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O câncer de pele corresponde a 33% de todos os diagnósticos de câncer no Brasil, 
sendo que o Instituto Nacional do Câncer registra a cada ano cerca de 180 mil novos casos. É 
o tipo mais comum de câncer na população brasileira e por isso é importante o tratamento e a 
prevenção. 

O filtro solar ou protetor solar é um produto que ajuda a proteger a pele da radiação 
ultravioleta do sol, o uso do protetor é extremamente importante para a população, ele ajuda a 
combater o câncer de pele, que pode ser causado pelo longo período de exposição ao sol. 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que cerca de 60 mil pessoas 
morrem todos os anos em função de problemas de saúde provocados por exposição 
inadequada à luz solar. O uso diário de protetor pode reduzir em até 85% as chances de 
desenvolver o câncer de pele. 

O Estado de São Paulo está em terceiro lugar na incidência do câncer de pele. O mais 
comum é o câncer da pele não melanoma que tem letalidade baixa se descoberto no início, 
porém, no Brasil os números de vítimas fatais são muito altos. 

O tratamento tem excelentes resultados quando descoberto no inicio e com a utilização 
a utilização dos medicamentos corretos. Contudo, nas pessoas com predisposição, há um 
grande risco do retorno da doença. Com isso temos a certeza que a distribuição gratuita do 
protetor solar é de fundamental importância para a continuidade do tratamento e fundamental 
para que seja inibida a reincidência do câncer. 

Destarte, pelo alcance do proposto, peço o voto favorável aos Nobres Pares para a sua 
aprovação. 
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