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VereadoÍ - 19
Cria o Ptogtama de Conscienttzaçào e Incentivo à

Doação de Cabelos para Pessoas em Tratamento de
Câncer no Município de Cascavel.

A Càmata Municipal de Cascavel, Estado doParanâ, apÍova:

Art. 1" Fica instituído o Programa de Incentivo à Doação de Cabelos para Pessoas em
Tratamento de Câncer no Municipio de Cascavel.

Patágtafo Único. O Programa referido no caput deste artigo tem a finaüdade de sensibiüzar as

pessoas com telação à doaçáo de cabelos paÍa que orgarizações não governamentais (ONG, e demais
entidades representativas sem fins lucrativos produzam perucas, que setão distribúdas gtatuitamente a

pessoas caÍentes ou de baixa renda em tÍatamento contÍa o câncer.

Art,2" São objetivos do Programa instituído por esta Lei:

I - ptomover soüdariedade para com o próximo;

II - enaltecer a importância de um gesto altruísta em meio à dor provocada pelo câncer; e

III - recupeÍar a autoestima dos pacientes em tÍatâmento coÍltÍâ o câncer

Att. 3" O Programa instituído poÍ esta Lei poderá ser desenvolvido e difundido por meio de

convênios e/ou parcerias do Podet Público com entidades representativas, ONGs e demais
colaboradoÍes, poÍ meio de ações, eventos, projetos, dir,,ulgações e demais atividades voltadas à

conscientização acerca da impotância da doaçáo de cabelos para confecção de perucas.

Att. 4" Âs perucas confeccionadas a partir das atecadações do Ptogtama instituído por esta Lei
também poderão ser destinas à rede de hospitais especializados em tÍatamento de pacientes com câncer
e entidades locahzadas no Município de Cascavel e ouüas localidades.

Art. 5o O Podet Executivo regulamentará a presente Lei naquilo que coubet e fot necessáio à
sua efetiva apbcaçáo.

Art. 6" Esta Lei enúâ em vigor no ato de sua pubücação.

P alâcío José Neves Fotmighieri, 7 7" aníversátio de Cascavel.
Cascavel, 77 de)aneuo de2023.
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Justificação:

Câncer é um termo que abrange vários tipos de doenças malignas e que têm em comum o
crescimento e multiplicaçáo anormal e descontrolado das células, que podem invadir tecidos adiacentes
ou órgãos a distância, dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e

incontroláveis, determinando a formação de tumores, que podem espalhar-se para outÍas tegiões do
corpo.

Postedotmente ao diagnóstico, a doença pode ser ttatada por meio de cirurgia, para fins de
curativos ou para controle de sintomas, e poÍ meio de nüoterapia, quimioterapia, hormonioterapia e

terapias alvo, os tÍatamentos tem como objetivo aumentaÍ a expectativa de vida dos pacientes e melhorar
sua quaüdade de vida.

Alguns trâtamentos de câncet causam queda de cabelo e dos pelos, porque lesam as células dos
folículos tesponsáveis pelo seu crescimento, porém nem todos os tÍatamentos de câncer levam à queda
dos cabelos, é mais comum com os quimioterápicos.

A queda de cabelo, cientificamente chamada de alopecia, ocorre em tazáo de a quimioterupía
afetar, principalmente, células que se multiplicam com frequência, como as do sistema caprlar
Costumeiramente, o cabelo começa a cair depois da tetceira ou quaÍta sessão de quimioterapia, podendo
se soltat aos poucos ou em grandes tufos, Os tipos de câncer que exigem um tÍâtâmento mais fotte,
como o de mama, as leucernias e os linfomas, são, mütas vezes, combatidos com remédios que
ocasionam ainda mais queda captlar..

Âo descobdr um câncer, além de tudo que passa pela mente a parir da confirmação do
diagnóstico, um dos pensâmentos que passa pela cabeça do paciente, além de sua recuperação e
tÍatâmento é: setâ que meu cabelo vaí ca:t, setá que eu vou Ítcat cateca? Muitas vezes eflcârar a perda dos
cabelos é consüangedor, principalmente, aos pacientes do sexo feminino.

Quando se fala em aparência, as madeixas são um dos maiores pontos de autoestima - em
especial, para mulheres e meninas, os cabelos são símbolos de expressão da feminiüdade, embora essa

queda seja transitótia, esse período pode assustar mútas mulheres dutante a luta conúa o câncer de
marna, por exemplo, onde as mulheres enfrentam também outÍos desafios, como a mutilação do seio e

as cicatrizes e atnda teÍ que se teconhecer nesse novo co{po, aprender avalonzâ-lo, e voltar a gostar dele
novamente.

Resgatat a autoestima é fundamentalpata pacientes em tÍatamento oncológico e essâ luta üâna
faz mütas mulheres sofrerem com a perda dos cabelos, é neste momeÍrto que muitas pessoas optam poÍ
lenços, chapéus e perucas. Potém, é possível tÍatat o câncer e continuat se pÍeocupando com a aparência,
pois a autoestima está diretamente ügada ao psicológico e â qualidade de vida dos pacientes. A peruca
pode ser um importante passo p^t^ o Íesgâste da autoestima, e, consequentemente, da fotça paraltttat
conúa a doença.

Durante o tratamento muitas mulhetes gostâriam de u'ilizat perucas, enúetanto, não possuem
acesso ao acessório, muitas vezes em função de seu alto custo, e poÍ outro lado, existem pessoas

ç l"-*

Rua Pernambuco, 1843 Centro CEP 85810-021 - Cascavel - Paraná R'
&'z

Fone l45l 3321-8800 - Fax l45 l 3321-8881 - www.camaracascavel.pr.gov.br - e-mail: admin@camaracascavel.pr,

o
íJ

t

RIA



*\S*
*$ * Cânrsrrr #lunirtpst be Csgcslrel

ESTAD«: Dcr eRnNNÁ

intetessadas em doar as madeixas cortadas a fim de ajudar pacientes oncológicos, mâs não sabem como
fazê-lo.

Âlgumas instituições de apoio a pacientes com câncet desenvolvem ptoietos solidátios, como o
banco de perucas, onde contam com apoio de patceiros que produzem as perucas, notmalmente sem
custo, com â doação de fios e a ajuda de voluntários, elas confeccionam o artigo e o encaminhampata as

mulheres que perderam os cabelos em tazào ao tÍatamento contÍa o câncer, fotmando uma cadeia de

boas ações que tesulta em mútos sorisos e superações.

As doações de cabelo é um tipo de ação soüdária que beneficia os dois lados, quem doa os
cabelos e quem recebe as pemcas. Os benefícios para quem recebe a pefl.rca, podemos citar o
fortalecimento da autoestima, maior aceitaçáo, mais ânimo e determinação para continuar o úatamento,
dentre outros resultados, não só do ponto físico, mas também emocional.

O trabalho da confecção de perucas solidárias é essencial para tÍazeÍ de volta a autoestima de

mulhetes fragüzadas com o tratamento contÍa o câncet. No entanto, pata funcionaÍ e set capaz de ajudat
essas pacientes, a contribuição da população com a doaçáo de cabelos é müto valiosa, sendo assim, o
projeto visa aumentat a visibiüdade de uma açáo tão importante quanto a doaçã"o de fios de cabelo, pois
o cabelo representa identidade e autoestima.

Pelos motivos aqui expostos, espeÍâmos, pois, contar com o apoio nos Nobres Pares.
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