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5ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 1ª SL
ATOS DIVERSOS

    SUMÁRIO

5ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATIVA.

Em 20 de junho de 2007.

“PARA DISCUTIR SOBRE A POLÍTICA PÚBLICA E DE
AÇÕES ESPECÍFICAS PARA O COMBATE E REDUÇÃO DE

OBESIDADE NO ESTADO.”

Presidência do Sr.
Ezequiel Neiva – 3º Secretário

(Às 15 horas e 38 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB), Euclides
Maciel (PSL), Ezequiel Neiva (PPS), Luizinho Goebel (PV), Kaká
Mendonça (PTB), Professor Dantas (PT), Ribamar Araújo (PT),
Maurão de Carvalho (PP) e Doutor Alexandre (PTC).

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônia) –
Senhoras e senhores, a Assembléia Legislativa realiza nesta
data Audiência Pública com a finalidade de discutir e subsidiar
o Governo do Estado de Rondônia na implantação urgente de

política pública e de ações específicas para o combate e a
redução da obesidade no Estado de Rondônia.

Para presidir esta Audiência Pública, convido o Exmº.
Senhor Deputado Estadual Ezequiel Neiva. Convido para compor
a Mesa o Dr. Amado Rahhal, Diretor Geral do Hospital de Base
Ari Pinheiro e Representante da Secretaria de Estado da Saúde;
Drª Emília Oiye, Promotora de Justiça da Saúde, representando
o Procurador Geral de Justiça do Estado de Rondônia; Exmº.
Senhor Jucélis Freitas de Souza, Secretário de Estado dos
Esportes da Cultura e do Lazer – SECEL; Dr. Ivan Gregório
Ivankovics, cirurgião da obesidade, Diretor do Hospital 9 de
julho; senhor Silas Neiva de Carvalho,  Presidente do Sindicato
dos Servidores da Saúde do Estado de Rondônia – SINDSAÚDE;
senhor Olavo Bernardo da Rocha Filho, Presidente da
Associação Rondoniense de Controle a Obesidade.

O SR. PRESIDENTE (Ezequiel Neiva) – Invocando a
proteção de Deus declaro aberta esta Audiência Pública, a fim
de discutir o problema da obesidade em nosso Estado.

Solicito ao Senhor Mestre de Cerimônia que registre a
presença das autoridades presentes.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônia) –
Capitão Médico da Polícia Militar, Carlos Vieira, Representado
a Polícia Militar do Estado de Rondônia; Drª Gisele de
Vasconcelos Sary, Endocrinologista, representando a UNIMED/
Rondônia; Professor Leonardo Severo da Luz Neto,
Departamento da Educação Física da UNIR, núcleo de saúde;
Sra. Juliana Closs Correa, especialista em Nutrição da Faculdade
São Lucas; Sra. Cristiane Cabral, Diretora do SESI-Clínica; Sra.
Flávia Souza de Almeida, da Coordenação de Saúde do SESI;
Sra. Zila Maria Rabelo, executora do Projeto de Alimentação
Escolar da SEDUC; Roberto Ramos, vice-presidente da
Associação Rondoniense de Controle a Obesidade; Dr. Charles
dos Santos Silva, Fisioterapeuta do Hospital de Base; Sr.
Leandro de Jesus, representando a Pense Leve de Brasília
Distrito Federal. Senhores representantes da Secretaria de
Estado da Educação, senhoras e senhores integrantes da equipe
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médica do Hospital de Base, presentes os Excelentíssimos
senhores Deputados Estaduais Deputado Luizinho Goebel,
Deputado Dr. Alexandre Brito, Deputado Ribamar Araújo e o
Deputado Professor Dantas. E ainda Sr. Presidente, a
excelentíssima senhora Deputada Marinha Raupp, Deputada
Federal; encaminhou fax agradecendo o convite para participar
da Audiência Pública sobre a Implantação de Política Pública e
Ações Específicas para o Combate e Redução da Obesidade no
Estado de Rondônia. Hoje 20 de junho, impossibilitada de
comparecer, deseja votos de êxito no evento, o gabinete
segundo a Deputada e seu fax está à disposição para o bem da
população e desenvolvimento de Rondônia.

