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PROJETO DE LEI Nº 0251/2018.                                                    Em, 06 de novembro de 2018. 
 

DISPÕE SOBRE A OFERTA DO EXAME PSA PARA 
HOMENS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 40 ANOS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - O Município de Cabo Frio, através da Secretaria Municipal de Saúde deverá 

oferecer gratuitamente o exame de dosagem sérica do antígeno prostáltico específico (PSA) para 
homens com idade igual ou superior a 40 (quarenta) anos, que comprovadamente possuírem 
rendimento mensal até 02 (dois) salários mínimos, na rede pública do Município de Cabo Frio. 

 
§1º - A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a carteira de exames PSA, no qual poderá 

ser acompanhada de folheto explicativo, esclarecendo os riscos e a necessidade de prevenção do 
câncer de próstata. 

 
§2º - O poder Público enviará a todos os servidores municipais enquadrados na faixa etária 

descrita no caput deste artigo, independentemente da renda, a carteira de exames e o folheto 
explicativo conforme estabelecido no § 1º. 

 
Art. 2º - A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará para a população a carteira de 

exames e o folheto explicativo nos postos de atendimento e hospitais públicos, efetuando ampla 
divulgação sobre os riscos e a necessidade de prevenção do câncer de próstata. 

 
Art. 3º - A carteira de exames PSA deverá conter espaço para datas e anotações médicas dos 

exames, periodicidade e meios disponíveis para agendamento dos exames. 
 
Art. 4º - O Município de Cabo Frio poderá celebrar convênios, contratos e acordos com 

entes da Federação, universidades, entidades públicas ou privadas e organizações não 
governamentais, respeitadas as normas legalmente estabelecidas, visando à execução e avaliação 
das ações instituídas por esta Lei. 

 

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, mediante Decreto no que for 

necessário. 
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Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 
 

Sala das Sessões, 06 de novembro de 2018. 
 
 

LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA 
Vereado - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

O Câncer de Próstata é uma doença que pode surgir com o envelhecimento do homem, a 
partir dos 40 anos. Á medida que envelhece, a incidência deste mal aumenta. Quanto mais cedo 
ela acometer o indivíduo, mais grave será. Quanto mais tarde o diagnóstico, mais difícil será a 
cura. 

O câncer é a doença do homem mais diagnosticada nos Estado Unidos e a Segunda causa 
principal de todas as mortes por câncer naquele país. No Brasil, apesar das estatísticas não serem 
muito confortáveis, o câncer de próstata é apontado como a principal causa de todas as mortes 
por câncer em homens. 

Quando a doença avança, ela pode espalhar-se pelo corpo (metástase), vindo a atingir 
outros órgãos, e principalmente os ossos. Uma dor na coluna vertebral num indivíduo na idade de 
risco pode ser até uma disseminação do tumor. Pode também atingir as costelas, bacia, fêmur, 
etc. 

Muitas vezes o indivíduo tem uma fratura espontânea do fêmur, sem qualquer trauma, o que 
poderá ser uma fratura patológica, provocada pela disseminação do tumor. 

A origem desse tipo de câncer é desconhecida, entretanto, presume-se que alguns fatores 
possam influenciar os seu desenvolvimento, como fator genérico: fator étnico, como homem de 
raça negra tem mais predisposição para desenvolver câncer de próstata,: fator hormonal e 
ambiental. 

Uma das grandes preocupações dos médicos é que o câncer de próstata. 
Na sua fase inicial, não apresenta nenhum sintoma, o que torna imprescindível o exame 

preventivo regular a partir dos 40 anos. 
Numa fase adiantada começará a obstruir a urina, como ocorre com o tumor benigno 

(HBP), mas o tratamento curativo já é mais difícil. Pesquisas já mostraram  
que em autópsias realizadas em 100 indivíduos de 40 a 50 anos que vieram a falecer de várias 

causas, 4 deles eram portadores de câncer de próstata, sem nunca terem se queixado de qualquer 

sintoma. O tumor maligno da próstata pode estar associado ao tumor benigno, logo, os sintomas 

podem ser os mesmos. 
Nos casos de câncer de próstata sintomático pode ocorrer dificuldade para urinar, jato 

urinário fraco, sensação de não esvaziar bem a bexiga, ou seja, sintomas de obstrução urinária. 
Sangramento na urina pode ser uma queixa, embora mais rara. 
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Por isso, torna-se imprescindível que a partir dos 40 anos, os homens realizem o exame de 
toque retal e dosagem do PSA, principalmente aqueles que apresentam fatores de risco conforme 
mencionado no item anterior, independentemente de sintomas. 

Em caso de toque anormal ou PSA elevado, o paciente deverá ser submetido a uma 
ecografia transretal com biópsia prostática. Os fragmentos obtidos serão levados ao exame  

anátomo-patológico. Confirmado o diagnóstico, o tumor deverá ser dimensionado. Isto 
significa que outros exames deverão ser solicitados a fim de que se possa saber se o tumor está 
confinado à próstata ou se já invadiu órgãos adjacentes ou se já virou metástase. 

O tratamento do câncer de próstata é muito controverso, pois são muitas as variáveis: idade 
do paciente, níveis do PSA, estágio do tumor, tipo histológico. Além disso, deve-se discutir com 
o paciente as complicações do tratamento. Sendo assim, o exame preventivo contribuirá para 
diminuir os índices de mortalidade em razão dessa doença, além de possibilitar que por meio de 
um diagnóstico precoce, ele possa ser tratado e com uma chance de cura de 90%.  

Pelo exposto, submetemos o presente Projeto de Lei para apreciação dos Nobres 
Vereadores dessa Casa de Leis. 
 

Sala das Sessões, 06 de novembro de 2018. 
 
 

LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA 
Vereado - Autor 

 


