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PROJETO DE LEI N" 639 ....t2019

AUTORA: DEPUTADA ALESSANDRA CAMPÊLO

Institui o "Dia Estadual da Conscientizaçáo sobre a

Dermatite Atópica" no Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. l'. Fica instituído o "Dia Estadual de Conscientização sobre a Dermatite

Atópica", a ser comemorado, anualmente, no dia 23 (vinte e três) de setembro.

Parágrafo único. O Dia Estadual de Conscientização sobre a Dermatite

Atópica será incluído no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Amazonas.

Ãrt.2". Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM

Manaus/AM, 1o de outubro de20l9.
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei Ordinária que institui o Dia Estadual da Conscientização

sobre a Dermatite Atópica no Estado do Amazonas.

Em 2017, a Associação Brasileira de Alergia e lmunologia (ASBAI), definiu o dia

23 (vinte e três) de setembro como o Dia da Conscientização sobre a DermatiteAtópica, e fim de

proporcionar um maior conhecimento pela população acerca da enfermidade, e de suas formas de

tratamento.

A finalidade deste projeto é ressaltar a importância de se conhecer a doença, suas

causas, formas de tratamento e a importância de procurar o atendimento especializado de um

médico ou médica dermatologista, por meio de um dia alusivo de conscientizaçáo sobre a

Dermatite Atopica.

A dermatite atópica é uma doença da pele comum na população brasileira, Até 25yo

das crianças podem apresentar episódios da doença e aïé 70Á dos adultos podem ser acometidos.

Trata-se de uma doença crônica, hereditária e não contagiosa, que em decorrência das lesões na

pele e coceiras, pode afetar a autoestima do paciente e sua interação social.

A doença tende a aparecer ou a piorar quando a pessoa é exposta a certas

substâncias ou condições. Entre os principais fatores desencadeantes estão: pele seca, poeira,

detergentes e produtos de limpeza em geral, roupas de lã e de tecido sintético, baixa umidade do ar,

frio intenso, calor e transpiração, infecções, estresse emocional, além de certos alimentos.

Os sintomas mais comuns da doença são pele seca, rachadura, vermelhidão,

formação de crostas, secreções, espessamento de pele e prurido, sendo este um dos sintomas que

mais gera incômodo ao paciente. Episodios de raiva, ansiedade e frustrações, podem levar ao

aumento da vermelhidão e da coceira, resultando na perpetuação da doença.

O diagnóstico da dermatite atópica é clínico e feito pelo profissional da medicina,

por isso a importância de se requerer assistência especial

onde poderá diagnosticar a doença por meio do exame da

com um médico dermatologista,
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em que se consideram o histórico médico e familiar do paciente.

Além do médico dermatologista, outro especialista que irá contribuir para o bem

estar do paciente é o psicólogo, pois em alguns casos, a dermatite atópica pode causar um desgaste

emocional para o paciente e aï.e para a família, principalmente na inffincia, onde é difícil lidar com

as crises, com os olhares e questionamentos com o aspecto da pele e a coceira intensa.

Quanto aos aspectos formais da proposição, ressalto que se trata de matéria cuja

competência é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, por ser referente à saúde

(art.24, XII, CF/88).

"Art. 24, Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
conc orre nte me nte sobre :

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; (...) ".

Materialmente, encontra-se em conformidade com o previsto no art. 196, da

Constituição Federal, o qual estabelece ser a saúde um direito de todos e dever do Estado,

garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e

recuperação.

Diante do exposto, solicito aos Nobres Pares o apoio para a aprovaçãô da presente

propositura, considerando se tratar de um tema de significativa relevância social para a população

do Estado do Amazonas.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM

Manaus/AM, lo de outubro de 2019.
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