Deputada Federal Marinha Raupp do PMDB de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Ezequiel Neiva) – Eu quero
cumprimentar aqui o Dr. Amado Rahhal, Diretor Geral do
Hospital de Base Ari Pinheiro e representante da Secretaria de
Estado e Saúde de Porto Velho e também o excelentíssimo
Senhor Jucélis  Freitas de Sousa que é o nosso Secretário de
Esportes, Cultura e Lazer, conosco também nesta oportunidade,
o Dr. Ivan Gregório Ivankovics, cirurgião de obesidade também
diretor do Hospital 9 de julho nos dar a honra de estar nesta
tarde conosco; ao Dr. Silas Neiva de Carvalho, Presidente do
Sindicato dos Servidores da Saúde do Estado de Rondônia -
SINDSAÚDE, ao senhor Olavo Bernardo da Rocha Filho,
Presidente da Associação Rondoniense de Controle a Obesidade;
nossos nobres colegas Estaduais Deputado Luizinho Goebel,
Deputado Dr. Alexandre Brito, Deputado Ribamar Araújo,
Deputado Professor Dantas, senhor Ângelo Luz dos Santos de
Carvalho, Presidente da Associação Tiradentes da Polícia Militar
de Rondônia, a nossa ASTIR, ao Carvalho, nosso irmão e amigo
obrigado pela presença; a todos os presentes que atenderam
ao nosso convite, ao público e imprensa.

Senhoras e Senhores, quero trazer para uma discussão
mais ampla um tema já muito difundido no meio científico
médico, da sociedade, dos governos e de diversas Casas
Legislativas que é o problema da obesidade. A obesidade que
antes era conceituada como sinônimo de gula, de força de
vontade ou de fraqueza de caráter, agora tem as suas bases
fisiopatológicas mais esclarecidas. Podemos dizer aqui nesta
Casa, com o aval de médicos e dos demais especialistas de
áreas afins aqui presentes, que a obesidade é uma doença de
suscetibilidade genética, com forte influência ambiental,
alterando diversos mecanismos metabólicos e favorecendo um
desequilíbrio energético e o ganho de peso. A obesidade
representa no momento, um dos principais problemas de ordem

médica e vem sendo considerada uma epidemia e um grave
problema de saúde pública e por tornar-se crônica alcança as
esferas sociais, psicológica e econômica. Na esfera social o
obeso tem sido marginalizado por fugir do padrão de beleza
vigente. Esta marginalização tem afetado o seu estado
psicológico, trazendo tristeza, baixa estima e muita angústia
no aspecto econômico. Os prejuízos começam nas despesas
próprias como: vestuário, alimentação, remédio e atinge em
cheio os orçamentos públicos nos tratamentos da própria
obesidade e no tratamento das doenças correlacionadas:
artrose, hipertensão, diabetes, obesidade mórbida.

Apesar de inúmeras tentativas de tratamentos a
verdade é que em 95% dos casos de tratamentos,
medicamentos na sua maioria por inibidores de apetites não
obtiveram resultado satisfatórios e os pacientes voltaram a
engordar. Os tratamentos através de intervenções cirúrgicas,
já há muito utilizadas, não estão ao alcance da camada de
menor poder aquisitivo, causando assim uma frustração a mais,
mesmo nos casos de obesidade mórbida os quais já são
realizadas pelo SUS, porém, em números insuficientes. Diante
desse quadro terrível é que silenciosamente tem crescido em
proporções assustadoras e que invariavelmente tem atingido
todas as camadas sociais; é que venho a esta Tribuna propor
uma discussão ampla do assunto.

