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PARECER Nº 391/2014 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI 542/2013.  
O Projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador George Hato, torna obrigatória a 
inclusão de tratamento para obesidade mórbida nos Planos de Saúde e Seguros 
Saúde, oferecidos no Município de São Paulo e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade.  
A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, manifestou-se favoravelmente.  
No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que devemos analisar, entendemos 
que o projeto em tela é meritório e deve prosperar  pelas razões que seguem.  
A proposição em tela tem diferentes efeitos sendo que se destaca a maneira como 
a indústria de serviços de saúde, seja ela planos de saúde ou ainda seguro saúde, 
enquadram o quadro de obesidade mórbida.  
A respeito da obesidade, segundo Marco Aurélio Santo (Unidade de Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo) e Ivan Cecconello (Disciplinas de Cirurgia do Aparelho 
Digestivo e Coloproctologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo) em editorial do periódico Arquivos de Gastroenterologia (vol.45 no.1 São 
Paulo Jan./Mar. 2008) informam que:  
(...) “A preocupação com a obesidade tem assumido destaque no cenário 
internacional e nacional, haja vista os inúmeros fóruns e resoluções emanados dos 
principais órgãos de regulação da saúde, como a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e instituições administrativas, como o National Institute of Health (NIH) nos 
Estados Unidos e o Ministério da Saúde do Brasil (1).  
Dentre as várias formas de mensuração da obesidade, o índice de massa corpórea 
(IMC), desenvolvido pelo matemático belga Lambert Quetelet em meados do século 
XIX, tornou-se o padrão referencial para essa avaliação, tanto em âmbito individual 
como populacional (3). Dada sua praticidade, simplicidade e elevado grau de 
confiabilidade na indicação da gordura corporal, correlacionando-se inclusive com 
medidas diretas, o IMC permitiu a classificação da obesidade em quatro níveis – 
graus I, II, III (grave ou mórbida) e super-obesidade, constituindo-se no mais 
importante índice, dentre vários outros parâmetros antropométricos e clínico-
laboratoriais indicativos de obesidade e risco para doenças associadas.  
A caracterização da gravidade da obesidade grau III (IMC maior de 40 kg/m²) dá-
se devido à conjunção de três aspectos: prevalência elevada da compulsão 
alimentar, resistência aos tratamentos clínicos (perda de peso insuficiente ou não 
sustentada) e associação freqüente com doenças inter-relacionadas, que são 
provocadas ou agravadas pela obesidade e que melhoram com a redução e controle 
do peso. Dentre as principais co-morbidades destacam-se a diabetes, hipertensão 
arterial e as dislipidemias, que constituem um conjunto de fatores de risco 
cardiovascular, relacionados especialmente à deposição de gordura visceral e 
resistência à insulina, denominado de síndrome metabólica.” (...) (grifos nossos)  
Entretanto, segundo dados apresentados pelo autor da proposta em tela, a partir 
de informações contidas em processos judiciais transitados e julgados, os 
prestadores de serviços da área de saúde, principalmente os planos de saúde e 
seguros saúde acabam circunscrevendo, tratamento médico relacionado a estes 
males como estéticos e, por isso, a princípio não se dispõem a cobri-los.  
Nesse sentido, o presente projeto de lei tem o condão de trazer a público este 
debate buscando a reversão de posição e inclusão, no rol de doenças a serem 
cobertas pelos prestadores de serviços de saúde, da obesidade mórbida dada a sua 
importância e impacto no que diz respeito à saúde pública.  
Pelos motivos expostos, favorável é o nosso parecer.  
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