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A presente propositura visa, antes de tudo, estimular a conscientização, para 
reduzir a exposição a fatores de risco, diminuir a mortalidade e melhorar a 
qualidade de vida da mulher com câncer de mama.  
Segundo tipo mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum entre 
as mulheres, respondendo 22% dos casos novos a cada ano, se diagnosticado o 
prognostico é relativamente bom.  
No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito 
provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados. Na 
população mundial, a sobrevida média após cinco anos é de 61%.  
O cuidado com os pacientes que sofrem com o câncer de mama vão muito além dos 
tratamentos médicos, existe atualmente (radioterapia e quimioterapia). Quem 
possui a doença precisa manter uma boa alimentação, ter recursos financeiros para 
comprar medicamentos complementares ao seu tratamento e, talvez, o principal; 
necessita de assistência psicológica e apoio para lutar contra a doença.  
Com esta iniciativa poderemos fazer com que a nossa cidade possa dar mais 
amparo as mulheres portadoras desta terrível doença.  
Esta justificativa nos faz abrir os olhos para a questão do câncer de mama, devido 
a várias doenças que atingem o sexo feminino ser de alta periculosidade.  
Na medida em que ações de rastreamento do câncer de mama forem expandidas 
na população-alvo, espera-se que a apresentação da doença seja cada vez mais por 
imagem e menos por sintoma, ampliando se as possibilidades de intervenção 
conservadora e prognostico favorável.  
Destaca-se, no entanto, que mesmo nos países com rastreamento bem organizado 
e boa cobertura, aproximadamente metade dos casos são detectados em fase 
sintomática, o que aponta a necessidade de valorização do diagnostico precoce.  
Em razão do exposto e pela relevância da matéria, Solicito aos nobres pares a 
apoiar a aprovação da presente iniciativa, diante do caráter vislumbrado.  
 


