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A Fibrose Cística é uma doença genética (hereditária), grave, progressiva, não 

contagiosa, causada por uma alteração no DNA que faz com que as secreções do organismo 
sejam muito "grossas" e pegajosas. Isso desencadeia diversas alterações no funcionamento do 
organismo o que necessita de atendimento médico multidisciplinar dos pacientes. 

Considerada uma doença rara, possui 4000 pacientes aproximadamente no Brasil, 
sendo que, mais de 200 residem no município de São Paulo. Seus sintomas podem ser 
confundidos com várias outras doenças não tão graves. Dependendo do paciente, acontece o 
acompanhamento indevido por vários anos até que o diagnóstico seja feito adequadamente. 
Enquanto isso, o quadro vai se agravando e, quando iniciado o tratamento correto, não é mais 
possível reverter perdas no funcionamento de alguns órgãos. 

Desde 2010, o Teste do Pezinho no Estado de São Paulo incluiu a pesquisa para 
Fibrose Cística e todas as crianças são tríadas assim que nascem. Porém, para os nascidos 
anteriormente a esta data, segue o risco ainda de terem a FC e não saberem disso. Quanto 
antes o paciente inicia seu tratamento, maior a expectativa de vida e melhores serão suas 
condições de viver normalmente, podendo estudar, trabalhar, desde que cumpra sua rotina de 
tratamento e mantenha os cuidados necessários. 

Por se tratar de uma doença rara, diante dos sintomas, os médicos vão procurar 
sempre as doenças mais frequentes e pode seguir o diagnóstico errado por anos. Conhecida 
como a "doença do beijo salgado" devido à maior concentração de sal no suor, afeta os 
sistemas respiratório e digestório principalmente. 

O município de São Paulo é o que possui maior número de pacientes comparado com 
todos os municípios do Brasil. Além disso, como doença rara e fatal ainda na infância, muitos 
profissionais da saúde estudaram brevemente a patologia que era, geralmente, diagnosticada 
em estado adiantado da doença levando o paciente à morte. 

Por tudo exposto que se faz necessário criar o mês de conscientizar a população 
brasileira, em especial os gestores e os profissionais da área de saúde, sobre a importância do 
diagnóstico precoce e do tratamento adequado da fibrose cística, ou mucoviscidose, e divulgar 
a acessibilidade, nos serviços públicos de saúde, aos medicamentos indicados para o 
tratamento. 

A escolha do mês e do dia faz referência a Lei Federal de nº 12.136 de 18/12/2009 que 
institui o dia 05 de Setembro como o Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Fibrose 
Cística, e a cor roxa é a referencia mundial e nacional correspondente. 

Com base no aqui exposto, solicitamos a aprovação deste Projeto de Lei. 
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