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PRoJETo DE LEr N" 7í,1í ,zotg

,.FICA ESTABELECIDO QUE OS PRODUTOS
CONSIDERADOS PROTETORES SOLARES,
EMBoRA cosnaÉncos, FtcAM EeutpARADos
A MEDICAMENTOS, PARA EFEITO DE
rnreuçÃo DE tcMs, No ESTADo Do
AMAZONAS"

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1". Fica estabelecido, no Estado do; Arnazonâs, que .os pr:odutos

considerados como protetores solares, emboi:=a enquadrados nà categoria de
cosméticos, ficam equiparados a medicamenËcs, para efeito de tributação de
ICMS.

:
Art. 20. Para fins de aplicação desta lei, cqnsidera-se protetor solar, todo
produto farmacêutico formulado para proporciinar proteção aos raios solares e
que tenha registro aprovado no Ministério da Saúde.

Parágrafo único. Esta lei tem como objetivo, reduzir a incidência de câncer de
pele.

Art. 3o. O Poder Executivo, no âmbito de sua competência, deve autorizar as
Secretaria Estadual de Fazenda (SEFAZ) e a Secretaria Estadual de Saúde
(SUSAM), a incluir os produtos definidos no art..20, desta Lei, na relação de
medicamentos e integrantes de dispositivos legais que concedam isenção e/ou
redução tributária.

Art. 40. O Poder Executivo implementará os atos normativos necessários à
plena aplicação desta Lei, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, após sua
publicação.
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Art. 5o. As despesas decorrentes desta Lei, :orrerão por conta de dotações
próprias, no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

Art. 60. Esta lei entrq em vigor, 90 (noventa) dias, após sua publicação

PAçO DA ASSEMBLETA LEG|SLAT|VA D DO AMAZONAS, EM
MANAUS,17 DE DEZEMBRO DE 20'19.

Dra. Mayara Pin ro Reis
Deputada-PP

2a Vice.Presidente
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JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei que ora submetemos à apreciação desta
Augusta Casa Legislativa, tem o objetivo basilar, reduzir a incidência de'câncer
de pele, no Estado do Amazonas, advindos da incidência de raios ultravioleta
(uv), na pele exposta ao mesmo. os raios uv, são divididos em três
categorias:

a) Raios uvA, que penetram na pele ate a derme reticular, causando
alterações fotobiologicas, até há pouco tempo desconhecidas; hoje,
sabe-se que estes raios estão relacionalos com o fotoenvelhecimento e
a indução tumoral;

b) os raios UVB que são os mais perigosos; atingem a pele penetrando até
a carnada basal da epiderme e causam eritema, imunossupressão,
inibição da síntese de DNA e RNA, alteração na síntese de proteínas e
mitoses, lise de membranas celulares e mutação celular; estes.raios são
pa,rcialmente bloqueados pela camada ce ozônio, daí a importância da
p:reservação desta camada cósmica para a saúde humana; uma
diminuição de 1o/o (um por cento) da carnada de ozônio, p:rovoca o
aumento de 2o/o (dois por cento) da raciação de UVB, na superfície do
planeta; o que gera uma elevação potencial da incídência de câncer de
pele;

c) os uvc, os quais têm menor importância para as questões de saúde.

Assim, sob enfoque da saúde pública, os protetores
solares têm, realmente, uma importância signifbativa, pelo fato de constituírem-
se em mecanismos de fotoproteção, inibindo a incidência dos raios UV sobre a
pele e, consequentemente, podendo ser utilizados como suporte de prevenção
ao câncer cutâneo (de pele).

O câncer de pele é o nais frequente no Brasil e no
mundo. No Amazonas, conforme a última projeção do lnstituto Nacional do
câncer (lnca), órgão subordinado ao Ministerio da saúde (MS), o tipo mais
frequente, o'não melanoma', é o segundo em incidência no ranking geral, tanto
em homens quanto em mulheres, com estimativa de 1.080 casos/ano.
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Ainda segundo a projeção, lançada em 2018, e atualizada
a cada biênio, a maioria dos casos ocorre em mulheres, no Estado. são 600,
com uma taxa bruta de incidência para cada grupo de 100 mil pessoas de
quase 20 diagnósticos.

A população masculina deve registrar, anualmente, 480
casos, ou, 23 para cada grupo de '100 mil homens,

De acordo com o lnca, o câncer de pele ocorre quando as
células da pele se multiplicam sem controle.

A doença pode ser classificada como melanoma, mais
raro e que pode levar à morte; e mão melanoma, mais frequente e menos
grave, porém, pode causar deformações nr corpo. Ambos têm cura se
descobertos logo no início,

No período do verão, a$uns cuidados são reforçados,
como o uso do protetor solar diariamente, rresmo em ambientes fechados;
evitar a exposição ao sol entre 10h e 16h e usar o filtro solar propr:io para os
lábios. O Ministerio da Saúde alerta que esse t po de neoplasia maligna ocorre,
geralmente, em partes do corpo mais expostas ao sol.

Entre os principais sinais, estão: manchas que coçam,
descamam ou sangram; pintas ou sinais que mudam de tamanho, forma ou
cor; mudança na textura da pele ou dor; feridas que não cicatrizam em quatro
semanas.

Desta feita, uma das forrnas mais eficientes de prevenir
os problemas de pele - entre eles o Câncer de pele - é por meio do uso do
Protetor Solar, notadamente, porque além do câncer de pele, o excesso de sol
também pode provocar queimaduras, envelhecimento precoce e manchas na
pele,

Quando ao impacto financeiro que sofreria o Governo
Estado do Amazonas, pela renúncia fiscal de lcMS, que implicará a
equiparação do protetor solar à condição de medicamente, ela será
mínima, se é que ocorrerá, haja vista que, através uma boa campanha de
divulgação desta Lei bem como os benefícios advindos do uso do
protetor solar, junto à sociedade, como fator de prevenção de câncer,
dentre outros benefícios; poderá duplicar e até triplicar a sua venda e,
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desta feita, ao invés de reduzir a arrecadação, poderá até aumenta-la,
pela quantidade de produtos que venharn a ser comercializados pela
população.

Assim, por se tratar ce saúde publica e tema de
relevância social, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação
da presente propositura por se tratar de tema de grande interesse público e
social.

PAçO DA ASSEMBLETA LEGTSLATTVA DO
MANAUS , 17 DÊ. DEZEMBRO DE 2019.
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