SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador RONALDO CAIADO

, DE 2017

Institui o “Dia Nacional de Conscientização sobre
o Câncer de Estômago”, a realizar-se, anualmente,
no dia 28 de setembro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica instituído o “Dia Nacional de Conscientização
sobre o Câncer de Estômago”, a realizar-se, anualmente, no dia 28 de
setembro.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO

O Câncer de Estômago (ou Câncer Gástrico) é o crescimento de
células anormais no órgão desse sistema digestivo e pode ocorrer em
qualquer local de sua extensão. Grande parte desse tipo de tumor ocorre na
camada mucosa (a camada de revestimento interna), surgindo na forma de
irregulares pequenas lesões com ulcerações (rompimento do tecido mucoso)
características
de
cânceres
ou
tumores
malignos.
Conforme a evolução do câncer, essas células anormais vão
gradualmente substituindo o tecido normal do órgão, propagando-se para
outras camadas do estômago e podendo acometer órgãos vizinhos (metástase
por contigüidade).
O câncer de estômago é o segundo tumor maligno mais freqüente do
mundo, tendo incidência alta no Leste Europeu, Japão, na América do Sul
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Segundo dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer), 21.500 casos novos
serão diagnosticados ainda esse ano, sendo 13.820 homens e 7.680 mulheres.
Excluindo-se os cânceres de pele, o adenocarcinoma do estômago em
homens é o segundo câncer mais freqüente nas regiões Norte (11/100.000) e
Nordeste (9/100.000) e o terceiro nas regiões Sul ( 24/100.000), Sudeste
(21/100.000) e Centro-Oeste (13/100.000). Para as mulheres é o terceiro
mais freqüente na região Norte (6/100.000), o quarto no Nordeste
(5/100.000) e o quinto nas regiões Centro-Oeste (6/100.000), Sudeste
(11/100.000) e Sul (12/100.000) (INCA, 2004). É a segunda causa de morte
por câncer entre os homens no Estado de São Paulo (FONSECA, LAM,
1996).
A maior incidência em homens de idade mais avançada (cerca de
65% dos pacientes diagnosticados tem idade superior a 50 anos), o câncer de
estômago está em terceiro lugar na incidência entre homens e quinto, entre
as mulheres. As dificuldades em se realizar o diagnóstico começam com os
poucos sintomas que o câncer gástrico pode causar, principalmente na fase
inicial.
Os sintomas iniciais destes tumores podem ser bastante inespecíficos,
e eventualmente se assemelharem a um quadro simples de gastrite.
Os pacientes se queixam de "dor no estômago", sensação de
empachamento, má digestão e/ou náuseas. Essa semelhança com doenças
benignas leva muitas vezes ao diagnóstico tardio da doença, uma vez que a
endoscopia digestiva alta é muitas vezes postergada, especialmente em
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(principalmente no Chile e Colômbia) e na América Central (Costa Rica).
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A medicina preventiva é a melhor forma de se evitar o câncer do
estômago e de outros cânceres também. Alimentos condimentados e
defumados estão entres os principais causadores. A falta de consumo de
frutas e vegetais frescos também colaboram para o câncer. A presença de
bactéria no estômago chamada Helicobacter Pylori é considerada agente
carcinogênico. Condições pré-existentes como familiares com câncer
gástrico além de úlceras e algum tipo de gastrite podem favorecer ao
aparecimento de câncer gástrico.
Portanto, o objetivo hoje em relação ao câncer do estômago é
estimular e conscientizar as pessoas a procurar o médico e a mínimo sintoma
realizar uma endoscopia digestiva. No Japão e outros países asiáticos onde a
incidência de câncer de estômago é muito mais elevada, a população é
instruída a procurar o médico bem no início dos sintomas ou até antes de
qualquer sintoma. Nesses países o diagnóstico de câncer do estômago numa
fase inicial é de mais de 65%. O que significa uma possibilidade de cura em
quase 100% desses doentes.
O dia de conscientização sobre a importância do câncer do estômago
no Brasil visa a ensinar e alertar nossa população a ter seu diagnostico numa
fase inicial onde a cura ainda é possível.

Sala das Sessões, em
Senador RONALDO CAIADO
Líder do Democratas
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pacientes jovens.

