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PROJETO DE LEI

" Disp6e sobre o atendimento

prioritario a     pacientes com
cancer em nosso Municipio de
Jacarei„

Art.  1o.  E  assegurado  a  pacientes  com  diagn6stico  de  cancer  atendimento

prioritario para a realizagao de consultas e exames medicos na rede municipal e nos
estabelecimentos privados de satlde,

Paragrafo   tlnico.   No  caso   dos   estabelecimentos   privados,   a   consulta   ou
exame   realizar-se-a   em   ate   72   (setenta   e   duas)   horas   ap6s   o   respectivo
encaminhamento medico.

Art. 2o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao
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0 diagn6stico precoce do cancer 6 de grande importancia,  porque

aumenta  as  chances  de  cura.  A  detecgao  tardia  da  doenga,  alem  de

tornar  mais  complicado  o  tratamento,  ainda  pode  inviabilizar  a  cura  e,

por consequencia,  levar os pacientes a morte.

Quando  o  cancer  e  descoberto  cedo,   o  paciente  geralmente  e

tratado em  urn curio periodo  por uma  tlnica  modalidade de tratamento e

com    prop6sito    curativo.    Pensando    nas    modalidades    terapeuticas

tradicionais,  a  cirurgia  geralmente  6  minimamente  invasiva.  Se  a  opgao

for  por  radioterapia,  geralmente  a  area  tratada  pode  ser  bern  limitada,

preservando-se os tecidos saudaveis,  diminuindo os efeitos colaterais e

oferecendo melhor qualidade de vida para o paciente.

A    doenga    avangada,     mesmo    que    ainda    nao    disseminada

(metastase),  resulta  na  necessidade  de  uma  abordagem  mais  invasiva,

combinando-se  duas  ou  tres   modalidades  de  tratamento,   com   maior

risco  de complicag6es e custo.  E  por mais que  hoje tenhamos  recursos

melhores   que    no    passado,    como    algumas   drogas   especialmente

desenhadas   para   determinado   perfil   de  tumor,   o   resultado   ainda   e

considerado jnsatisfat6rio.
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Por  isso,   6  fundamental   que   o  tratamento   seja   realizado   com

agilidade.   Por  essa   razao,   apresen{o  este  Projeto  de  Lei,   pedindo  o

apoio dos nobres Pares para sua aprovagao.
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