
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001481/2020

Altera a Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de
2017, que cria o Calendário Oficial de
Eventos e Datas Comemorativas do Estado de
Pernambuco, define, fixa critérios e consolida
as Leis que instituíram Eventos e Datas
Comemorativas Estaduais, de autoria do
Deputado Diogo Moraes, a fim de incluir o
Dia Estadual de Enfrentamento à Gordofobia.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º A Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de 2017, passa a vigorar com o seguinte
acréscimo:

“Art. 260-A. Dia 10 de setembro: Dia Estadual de Enfrentamento à
Gordofobia. (AC)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, considera-se gordofobia o
preconceito, a repulsa ou a discriminação social, política e econômica
praticada contra a pessoa gorda ou obesa. (AC)

§ 2º No dia estadual previsto no caput , a sociedade civil e o poder público
deverão promover ações, campanhas, seminários, fóruns e palestras de
conscientização e enfrentamento à gordofobia.” (AC)

     Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

     O presente Projeto de Lei visa instituir, no Calendário Oficial de Eventos e Datas
Comemorativas do Estado de Pernambuco, no dia 10 de setembro, o Dia Estadual de
Enfrentamento à Gordofobia. O Projeto se alinha ao disposto no art. 5º, incisos III e IV, da Lei
Estadual nº 16.241, de 14 de dezembro de 2017, ao passo em que propõe registrar a luta pela
cidadania de um segmento da sociedade, bem como a promoção de ações de conscientização,
prevenção e combate acerca do preconceito praticado contra pessoas gordas.

     Dessa forma, nossa proposição objetiva também mobilizar a sociedade e o poder público
para o conhecimento e a reflexão sobre esse tema e sobre a necessidade de



se adotar políticas públicas em favor desse grupo social.

     O periódico científico Nature Medicine publicou, em março desse ano, um artigo
internacional que faz apelo ao fim do estigma social ligado à obesidade. Ele foi assinado por
mais de 100 instituições, incluindo uma do nosso país — a Sociedade Brasileira de Cirurgia
Bariátrica e Metabólica (SBCBM). A publicação, que foi revisada por 36 autores diretamente
envolvidos, constatou que a gordofobia compromete a saúde de pessoas acima do peso e
dificulta o acesso a medicamentos e tratamentos. A gordofobia inclusive contribui para os
altos índices de obesidade no planeta.

     No Brasil, uma em cada cinco pessoas está com sobrepeso ou obesidade segundo dados do
Ministério da Saúde. A projeção da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que cerca de 2,3
bilhões de pessoas estejam acima do peso, sendo 700 milhões obesas, até 2025.

     A pesquisa desenvolvida pela Nature Medicine apontou também que, entre adultos obesos,
de 19 a 42% sofrem com a discriminação. As taxas são ainda mais altas entre as mulheres e
aqueles com maior índice de massa corporal (IMC). Isso se reflete principalmente no bem-
estar mental dessas pessoas, visto que a gordofobia está associada à depressão, aos altos
índices de ansiedade, baixa autoestima, isolamento social, estresse, uso de drogas e
compulsão alimentar. E em crianças, ela é associada ao bullying. Q uando comparado com
crianças e adolescentes magros, os que têm excesso de peso estão mais propensos a passar por
isolamento social e a desenvolver transtornos mentais, principalmente ansiedade e depressão.

     Ou seja, é comprovado cientificamente que atos de intolerância estão ligados ao aumento
da ingestão de comida, ao abandono de atividade física, a dietas não saudáveis e ao ganho de
gordura ao longo da vida. Considerando que vivemos em uma sociedade cuja mídia
publicitária, o cinema e a televisão promovem a exclusão de pessoas gordas e a
desinformação sobre a obesidade, é de se esperar que a população permaneça reproduzindo
uma cultura gordofóbica.

     A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) defende
publicamente que o estigma contra essa população deve ser combatido com informação. O
vice-presidente da SBCBM, Dr. Fábio Viegas, ressalta que as evidências científicas mostram
que o aumento de peso não ocorre apenas por falta de disciplina ou de responsabilidade
pessoal, mas sim por efeitos biológicos, metabólicos e genéticos; e que a obesidade pode ser
uma doença crônica e incurável, devendo ser garantido o respeito às pessoas obesas.

     Para enfrentar o preconceito e promover a saúde da população são necessárias políticas
públicas de educação, de melhorias na formação dos profissionais de saúde, de adaptação na
infraestrutura de estabelecimentos hospitalares (rampas, elevadores, cadeiras, macas, etc.) e
de incentivo às pesquisas para buscar tratamentos e entender melhor as causas da obesidade.

     Uma certeza que temos é que a gordofobia promove dor, medo e adoece essa grande
parcela da população, trazendo consigo a desinformação, além de diversos outros problemas
sociais correlatos.



     Logo, a instituição desta Data é o primeiro passo no sentido de promover o bem-estar
social e a qualidade de vida de milhares de pernambucanos e pernambucanas. Consubstancia
um marco no enfrentamento ao preconceito e impulsiona a criação de novas políticas públicas
contra essa forma de opressão.

     Diante de tais considerações, solicito o valoroso apoio dos meus Nobres
Parlamentares para aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Reuniões, em 02 de Setembro de 2020.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 3ª, 5ª, 17ª comissões.


