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COMISSÃO DE SAÚDE 

 

Proposição: Projeto de Lei nº 334/2017 

Autor: Deputado Estadual Hudson Leal 

Assunto: Fica instituído o “Dia do Combate ao Câncer Colorretal no Estado do Espírito 

Santo”, a ser comemorado, anualmente, em 01 de setembro. 

RELATÓRIO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do Deputado Estadual Hudson Leal, 

instituindo o “Dia do Combate ao Câncer Colorretal no Estado do Espírito Santo”, a ser 

comemorado, anualmente, em 01 de setembro, nos seguintes termos: 

Art. 1º. Fica instituído o “Dia do Combate ao 

Câncer Colorretal no Estado do Espírito Santo”, a 

ser comemorado, anualmente, em 01 de setembro.  

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação.  

                     O Projeto em comento passou pelo crivo da Mesa Diretora, foi 

encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação desta 

Casa de Leis, nos termos do art. 121 do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), 

tendo recebido parecer favorável a sua tramitação. 

Posteriormente, encaminhado para a presente Comissão, o Presidente, 

Deputado Estadual Doutor Hércules, designou a Deputada que vos fala para relatar a 

presente proposição. 

É o relatório. 

PARECER DO RELATOR 
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Compete à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, conforme exposto no regimento interno, opinar a respeito de 

proposições que tratem da matéria em questão no âmbito estadual. 

Em sua justificativa o Autor destaca que “O câncer colorretal abrange 

tumores que acometem um segmento do intestino grosso (o cólon) e o reto. É tratável 

e, na maioria dos casos, curável, ao ser detectado precocemente, quando ainda não se 

espalhou para outros órgãos. Grande parte desses tumores se inicia a partir de pólipos, 

lesões benignas que podem crescer na parede interna do intestino grosso. Uma 

maneira de prevenir o aparecimento dos tumores seria a detecção e a remoção dos 

pólipos antes de eles se tornarem malignos. Quando diagnosticado precocemente tem 

altas chances de cura. Para pacientes prevenção câncer colorretalacima dos 50 anos, 

é indicado fazer anualmente o exame de sangue oculto nas fezes. Além disso, outros 

exames são indicados como sigmoidoscopia flexível (a cada 5 anos), enema duplo com 

contraste de bário (a cada 5 anos), colonoscopia (a cada 10 anos), colonoscopia virtual 

(a cada 5 anos), teste de DNA nas fezes. Alguns hábitos de vida também podem ser 

adotados para se prevenir a doença: – Comer porções de frutas e legumes, que são 

ricos em fibras alimentares e também consumir grãos integrais, se possível. De acordo 

com um estudo publicado em março de 2015, na versão on-line do JAMA Internal 

Medicine, os vegetarianos apresentam menos riscos, cerca de 20% a menos, de 

desenvolver câncer colorretal em comparação com aqueles que consomem carne.”.  

Destaca ainda outros termos que demonstram a importância da 

proposição para o âmbito da saúde em nosso Estado, levando maior informação e 

conscientização a nossa população, de um tema tão importante, podendo inclusive 

salvar vidas a partir da aprovação do mesmo. 

Isto posto, sugerimos aos nobres pares desta Comissão a adoção do 

seguinte: 
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PARECER Nº. ________/2018 

 

A COMISSÃO DE SAÚDE, na forma do art. 41, I, do Regimento Interno, é 

pela APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 334/2017, de autoria do Excelentíssimo 

Deputado Estadual Hudson Leal, conforme pareceres emitidos pelas citadas 

Comissões.  

Plenário Rui Barbosa, em 26 de Novembro de 2018. 

 

 ____________________________________________ Presidente 
 
 ____________________________________________Relator 

 
 ____________________________________________ Membro 

  
 ____________________________________________ Membro 

 

____________________________________________ Membro 
 

____________________________________________ Membro 
 
____________________________________________ Membro  
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