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Cria o prognma de prevenção da saúde à "Doença

do Pombo".

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO M AMAZONAS DECRETA:

Art. Le Cria no Estado do Amazonas o Programa de Prevenção da Saúde à "Doença do
Pombo".

Parágrafo único A "Doença do Pombo" também conhecida como Criptococose é classificada
como micose sistêmica, causada por fungos do gênero Cryptococcus.

Art.2a O Programa de Prevenção da Saúde à "Doença do Pombo", através do Sistema Único

de Saúde realizará avaliações médicas periódicas, exam€s clínicos e laboratoriais.

Art.3e O Poder Executivo poderá realizar campanhas de prevenção e orientação sobre a

doença e seu tratamento.

Art.4s O Poder Executivo poderá estabelecer cooperação técnica com os Municípios na

realização dos exames.

Art. 5s Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (se:senta) dias da data de sua publicação

oficia l.
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JUSTIFICATIVA

É competência estadual legislar sobre matérias que tratem da saúde, conforme prevê
o artigo 23, inciso ll da Constituição Federal.

A Carta Magna em seu artigo 196, determina que a saúde é direito de todos e dever do
Estado.

Diante de casos de morte em razão da "Doença co Pombo", o Estado do Amazonas
precisa desenvolver Programa de Prevenção e de Combate a essa doença, de modo a

alertar todos os cidadãos do risco à saúde, das forn'as de contagio, sintomas e como se
proteger dela.

Os pombos não transmitem doenças, mas ele abriga nas fezes o fungo da
cryptococcus. Ao ser inalado, ele infecta o pulmão e pode chegar também ao sistema
nervoso central. É necessário informar que essa doença não é contagiosa, ê â

transmissão só acontece por meio do contato corn as fezes. É preciso evitar que os
pombos construam ninhos e façam morada em residências e até mesmo em locais de
trabalho. Além disso, todo cuidado é pouco na hora da limpeza das fezes. Nessa
situação, é indispensável o uso de luvas e máscaras.

Assim, submeto esta proposta à análise e aprovação desta Casa Legislativa.
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