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PROJETO DE LEI N° 009/2019

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO

“INSTITUI  OUTUBRO  ROSA,  NO  MÊS
DEDICADO À PREVENÇÃO DO CÂNCER DE
MAMA, NO MUNICÍPIO DE GLORINHA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

DARCI  JOSÉ  LIMA  DA  ROSA,  Prefeito  Municipal  de  Glorinha,
Estado do Rio Grande do Sul.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da
Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e
eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI:

Art.  1º  Fica  instituído,  no  âmbito  do  Município  de  Glorinha,  o
“OUTUBRO ROSA”, a ser realizado anualmente no mês de outubro.

Parágrafo único - O evento instituído no caput deste artigo constará
no Calendário Oficial do Município.

 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Glorinha, 30 de outubro de 2019.

GEANI MARIA DOS SANTOS DUARTE
Vereadora do MDB
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JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei ora apresentado visa instituir o “OUTUBRO ROSA”,

que tem por objetivo a prevenção do Câncer de Mama bem como a promoção

da  saúde  da  mulher,  mobilizando  a  sociedade  sobre  a  importância  do

diagnóstico precoce.

 O  OUTUBRO  ROSA  é  um  movimento  internacional  que  visa  o

estímulo à luta contra o câncer de mama. Essa ação iniciou-se em 1997, nos

Estados  Unidos,  e  foi  ganhando  o  mundo  como  uma  forma  de

conscientização acerca de um diagnóstico precoce e de alerta para a grande

quantidade de mortes relacionadas com essa doença.

O símbolo da campanha é um laço rosa, que foi feito, inicialmente,

pela Fundação Susan G. Komen e distribuído na primeira corrida pela cura do

câncer  de  mama  em  1990.  Esses  laços  rosas  popularizaram-se  e  foram

usados  posteriormente  para  enfeitar  locais  públicos  e  outros  eventos  que

lutavam por essa causa.

No Brasil, o primeiro sinal de simpatia pelo movimento aconteceu em

outubro  de  2002,  quando  o  monumento  Mausoléu  do  Soldado

Constitucionalista,  também  chamado  de  Obelisco  do  Ibirapuera,  em  São

Paulo, foi iluminado de rosa. Em outubro de 2008, o movimento ganhou força

e várias cidades brasileiras foram iluminadas como uma forma de chamar a

atenção para a saúde da mulher

 O Câncer de Mama é o mais comum entre as mulheres em todo o

mundo, sendo raro em homens. Normalmente a doença é diagnosticada em

exames  de  rotina  quando  se  percebe  um  nódulo  na  região  dos  seios.
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Entretanto,  muitas  vezes,  os  nódulos  não  podem  ser  sentidos,  sendo,

portanto,  fundamental  a  realização  de  exames  de  imagem.  O  exame

mamográfico é o principal exame realizado para diagnóstico e deve ser feito

por mulheres entre 40 e 69 anos de idade.

O autoexame das mamas era bastante recomendado como forma de

detecção  da  doença,  entretanto,  em  virtude  da  dificuldade  de  algumas

mulheres  de  entenderem  a  anatomia  do  órgão,  falsos  resultados  eram

obtidos. Nódulos pequenos podem não ser sentidos, o que pode causar a

falsa  impressão  de  que  a  mulher  está  saudável  e  retardar  a  consulta  ao

médico.  Todavia,  é importante ressaltar que o autoexame, junto a exames

periódicos pode salvar vidas.

Alguns  fatores  podem  influenciar  as  chances  de  desenvolver  o

câncer, como ter tido a primeira menstruação antes dos 12 anos de idade,

não ter tido filhos, ter engravidado pela primeira vez após os 30 anos, não ter

amamentado,  ter feito reposição hormonal,  entre outros. Há,  ainda,  fatores

ambientais, genéticos e de estilo de vida.

O câncer de mama possui significativos índices de cura, que giram

em  torno  dos 95% quando  descoberto  precocemente.  O  tratamento

normalmente  consiste  em  uma  cirurgia  para  a  retirada  do  tumor  e  a

complementação com técnicas de radioterapia e quimioterapia.

Apesar  de  muitas  vezes  o  câncer  de  mama  não  possuir  causa

específica,  algumas  medidas  podem  ser  tomadas  como  prevenção. A

principal forma de prevenir-se é ter uma alimentação saudável, balanceada e

rica em alimentos de origem vegetal. É importante também evitar embutidos e

o  consumo  excessivo  de  carne  vermelha.  Atividades  físicas  e  hábitos

saudáveis de vida,  como não fumar nem ingerir  bebida alcoólica,  também

ajudam a evitar a doença.
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Diante  dos fatos,  acredita-se que o presente  projeto  irá qualificar

ainda mais o calendário municipal.

Desse modo, espera-se, portanto, que os Nobres Edis aprovem este

Projeto de Lei.

Glorinha, 11 de outubro de 2019.

GEANI MARIA DOS SANTOS DUARTE
Vereadora do MDB
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