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INSTITUI no Calendário Oficial
do municíPio de Barreiras Bahia o "Março Lilás",
dedicado à realizaçáo de açÕes
de combate ao câncer de colo
de útero e dá outras
providências.
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DA BAHIA'
A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO
a seguinte lei'
atribuições legais e regimentais, aprova

NO USO dE SUAS

APROVA:

Art. 1.. Fica instituído no
,,Março Lilás,,, mês ded
orevenÇão e do diagnost
de cura ê red
ãr

do município de Barreiras - Bahia,o
ização das mulheres a respeito da
ncér de colo de útero' aumentando
lidade

"Àài"""

no tratamento da doença

Art. 3.o No

o
seminários,
permitam

que
realizadas açôes de prevenção e
de colo de útôro' em especial palestras'

eventivos'

esta lei no que couber'
Art.4.o O Executivo Municipal regulamentará
publicação'
Art. 5". Esta Lei entra em vigor na data de sua
Sala das Sessóes, 15 de março de 2018'
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JUSTIFICATIVA

do colo do útero é caracterizado pela replicaçáo desordenada do
epitelio de revestimento do órgão, comprometendo o tecido subjacente
(estroma) e podendo invadir estruturas e órgãos contíguos ou à distância. Há
duas principais categorias de carcinomas invasores do colo do útero,
dependendo da origem do epitélio comprometido: o carcinoma epidermotde,
tipo mais incidente e que acomete o epitelio escamoso (representa cerca de
O câncer

90% dos casos), e o adenocarcinoma, tipo mais raro e que acomete o epitélio
(cerca
glandular
10o/o
casos).
de
dos

E uma doença de desenvolvimento lento, que pode cursar sem sintomas em
fase inicial e evoluir para quadros de sangramento vaginal intermitente ou após
a relação sexual, secreção vaginal anormal e dor abdominal associada com
queixas urinárias ou intestinais nos casos mais avançados.
Com aproximadamente 530 mil casos novos por ano no mundo, o câncer do
colo do útero é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres,
excetuando-se os casos de pele não melanoma. Ele é Íesponsável por 265 mil
óbitos por ano, sendo a quarta causa mais frequente de morte por câncer em
m

ulheres.

No Brasil, em 2016, são esperados 16.340 casos novos, com um risco
estimado de 1 5,85 casos a cada 100 mil mulheres. E a terceira localização
primária de incidência e de mortalidade por câncer em mulheres no país,
excluído pele não melanoma. Em 2013, ocorreram 5.430 óbitos por esta
neoplasia, representando uma taxa de mortalidade ajustada para a população
mundial de 4,86 óbitos para cada 100 mil mulheres.

presente propositura visa contribuir no sentido de alertar a população
feminina sobre a gravidade da situação em nossa cidade, bem como orientar
sobre a doença e as maneiras de prevenção e diagnóstico da patologia. Assim,
como ocorre êm todo o mundo no mês de outubro, que é dedicado à prevenção
e ao combate do câncer de mama, é necessário que em Barreiras haja
mobilização idêntica no sentido da prevenção e combate do câncer de colo de
útero e da redução da mortalidade feminina, vitima da doença.
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sendo assim, é de fundamentar importância que o projeto de Lei em tera seja
aprovado por este Parlamento Municipal.
Sala das Sessões, 19 de março de2O1g.
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CEZAR AUGUSTO MOREIRA DE SOUZA
Vereador - Avante
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