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JUSTIFICATIVA 
 
 

Visa o presente Projeto de Lei, criar no Município de São Paulo, o Dia do Ostomizado, a 
ser comemorado, anualmente, no dia 25 de março, data em que foi fundada a Associação 
dos Ostomizados do Município de São Paulo. Nosso objetivo é melhorar a reabilitação e a 
situação de vida dos ostomizados, chamando a atenção das autoridades e do público em 
geral. 
 
A ostomia é uma intervenção cirúrgica que constrói um novo caminho para a saída das 
fezes ou da urina para o exterior. A pessoa ostomizada utiliza uma bolsa, aderida ao 
abdômen, que permite recolher os dejetos do organismo. Essa intervenção tem salvado a 
vida de milhares de pessoas com câncer no intestino. Além do câncer, acidentes e tiros 
também têm contribuído para aumentar o número de pessoas ostomizadas. 
 
O fato de ser um portador de ostomia faz com que o paciente tenha que se adaptar a uma 
nova situação, porém pode-se levar uma vida normal no trabalho, junto à família e à 
sociedade, por isso o tema do Dia Municipal do Ostomizado será "Por uma Vida Plena". 
 
O atendimento a ostomizados deve buscar principalmente uma reconstrução da imagem 
pessoal. Essa preocupação com a qualidade de vida deve estar presente nas atividades que 
promovam conscientização sobre a situação de vida dessas pessoas, especialmente através 
do desenvolvimento de programas educacionais, seminários e reuniões de apoio. 
 
O trabalho das lideranças das associações de ostomizados é decisivo para uma mudança de 
postura em relação às pessoas portadoras de ostomia, na medida em que são essas 
associações as responsáveis pelo encaminhamento de propostas de políticas públicas 
voltadas para a pessoa ostomizada. 
 
Diante do exposto, nada mais oportuno que escolher a data de fundação da Associação dos 
Ostomizados do Município de São Paulo, para dedicar esse dia 25 de março à divulgação e 
luta pela cidadania plena daqueles que vivem essa realidade. A inclusão dessa data no 
calendário oficial, resgata ao ostomizado, o dia de consciência social e traz ao Poder 
Público a realidade das obrigações e o seu dever de assistir com dignidade aos cidadãos de 
nossa Cidade, acometidos de doenças intestinais que são a principal causa da ostomização. 
 
Deste modo por tratar-se de propositura que muito contribuirá para que os responsáveis pela 
saúde nesta Cidade voltem sua atenção para os ostomizados, criando-se programas de 
conscientização, prevenção e assistência médica, a fim de que não sejam de forma 
preconceituosa, marginalizados e excluídos pela sociedade, aguardamos a imediata 
aprovação deste projeto de lei, com o apoio dos nobres pares. 


