
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001480/2020

Impõe aos estabelecimentos de saúde
localizados no Estado de Pernambuco, o dever
de disponibilizarem equipamentos médico-
assistenciais adequados ao atendimento da
pessoa obesa.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º Os estabelecimentos de saúde públicos e privados, localizados no âmbito do Estado
de Pernambuco, deverão disponibilizar equipamentos médico-assistenciais, infraestrutura,
mobiliário, macas, cadeiras de rodas, vestimentas, entre outros dispositivos e instrumentos de
atendimento hospitalar, adequados e acessíveis à assistência à saúde da pessoa obesa,
observadas as normas técnicas de desenho universal e tecnologia assistiva.

     § 1º Os estabelecimentos de saúde deverão garantir ao paciente obeso o atendimento
humanizado e livre de discriminação ou práticas gordofóbicas.

     § 2º Considera-se gordofobia o preconceito, a repulsa ou a discriminação social, política e
econômica praticada contra a pessoa gorda ou obesa.

     Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator, quando pessoa jurídica
de direito privado, às seguintes penalidades:

     I - advertência, quando da primeira autuação da infração; e 

     II - multa, quando da segunda autuação. 

     § 1º A multa prevista neste artigo será fixada entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), a depender do porte do estabelecimento e das circunstâncias
da infração, tendo seu valor atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA,
ou outro índice que venha substituí-lo.

     § 2º Os valores arrecadados com a aplicação da multa serão revertidos em favor do Fundo
Estadual de Saúde - FES, instituído pela Lei nº 10.999, de 15 de dezembro de 1993.

     Art. 3º O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelas instituições públicas ensejará a
responsabilização administrativa de seus dirigentes, em conformidade com a legislação
aplicável.

     Art. 4º O Poder Executivo Estadual deverá, sempre que possível e de acordo com



as disponibilidades financeiras existentes, promover a capacitação e o treinamento dos
profissionais da área, visando estruturar e qualificar a rede pública de saúde.

     Art. 5º Para o cumprimento do disposto nesta Lei, deverão ser observados, no que couber,
os princípios e as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

     Art. 6º Os estabelecimentos de saúde públicos e privados terão o prazo de 60 (sessenta)
dias para se adaptarem ao disposto nesta Lei.

     Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

     A presente proposta legislativa objetiva assegurar o direito à saúde (art. 6º, Constituição
Federal; c/c art. 159 e ss., da Constituição do Estado de Pernambuco) às pessoas obesas, no
sentido de serem atendidas em estabelecimentos hospitalares com equipamentos médico-
assistenciais, infraestrutura, mobiliário, macas, cadeiras de roda, vestimentas, entre outros
dispositivos e instrumentos, adequados e acessíveis à sua condição física.

     Nosso Projeto de Lei também determina que esse atendimento seja realizado de forma
humanizada e livre de discriminação ou práticas gordofóbicas.

     Semelhante a outras normas existentes e aprovados pela Casa Joaquim Nabuco,
asseguradoras do direito à saúde para grupos especiais (vide as Leis nºs 12.770/2005,
15.694/2015, 16.203/2017, 16.392/2018, entre outras), essa proposta de lei vem para
reafirmar o disposto na Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, especialmente no que
tange as pessoas com mobilidade reduzida.

     Atualmente, 55,7% da população adulta do país está com excesso de peso e 19,8% está
obesa, conforme a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças
crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), de 2018. 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.

     Isso significa que quase 20% da população pode enfrentar dificuldades ao serem atendidas
em estabelecimentos de saúde, seja pela falta de equipamentos específicos, como macas e
cadeiras de rodas adaptadas, ou por sofrerem algum tipo de discriminação ou gordofobia.

     O periódico científico Nature Medicine publicou, em março desse ano, um artigo
internacional pelo 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.

     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, visto que a gordofobia está associada à depressão, aos
altos índices de ansiedade, baixa autoestima, isolamento social, estresse, uso de drogas e
compulsão alimentar.

     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. Quando o preconceito e as dificuldades ocorrem dentro de
estabelecimentos de saúde, principalmente pela falta de equipamentos adequados, haverá um
desestimulo e constrangimento maior por parte dessas pessoas quando precisarem irem em
busca dos serviços médicos.

     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.

     Por fim, ressaltamos que a competência legislativa para a propositura do presente Projeto
de Lei encontra respaldo no art. 19, da Magna Carta do Estado de Pernambuco, e no art. 194,
I, do Regimento Interno desta Casa, uma vez que seu conteúdo não esbarra no rol de matérias
a qual a iniciativa é reservada privativamente ao Governador do Estado.

     Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução
normativa desta iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público, e nem
implicará na criação de novas atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da
administração pública.

     Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que
tange a competência remanescente dos Estados-membros para legislar sobre matérias que não
foram incluídas nas competências enumeradas ou implícitas da União e dos Municípios, bem
como não incidam nas vedações constitucionais que balizam a atuação dos entes federados,
conforme previsto no §1º do art. 25 da Constituição Federal.           

     Diante de tais considerações, não havendo comprovado vício de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse Projeto de Lei,
solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa para sua
aprovação.

Sala das Reuniões, em 02 de Setembro de 2020.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 3ª, 9ª, 11ª, 12ª comissões.


