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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -
PALACIO DA LIBERDADE

Projeto de Lei N0                 /2019

lnstitui o "Abril Grena" e o "Dia Municipal de
Prevencao e Combate ao Cancer Bucal" no
Municipio de Jacarei e da outras providencias.

0 PREFEITO D0 MUNICIPIO DE JACAREI, USANDO
DAS ATRIBUICOES QUE LHES SAO CONFERIDAS
POR LEI, FAI SABER QUE A CAIVIARA MUNICIPAL
APROVOU E ELF SANCIONA E PROMULGA A
SEGUINTE LEI:

Art 10 -Fica instituido o "Abril Grena",  no Municipio de JacareT,  a ser referenciado,
anualmente,  no mss de abril.

Paragrafo dnico.  Fica dedicada a dltima semana de abril para a  intensifica?ao de
ae6es de promogao de saude bucal e prevengao de doeneas bucais.

Art 2° - Fica instituido o dia 4 (quatro) de novembro, anualmente,  como o "Dia
Municipal de Prevengao e Combate ao Cancer Bucal",  no Municipio de Jacarei.

Art 3° -Os objetivos do "Abril Grena" sac:

I -Conscientizar a populagao da importancia de manter uma boa  higiene
bucal, ter uma alimentagao saudavel e se abster de fumo e bebidas alco6licas
para evitar doengas bucais;

11 -Promover ag6es educativas e preventivas que ajudem a reduzir a
incidencia de doengas bucais como carje dentaria,  gengivite,  doengas
periodontais e cancer bucal;

Ill -Orientar a populagao sobre rna oclusao e a importancia do diagn6stico
precoce para evitar seu agravamento e do aleitamento materno na prevengao
dos disturbios de oclusao;

lv - Fazer orientagao sobre bruxismo e halitose;
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V -Orientar a populagao sobre a importancia de consultar urn cirurg
dentista regularmente para prevengao, diagn6stico precoce e pronto
tratamento de doengas bucais;

Vl -Orientar sobre metodos de protegao especifica contra as doengas bucais;

VIl -Orientar sobre meios de reabilitagao quando necessario.

Art 4° -Os objetivos do "Dia Municipal de Prevengao e Combate ao Cancer Bucal"
sao:

I -Elevar a consciencia sanifaria da populagao sobre o cancer bucal,
principalmente sobre os fatores que podem levar a doenea;

11 -Promover atividades de educaeao para prevengao e diagn6stico precoce
do cancer bucal;

Ill -Realizar a?6es de detecgao precoce do cancer bucal.

Art 5° -Para atender os objetivos do Art 3° e Art 40, a sociedade civil, atraves de
membros da comunidade,  instituie6es de ensino,  ONGs,  profissionajs de odontologia
e APCD (Associagao Paulista de Cirurgi6es Dentistas),  poderao realizar eventos
relacionados aos temas,  inclusive celebrando parcerias.

Art. 6° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as
disposig6es em contrario.

Camara Municipal de Jacarei, 18 de Abril de 2
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Justificativa

Em reuniao administrativa dos coordenadores das Macrorregi6es do CORE
(Conselho Regional da APCD -Associagao Paulista de Cirurgi6es Dentjstas),
realizada no inicio de 2019 na cidade Sao Paulo, foi apresentada a Campanha Abril
Grena`  com o objetivo de estimular os dirigentes das regionais da APCD a
promoverem ag6es de promogao de sadde bucal e prevengao de doengas bucais
em seus municipios, tendo urn mss identificado por uma cor para realizaeao destas
ae6es.

As campanhas de preveneao de doeneas que unem cores e meses tern tido
urn excelente resultado na conscientizagao da populagao sobre o perigo de doen?as
e incentivo a sua prevengao e tratamento,  mobilizando associag6es,  ONGs, grupos
da sociedade civil organizada clue passaram a estabelecer cores para os meses do
ano com o objetivo de levar jnformagao, divulgar, quebrar paradigmas e preconceitos
e ampliar a prevengao de doeneas.

