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PROJETO DE LEI Nº

, DE 2015

Cria em 30 de junho o dia nacional do
combate à leucemia.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do combate à leucemia, a ser celebrado em
todo território nacional, anualmente, no dia 30 de junho.
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A leucemia é uma doença maligna oriunda da medula óssea, local
onde as células do sangue são produzidas. Os glóbulos brancos (leucócitos) são as
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células acometidas e se reproduzem de forma descontrolada, gerando os sinais e
sintomas da doença.
Existem vários tipos de leucemias sendo elas: Leucemia mielóide
aguda (LMA); Leucemia mielóide crônica (LMC); Leucemia linfóide aguda (LLA);
Leucemia linfóide crônica (LLC).1
As leucemias são originadas por alterações genéticas, uma vez que na
divisão das células há informações nos genes. Os erros ocorrem dentro da divisão
celular, ocasionando a multiplicação exagerada de uma mesma célula, gerando,
assim, o câncer.
As doenças supracitadas acarretam diversos sintomas a exemplo da
irritabilidade,

dor

nos

ossos

e

articulações,

palidez,

infecções

frequentes,

sangramentos, febre e até a morte quando não constatada em tempo hábil.
Nesse sentido, é importante relatar sobre o caso de Arthur Donâncio,
que desde muito pequeno, foi um grande guerreiro vítima de leucemia, falecendo no
dia 30 de junho de 2015, no Hospital das Clínicas de São Paulo.
Aos dois anos de idade, ocorreu à descoberta da doença pela família
de Arthur e aos cinco anos de idade, a família resolveu promover uma campanha
nacional nas redes sociais, a chamada “ 5 mls de esperança”, a qual tinha a finalidade
de buscar um doador compatível de medula óssea (HLA).2
A referida campanha arrecadou cerca de 40 mil doadores cadastrados
no banco de medula óssea de Minas Gerais, sendo assim uma inequívoca
conscientização nacional. 3

1

Fonte: http://www.abc.med.br/p/sinais.-sintomas-edoencas/545772/leucocitose+o+que+significa+isso+quais+sao+as+causas+e+o+tratamento+qual+a+importancia+
clinica.htm, pesquisado em 23.05.2015;
2
Fonte: http://5mldeesperanca.com.br/,pesquisado em 23.05.2015.;
3
Fonte: http://www.otempo.com.br/cidades/morre-pequeno-arthur-don%C3%A2ncio-s%C3%ADmbolo-dacampanha-5-ml-de-esperan%C3%A7a-1.452915, pesquisado em 23.05.2015.
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É crível mencionar que somente na região de Minas, há cerca de 45 (quarenta
e cinco) pessoas a espera de doações de medula óssea, sendo que no Cadastro
Nacional e Internacional de doadores de Medula Óssea, dispõe que dois milhões de
pessoas estão cadastradas como doadoras. Entretanto, a probabilidade para
encontrar um doador compatível é de uma a cada cem mil pessoas, de acordo com o
Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME). 4
O presente projeto deve ser aprovado, haja vista que irá conscientizar
a todos sobre a necessidade de doação de medula óssea, visando evitar a mortes
como a do Arthur Donancio, a qual poderia não ocorrer se constatada no início, tendo,
assim, chance de ser diagnosticada no seu tratamento através da quimioterapia,
radioterapia, imunoterapia e transplante de medula óssea.
Essas são as razões por que peço o apoio de meus ilustres pares a
presente iniciativa.

Sala das Sessões, em

Dep. Augusto Carvalho
Solidariedade/DF

4

Fonte: http://www.otempo.com.br/cidades/morre-pequeno-arthur-don%C3%A2ncio-s%C3%ADmbolo-dacampanha-5-ml-de-esperan%C3%A7a-1.452915, pesquisado em : 22.06.15.

