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NO O2}I2O22,

DE 20 DE ABRIL DE 2022

INST]TUI O PROGRAMA DE APOIO A
slúoe DA MULHER PARA QUE os

EXAMES

DE

susPEtrA

MAMOGRAFIA COM

DE cÂucen sEJAM

áÉar-rznoos No PRAzo tuÁxtt'lo oe
30 DIAS A PARTIR DA SOLICITAçAO

uÉotca, NEsrA cIDADE

DE

BARREIRAS. BA.

DA BAHIA,
CÂMENI MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO
atribuições legais e regimentais'

I

NO USO dE SUAS

APROVA:

Art. 10. Fica instituído Programa
municipal de prevenção ao câncer de
saúde que assegurem a Prevenção, a
câncer de mama, no âmbito do Sistema
realizados em um prazo máximo de 30
mamografia com suspeita oã-tã"""' seiam
dias a partir da solicitação médica'
apoio à saúde da mulher:
AÉ. 20. São objetivos do programa de
|

no municipio'
- Prevenir a oconência de câncer de mama

ll -

Estimular

periódica'
as mulheres a realizarem os exames de forma

simplificada e eficiente;

lll-PromoverasaÚdedamulhercomopolíticaprioritárianomunicípio;
de câncer de mama'
lV - Diagnosticar de forma precoce a oconência
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Art3..oParafinsdealcançarosobjetivosdoprogramadeapoioàsaúdeda

mulher poderá ser implementada na rede municipal de saúde um sistema capaz de
garantir
reorganizar os agendamentos de mamografia, de modo a suprir a demanda e
tratamento adequado a todas.
receberá, gratuitamente' no
desta Lei'
Sistema único de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários, na forma

AÍt.4'. O paciente com suspeita de neoplasia

AÉ'50.orespectivoagendamentodeveráSertratadocomoprioridadenoCAM
como nos Postos de Saúde' Central de
- Centro de Atendimento à Mulher, bem que
constituem a Rede de Saúde Pública
Marcaçáo e Equipes de Saúde da Família,
no Município.

Art.60.Asmulherescomsuspeitadeneoplasiaterãoprioridadeabsolutano
devendo o
atendimento junto aos médicos ginecologistas credenciados na rede'
em no
encaminhamento do clínico geral para a especialidade ser contemplado
máximo 10 dias.
as
AÉ. 70. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação' revogando
disposiçóes em contrário.

Sala das sessôes, 20 de Abril de 2022

o Petipe ae Melo Lacerda
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI

NO

029/2022'DE

Excelências o Projeto de
Tenho a honra de submeter à apreciaçáo de Vossas
DA MULHER PARA OUE
Lei que "lNSTlTUl O PROGRAÍI|A DE APOIo À slÚoe
CÂICEN SEIAM
OS EXAIIJIES DE MAMOGRAFIA COM SUSPEITA OE
No PRAzo ttÁxtuo DE 30 DIAS A PARTIR DA sollclrAçÃo

REALtzAoos
mÉotcn".

resultados dos exames no
Legislar sobre este tema é garantir que teremos os
com responsabilidade' pois a
prazo viável para o tratamento e com isto investir

demoradosexamescomoéfeitoatualmenteprejudicaotratamentopelodiagnóstico
existente'
tardio mesmo com o investimento da verba hoje
pública em todo o mundo e sua
O câncer é considerado um problema de saúde
No Brasil' é a segunda causa de morte por
incidência cresceu 20% na última década

doença.AestimativadolnstitutoNacionaldecâncer(lnca)édeaproximadamente
5T6milnovoscasosem20'14'8m20'11'houvemaisdelS4milmortespeladoença'
a expectativa para 2030' em todo o
Segundo a Organização Mundial da Saúde'
e 17 milhóes de óbitos' Os países em
mundo, é de 27 milhôes de novos casos
incluindo o Brasil'
desenvolvimento serão os mais aÍetados'
mundiais em políticas de saúde'
A doença é uma das grandes preocupações
que
que' em 2012 foi aProvada a lei no 12 732'
Tal problemática é tão preocupante

defendeoprazode60diasdaassinaturadolaudopatológicoparaocomeçodo
na
vistas a propiciar melhores resultados
tratamento, oU Seja, limita o prazo, com
uma maior probabilidade de sucesso no
recuperação

e,

consequentemente'

tratamento.

pro'ieto de Lei' que visa assegurar a
Nesse aspecto, apresenta-se o presente
dias
de mamografia no pÍazo máximo de 30
obrigatoriedade de realização do exame
garantir um
requisiçáo do médico' de modo a
no municÍpio de Barreiras, a contar da
Tal pedido
câncer e demais doenças correlatas
diagnóstico precoce no tratamento do
que
modo que' compartilha do mesmo objetivo'
de
federal'
legislaÉo
a
com
coaduna
o câncer de mama' de modo que' na
consiste na celeridade do tratamento contra
cura é
em estágio iniciar a probabilidade de
maioria dos casos, quando descoberto

quase que unânime.
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ir a populaÉo um acesso mais célere aos

tempo é um bem precioso'
exames porque infelizmente, para esses pacientes
portar alguma daquelas
Determinar que os exames do paciente suspeito de
fechar a porta da protelação e
enÍermidades sejam concluídos em trinta dias signiÍica
melhorar o atendimento'

pares para a aprovaçáo
Por essa razão, contamos com o apoio dos nobres
desse importante Projeto de lei'

Sala das sessões, 20 de Abril de 2022'

fipe de Melo Lacerda
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