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PARECER Nº 2669/2013 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 542/2013.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador George Hato, torna 
obrigatória a inclusão de tratamento para obesidade e obesidade mórbida nos 
Planos de Saúde e Seguros Saúde, oferecidos no Município de São Paulo e dá 
outras providências.  
Em sua justificativa, o Autor argumenta que tanto as empresas que oferecem 
planos de saúde quanto as que oferecem seguros-saúde possuem em seus 
contratos cláusulas que retiram da área de cobertura alguns tipos de cirurgias 
intituladas como “estéticas”, dentre elas as cirurgias bariátricas. Tal procedimento 
não é estético, mas sim uma subespecialidade da cirurgia geral, cientificamente 
comprovado e que promove a perda de peso de forma definitiva, reduzindo as 
taxas de mortalidade por evitar uma série de doenças associadas à obesidade 
grave.  
Ocorre que os munícipes muitas vezes precisam recorrer às instâncias judiciárias 
para obter tal tratamento, o que posterga o tratamento e agrava sua condição de 
saúde.  
O Autor também lembra que o número de pessoas obesas no Brasil mais que 
dobrou em três décadas, chegando ao número de 38,8 milhões de adultos e que a 
mortalidade em consequência de doenças relacionadas com a obesidade é um dos 
maiores problemas de saúde deste novo milênio.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE do projeto de lei.  
Tendo em vista que a obesidade é considerada pelo Ministério da Saúde como uma 
doença crônica, bem como um fator de risco para outras doenças e, que o presente 
projeto de lei pretende que os planos de saúde e seguros-saúde comercializados no 
Município de São Paulo tenham esse mesmo entendimento e venha a cumprir seu 
dever de fornecer assistência médica aos portadores de obesidade, quanto ao 
mérito, a Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia manifesta-se FAVORÁVEL à aprovação do projeto de lei.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, em 04/12/2013  
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