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Institui  o  Programa  de  Conscientização  do
Câncer de Colo do Útero e da importância da
avaliação anual e regular com um ginecologista
para sua Prevenção e Diagnóstico Precoce no
Estado de Mato Grosso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído o programa de conscientização do Câncer de Colo do Útero e da importância da
avaliação anual e regular com um ginecologista para sua Prevenção e Diagnóstico Precoce no Estado
de Mato Grosso.

Parágrafo único: A Secretaria de Estado da Saúde elaborará cartaz explicativo sobre a o Programa
constante do “caput” deste artigo, que será divulgado nas escolas públicas de ensino fundamental e
médio, e também nas unidades básicas de saúde- UBS do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º A Secretaria de Estado da Saúde poderá firmar convênios com entidades públicas e
particulares a fim de dar maior alcance ao cumprimento desta lei.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei por ato próprio, conforme artigo 38-A da
Constituição do Estado de Mato Grosso.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

       

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa prevenir os cidadãos de nosso Estado dessa fatídica doença, de forma a
prevenir através de exames de rotina as mesmas de descobrirem tardiamente que estão acometidas
com o câncer de cólon.
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O câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente nas mulheres – atrás apenas do
de mama e do colorretal – e a quarta causa de morte por câncer entre a população feminina no Brasil,
de acordo com o O Instituto Nacional do Câncer (INCA). A doença, entretanto, pode ser descoberta
durante exame de rotina e atinge altas taxas de cura quando detectada e tratada no início.

O câncer do colo do útero é causado pela infecção persistente do papilomavírus humano (HPV),
principalmente por seus subtipos chamados de oncogênicos. Além disso, outros fatores de risco
associados são: início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros, histórico de verrugas genitais,
tabagismo e pacientes com doenças imunossupressoras.

A infecção por HPV é bastante frequente e não evolui para a doença em grande parte das vezes,
sendo combatida pelo sistema imunológico da paciente. Entretanto, quando há alterações celulares,
os casos podem evoluir para o câncer. Por isso, é fundamental que as mulheres procurem um médico
periodicamente.

Quando o tumor é detectado no início, há chance de cura na maioria dos casos.

Quanto a prevençao do câncer de colo de útero, as seguintes medidas são as indicadas:

A) a vacinação contra o HPV, que é indicada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a
14 anos, além de pessoas que vivem com HIV e indivíduos transplantados na faixa etária de 9 a
26 anos.  

B) o uso de preservativos em todas as relações sexuais;

C) a realização periódica do exame preventivo pelo menos uma vez por ano.

Os sintomas do câncer de colo de útero são corrimento vaginal amarelado com odor desagradável,
sangramentos menstruais irregulares e sangramento após a relação sexual, além de dores na região
do baixo ventre.

Nos estágios mais avançados, a paciente pode apresentar dores pélvicas de forte intensidade, anemia,
dores em região lombar, alterações miccionais e no hábito intestinal.

Existem diversos tratamentos podem ajudar, sobretudo quando já houver diagnóstico do tumor. As
opções são procedimentos cirúrgicos, radioterapia, quimioterapia, braquiterapia (tipo de radioterapia
interna, na qual o material radioativo é inserido dentro ou na região próxima ao órgão a ser tratado) ou
a combinação dessas estratégias.

Atualmente também temos tratamentos mais modernos para combater o câncer, como o uso de novas
medicações como os anticorpos monoclonais, que destroem as células tumorais e impedem que o
tumor promova o desenvolvimento de vasos sanguíneos para si.

Mas novamente salientamos que a melhor maneira de se combater essa doença é através da
prevenção, que particularmente costumo dizer que é a medicina mais barata e eficaz que existe, tanto
pro setor público ou privado quanto para os pacientes.
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Em face dos argumentos supramencionados e por entender que a medida se releva justa e
oportuna, apresento o presente projeto, contando desde já, com o apoio dos nobres pares para
sua aprovação.

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Maio de 2021

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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