
REQUERIMENTO Nº          , DE 2017 

(Da Deputada GORETE PEREIRA) 

Requer o envio de Indicação ao Poder 
Executivo, relativa à medida que descreve.  

Senhor Presidente: 

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exª. seja encaminhada ao Poder 

Executivo, na pessoa do Sr. Ministro da Saúde, a Indicação anexa, sugerindo a 

inclusão das neoplasias malignas entre as doenças de notificação compulsória. 

Sala das Sessões, em        de                     de 2017. 

Deputada GORETE PEREIRA 

 



INDICAÇÃO Nº      , DE 2017 

(Da Deputada GORETE PEREIRA) 

Sugere ao Ministro da Saúde a 
inclusão das neoplasias malignas entre 
as doenças de notificação compulsória. 

Excelentíssimo Senhor Ministro, 

A notificação compulsória de doenças é 

tradicionalmente direcionada a enfermidades infectocontagiosas 

potencialmente causadoras de epidemias, que foram durante a quase 

totalidade da história humana o grande algoz e causador de 

mortalidade entre as populações. 

Após o advento da medicina científica e, mais 

agudamente, durante o século passado, os novos recursos 

disponíveis permitiram controlar aquelas enfermidades de modo muito 

mais eficiente, aumentando a expectativa de vida e levando à 

transição epidemiológica. Hoje, as maiores causas de mortalidade não 

são as doenças infeciosas, mas sim as degenerativas, em especial as 

doenças cardiovasculares e as neoplasias malignas.  

A nosso ver, essas enfermidades deveriam ser tratadas 

como epidêmicas, pois é fato que já assumiram tal dimensão, e dessa 

maneira deveriam figurar na lista de doenças de notificação 

compulsória, atualmente definida pela Portaria n° 204, de 17 de 

fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde. 

Sugerimos, pois, a V. Exa. seja empreendida a revisão 

daquela lista, com a inclusão das referidas doenças, destacadamente 

as neoplasias malignas, uma vez que a falta de uma base de dados 

sólida e confiável a este respeito vem inviabilizando o cumprimento da 

Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que “Dispõe sobre o 
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primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e 

estabelece prazo para seu início”, com grande prejuízo para os 

usuários do Sistema Único de Saúde. 

Sala das Sessões, em        de                     de 2017. 

 

Deputada GORETE PEREIRA 