0 CORE da APCD (Conselho de Regionais da Associaeao Paulista de
Cirurgi6es-Dentistas) e urn Conselho que agrega as 88 Regionais da APCD no
Estado de Sao Paulo, cujo ndmero de associados sao aproximadamente de 40.000
e tern como objetivo: coordenar,  supervisionar e harmonizar as atividades das
Regionais e o conjunto das Macrorregi6es da APCD, e sugere que a diretoria
executiva da APCD Central faga a insergao no calendario anual da entidade a
campanha "Abril Grena", justificando que o mss escolhido foi "Abril" em virtude do
dia de Tiradentes, patrono da Odontologia no Brasil,  ser comemorado no dia 21  de
abril e a cor "Grena" por ser a cor da Odontologia,

Em Jacarei, profissionais de odontologia e diretores da APCD,  manifestaram
o desejo de criar uma lei para marcar a realizagao da campanha e assim
conscientizar a popula?ao atraves da organizagao de debates, atividades educativas
e estfmulo a troca de experiencias que alertam a populagao e promovem a satlde
bucal.

Em relagao a criagao do "Dia Municipal de Preven?ao e Combate ao Cancer
Bucal",  a iniciativa dos profissionais de odontologia e tirar do papel a Lei  Federal n°
13.230 de 28/12/2015, que institui a "Semana Nacional de Prevengao do Cancer
Bucal" na primeira semana do mss de Novembro, de cada ano, em todo o Brasil.

0 objetivo do "Dia Municipal de Prevengao e Combate ao Cancer Bucal" 6
sensibilizar a populagao de nosso Municipio para a quesfao do cancer bucal, que a
cada ano que passa, atinge urn ntlmero maior de brasileiros,  muitas vezes por total
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Segundo o INCA (lnstituto Nacional do Cancer), a estimativa de cancer bucal
em 2018 6 de 14.700 casos,  sendo  11.200 em homens e 3.500 em mulheres.  0
ntlmero de mortes e de 5.898 casos,  sendo 4.672 homens e  1.226 mulheres.
Aproximadamente, cerca de 4.670 pacientes sao tratados no estado de Sao Paulo.
0 Estado trata e reabilita cerca de 40% de todos os brasileiros acometidos por
cancer de boca no Brasil.

Os diagn6sticos sao tardios, sendo que a maioria dos pacientes sao
diagnosticados no estagio  Ill e lv da doenea, com sobrevida maxima de cinco anos.
Urn procedimento complexo com ressecgao de lesao,  possivel cirurgia plastica
reconstrutora,  radioterapia e quimioterapia adjuvante,  reabilitagao protetica e
fonoaudiol6gica leva em torno de dois anos, e na grande maioria das vezes deixa o
paciente com sequelas, fazendo com que o mesmo necessite de cuidados medicos-
odontol6gicos de modo frequente.

Por outro lado, o diagn6stico precoce das les6es e o rapido tratamento pode
ser feito em ambulat6rio, por especialista, muitas vezes sem necessidade de
nenhuma terapia adjuvante e com minima reabilitagao, ficando apenas o
acompanhamento medico-odontol6gico adequado em unidades basicas e de
atengao secundaria.

A boca e urn local de visualizagao direta,  nao necessita de exames
sofisticados,  pois a oroscopia 6 realizada apenas com abaixadores de lfngua, fonte
de luz e luvas de procedimento. Alem disso, os profissionais podem orientar os
pacientes quanto ao autoexame da boca, com a educagao e incorporagao deste
habito pela populagao,  sempre salientando que qualquer lesao que nao cicatriza no
prazo de  10-15 dias deve ser avaliada por urn profissional.

Com a presente iniciativa,  objetiva-se realizar urn conjunto de atividades, que
consigam envolver a sociedade civil, atraves de membros da comunidade,
instituig6es de ensino, ONGs,  profissionajs de odontologia e APCD (Associaeao
Paulista de Cirurgi6es Dentistas),  na busca de prevengao da doenga e diagn6stico
precoce,

Pelo acima exposto, esperamos contar com o apoio da totalidade dos
membros desta Casa de Leis.

Camara Municipal de Jacargi,18 de
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