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3 lnclua-se INSTITUI o "Dia de Apoio ao Portador de

Esclerose Múltipla".

A ASSEMBLEIA LEG LATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1e - Fica instituído o "Dia de Apoio ao Portador de Esclerose Múltipla", a

ser comemorado, anualmente, no dia 30 de agosto.

Art. 2e - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁR|O DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus ,27 de

agosto de 2019.
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por objetivo instituir o Dia de Apoio aos
Portadores de Esclerose Múltipla.

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença inflamatória crônica, provavelmente
autoimune. Por motivos genéticos ou ambientais, na esclerose múltipla, o sistema
imunológico começa a agredir a bainha de mielina (capa que envolve todos os axônios)
que recobre os neurônios e isso compromete a função do sistema nervoso. Com a
mielina e os axônios lesionados pelas inflamações, as funções coordenadas pelo
cérebro, cerebelo, tronco encefálico e medula espinhal ficam comprometidas. Desta
forma surgem os sintomas típicos da doença, como alterações na visão, na
sensibilidade do corpo, no equilíbrio no controle esfincteriano e na força muscular dos
membros com consequentemente redução da mobilidade ou locomoção. Em geral, a

doença acomete pessoas jovens, entre 20 e40 anos, e provoca dificuldades motoras e
sensitivas.

Ressalta-se que não se conhecem ainda as causas da doença. Sabe-se, porém,
que a evolução difere de uma pessoa para outra e predominando entre as mulheres.

A Esclerose Múltipla (EM) se caracteriza por ser uma doença potencialmente
debilitante. Pessoas com casos graves de esclerose múltipla podem perder a

capacidade de andar ou falar claramente. Nos estágios iniciais da doença, a esclerose
múltipla pode ser de difícil diagnóstico, uma vez que os sintomas aparecem com
intervalos e o paciente pode ficar meses ou anos sem qualquer sinal da doença. Os

tratamentos não curam, mas podem ajudar a controlar os sintomas e reduzir a

progressão da doença.

Assim, pelos motivos expostos, espero contar com o apoio dos nobres colegas
deputados para aprovação do presente Projeto de Lei.

Plenária das Sessões da Assembleia slativa do Estado do Amazon as,2019.
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