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O Vereador Gardel Rolim, no uso de suas atribuições legais que lhe são

conferidas pelo artigo 127, II do Regimento Interno do Parlamento, vem

respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer que, depois de ouvido o

PLENÁRIO, seja aprovada a INDICAÇÃO para recomendar a criação, por parte da

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, dos "CENTROS DE REFERÊNCIA

PARA TRATAMENTO DA OBESIDADE", na forma que indica.
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Art. 4°. A Prefeitura de Fortaleza poderá firmar convénio com o
Governo do Estado do Ceará, a fim de ofertar o tratamento através
de intervenção cirúrgica para perda de pesa, como a cirurgia
bariátrica;

Art. 5°. Antes da indicação de terapia cirúrgica, é obrigatória a
tentativa por meio de tratamentos alternativos, sendo a cirurgia o
último recurso a ser utilizado pelo paciente obeso, o qual se dará
apenas na ocasião da não eficácia de outros tratamentos.

Parágrafo único: Será considerada eficaz a intervenção
terapêutica que resultar em redução maior ou igual a 1% do peso
corporal do paciente por mês, com aíingimento de pelo menos 5%
em 3 a 6 meses.

Art. 6°. Os CRTOs deverão ofertar, além dos meios cirúrgicos,
outras alternativas terapêuticas, como os tratamentos através de
medicamentos e dietas (dieíoíerapia).

§ 1°. A orientação dieíoterápica, somada ao aumento da atividade
física e outras mudanças comporíamentais com impacto benéfico
no tratamento da obesidade deverão ser a primeira opção de
tratamento, salvo indicação médica contrária, como nos casos de
pacientes que não podem praticar atividades físicas regulares ou
que não possam passar por tratamento farmacológico.

§ 2°. O tratamento por meio do uso de medicamentos se dará
quando houver falha no tratamento não farmacológico em
pacientes com que se enquadrarem, nos seguintes perfis:

I - com IMC igual ou superior a 30kg/m2;

II - com IMC igual ou superior a 25kg/m2 associado a
outros fatores de risco, como a hipertensão arterial,
diabetes melliíus tipo 2, hiperlipidemia, apneia do sono,
osíeoarírose, gota ou qualquer outra condição incorra em
prejuízo para o paciente e que tenha seu quadro agravado
em função da obesidade ou sobrepeso;

III - com circunferência abdominal maior ou igual a 102
centímetros, no caso de homens, e 88 centímetros, no
caso de mulheres.
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Art. 7°. As equipes que aíuarão nos CRTOs deverão ter caráíer
mulíiprofissional, contando com Assistente Social, Educador
Físico, Enfermeiro, Médico Endocrinoiogisía, Médico Nutróiogo,
Nutricionista e Psicólogo.

Art. 8°. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo
de 180 dias

Art. 9°. Esta Lei será dotada com orçamento próprio, sendo
suplementada se necessário.

Art. 10°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA MUNICIPAL DE FORTALEZA.

EM DE AGOSTO DE 2017.

/Gárdel RoIIm
Veréaáor del
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JUSTIFICATIVA

Um estudo global realizado pelo Global Burden of Diseases Study em
2010 concluiu que 3,4 milhões de pessoas tiveram suas mortes causadas pela
obesidade ou sobrepeso. No Brasil, de acordo com levantamento feito pelo
Estadão Dados em 2011, esse número ê de mais de 2,3 mil cidadãos mortos
em um ano. Dados fornecidos pelo Daíasus mostram que o número de mortes
em função da obesidade praticamente triplicou no período de 2001 a 2011,
saindo de 808 óbitos para 2.390.

A obesidade caracteriza-se pelo acúmulo de gordura corporal no
indivíduo. Em adultos, o índice de Massa Corporal (IMG) é o parâmetro usual
para diagnóstico. Esse cálculo é obtido através da divisão do peso do paciente
pela sua altura elevada ao quadrado. É também essa metodologia utilizada
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), cujo resultado é considerado
normal quando o valor obtido enconíra-sè entre 18,5 e 24,9. O diagnóstico de
obesidade ocorre quando o valor do cálculo do IMC está acima de 30.

A OMS é categórica em apontar a obesidade como um dos maiores
problemas de saúde do mundo, e estima que até 2025 mais de 2,3 bilhões de
adultos estarão com sobrepeso, enquanto que mais de 700 milhões sofrerá
com a obesidade. Entre as crianças, a projeção é de mais de 75 milhões de
obesas no mundo até aquela data.

De acordo com a Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e
Síndrome Metabólica (ABESO), com base no levantamento oficial do IBGE de
2008/2009, a região Nordeste do Brasil apresentava 28,15% das crianças entre
5 e 9 anos com excesso de peso, e 16,6% das crianças e jovens entre 10 e 19
anos. Entre os adultos, o excesso de peso acometia naquela época 44,45%
dos indivíduos dessa região.

Pesquisas divulgadas recentemente pela Fundação ABRINQ mostram
que o Ceará tem o maior percentual de crianças obesas entre todas as cidades
brasileiras, dado importante que nos alerta para a necessidade de mudanças
nos hábitos alimentares das pessoas ainda na infância e a ofertar de
tratamento adequado para esse mal, sob pena de termos em um futuro breve
uma população severamente adoecida, com baixa qualidade e expectativa de
vida, consumindo valores cada vez maiores do orçamento público para conter
as doenças paralelas à obesidade. Mais de 12% das crianças de O a 5 anos
das crianças cearenses são obesas.

O Sistema de vigilância de faiores de risco e proteção para doenças
crónicas por inquérito telefónico (VIGITEL) 2016 apurou que na última década
os casos de obesidade passaram de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. Em
Fortaleza, 20% da população está obesa, ou seja, 1 em cada 5 fortalezenses.
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A mesma pesquisa revelou ainda que 22,1% da população de nossa
cidade disse íer diagnóstico médico de hipertensão, e 8,2% de diabetes. No
Brasil, a média de pessoas com excesso de peso é de aproximadamente 54%
dos indivíduos, enquanto que Fortaleza apresenta o percentual de 56,5%.

Em face de todos esses recentes resultados de pesquisas realizadas por
entidade competentes, que apontam Fortaleza como uma das cidades com
maior percentual de obesos no Brasil, faz-se necessária a aíuação do Poder
Público para a garantia do direito fundamental da Saúde, necessidade essa
que motiva essa propositura.

Vale lembrar que a alimentação passou a figurar recentemente como
direito social, através da redação do artigo 6° da Constituição Federal, fruto da
Emenda Constitucional 064/2010 que diz:.

"Ari. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição."

É certo que a oferta de alimento, por si só, desvinculada dos demais
cuidados demandados pela alimentação, não é suficiente para garantir uma
dieta adequada para o ser humano, prova disso é que os países onde há
abundância de alimentos, como Brasil, China, Estados Unidos e índia, que
figuram entre os 10 países mais exportadores do mundo, estão presentes
também no ranking dos países com maior número de obesos.

Há de se falar ainda sobre a necessidade do Poder Público prover e
apoiar ações que contribuam para a melhoria desse quadro, como é o caso do
projeío de indicação n° 287/2017 "posto na praça", também de nossa autoria,
que sugere ao poder executivo, entre outras coisas, ações que colaboram para
a diminuição dos faíores que propiciam o desenvolvimento da obesidade e
sobrepeso.

A criação de uma política -de saúde pública voltada para o
enfrentamenío à obesidade demanda também uma estrutura capaz de prover
aos profissionais e pacientes envolvidos as mínimas condições para que os
objetivos desejados sejam alcançados, e nossa proposta
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