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Fica instituída a “SEMANA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DO DIABETES”, no âmbito municipal.

Art. 1º Fica instituída a “SEMANA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DO DIABETES”, no âmbito do município de Matão, a ser comemorada anualmente na semana em que coincidir com a data de 14 de novembro.
Art. 2º A data ora instituída passará a constar do Calendário Oficial de Eventos do Município e terá como objetivo a conscientização da população.
Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão a conta de dotações próprias vigentes no orçamento suplementando-as se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Matão, aos 20 de abril de 2017.


Dr. LUIZ JOSÉ CERQUEIRA
Vereador – PSDB



VALTER LUIZ TREVIZANELI 
Vereador - PSB
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JUSTIFICATIVA
Com o objetivo de conscientizar a população matonense sobre a importância da prevenção e controle dos fatores de riscos que colaboram para ocorrência do Diabetes, faz-se necessário a implantação desta semana de prevenção e tratamento. Tal data buscará alertar sobre a abrangência da doença que atinge a cada ano mais pessoas ao redor do mundo. A  prevalência do Diabetes Mellitus tipo 2 está aumentando de forma exponencial, adquirindo características epidêmicas em vários países, particularmente os em desenvolvimento.

A doença metabólica que causa o aumento da taxa glicêmica no sangue e traz consequências graves como cegueira, infarto, derrame e lesões, afeta 13 milhões de brasileiros. A cada ano mais de 4 milhões de pessoas morrem por conta da diabetes, mais de metade dessas mortes poderiam ser evitadas com mudanças de hábitos e prevenção.

O aumento das taxas de sobrepeso e obesidade associado às alterações do estilo de vida e ao envelhecimento populacional, são os principais fatores que explicam o crescimento da prevalência do diabetes tipo 2 – responsável por mais de 90% dos casos da doença e o único tipo de diabetes que pode ser evitado. 

As modificações no consumo alimentar da população brasileira - baixa frequência de alimentos ricos em fibras, aumento da proporção de gorduras saturadas e açúcares da dieta - associadas a um estilo de vida sedentário compõem um dos principais fatores etiológicos da obesidade, diabetes tipo 2 e outras doenças crônicas. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que em 2030 um terço da população seja portadora de diabetes, não dependente da insulina. Por conta do crescente número de pessoas afetadas, em 1991, o IDF (International Diabetes Federation), juntamente com a OMS, institui o Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro.

Os dados apontam para a urgente necessidade de melhorar a conscientização sobre o problema e isto é possível através da educação. Atitudes como o controle da alimentação e a prática de atividades físicas são capazes de prevenir e controlar o diabetes tipo 2, responsável por mais de 90% dos casos da doença e o único tipo de diabetes que pode ser evitado. Os problemas cardiovasculares, como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, são as maiores causas de mortalidade no diabético, o que pode ser evitado com a prevenção da doença. 

Finalmente a criação da Semana Municipal de Prevenção do Diabetes, aqui na cidade de Matão, objetiva a  redução da mortalidade, prevenir a ocorrência da mesma e proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas acometidas por esse mal.