Para abrilhantar a discussão, quero levar ao
conhecimento dos presentes que o instrumento legal que regula
a realização de cirurgia bariátrica pelo SUS ainda é a portaria
GMMS nº 628 de 26 de abril de 2001, da lavra do excelentíssimo
Ministro José Serra. Em 2005, através de divulgação no site do
próprio Ministério era notificado que através de nova Portaria,
o Ministério da Saúde estava estabelecendo três novos tipos
de cirurgia a gastroplastia vertical com banda, a gastroplastia
com derivação intestinal e a gastrectomia com ou sem desvio
duodenal além dos tratamentos psicológicos, nutricionais e até
reparações plásticas no caso de cirurgias reparadoras com o
objetivo de aumentar o número de procedimentos para
tratarem a obesidade mórbida, para minha frustração que tenho
me debruçado e me preocupado com o problema é a frustração
de milhares de pacientes em todo País que esperam em lista
de espera intermináveis. Essa portaria foi cancelada antes de
ser implementada. Da mesma forma silenciosa que o problema
se alastra, assim foi o posicionamento do Governo Federal sobre
o cancelamento da portaria. Entendo, entretanto, que as
medidas reparadoras dos casos de obesidade mórbida, mesmo
necessárias, não são as medidas mais importantes em se
tratando de políticas públicas no combate à obesidade, mas
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sim a medidas preventivas na cultura alimentar, na cultura contra
o sedentarismo, no cuidado alimentar das nossas crianças,
buscando equilíbrio entre a nutrição e o combate à fome e no
controle do marketing dos produtos que contribuem para o
agravamento da obesidade e com a finalidade meramente
comercial. A presença de todos já é um marco inicial muito
importante, mas o produto dessa discussão é a continuação
dela e a importância dada a ela por todos nós, governo e
sociedade civil, entidades não governamentais é que resultará
em mudanças comportamentais e na conseqüente melhoria
da qualidade de vida da nossa sociedade. É um tema, conforme
eu disse aqui, não vemos muitas vezes discussões, mas hoje
convidamos os senhores e senhoras aqui presentes para que
tratássemos desse assunto tão importante e que após essa
discussão que iremos fazer aqui com profissionais da área, e
temos a honra de ter aqui um médico nesta Casa, também, o
Dr. Alexandre, quando até propus essa audiência comuniquei -
estamos propondo a audiência e a sua presença será de
fundamental importância para nós.

Eu quero neste momento, sem mais delongas,
conceder a palavra ao Dr. Amado Rahhal, Diretor do Hospital
de Base, que nos prestigia nesta tarde e gentilmente tem
atendido nosso convite. Tem a palavra, Doutor.

O DR. AMADO RAHHAL – Boa tarde a todos. Quero
cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados, assessores da
Secretaria de Saúde, do Ministério Público, a sociedade em
geral, o Secretário Jucélis da SECEL, a imprensa. É muito
oportuno esse tema ser debatido aqui, Sr. Presidente, porque
é um tema de bastante procura da população porque hoje
obesidade passou a ser analisado como uma doença, não como
o senhor mesmo frisou aí nas suas palavras, passou a ser uma
situação onde a procura desse procedimento é muito grande.
Nós que estamos ali na ponta, quando assumimos o Hospital
de Base, fomos procurados por um grupo de profissionais e
esse grupo de profissionais se habilitando a fazer tal
procedimento. Nós sabemos que é um procedimento, além de
ser um procedimento de custo muito alto, é um procedimento
que ainda estava sendo implantado a nível de Brasil, tanto que
hoje na região Norte nós temos poucos serviços implantados,
e automaticamente implantamos dentro do Hospital de Base.

No primeiro momento, na primeira reunião, no
lançamento do programa no ano de 2005, nós tínhamos 15
pessoas que participaram da abertura e do lançamento do
programa, e para nossa surpresa, com o crescimento desse
programa, hoje nós temos um grande volume de pacientes,
um grande número de pacientes nos procurando diariamente
para realizar esse tipo de procedimento. A nossa grande
preocupação, Sr. Presidente, não é implantar o serviço, é
manter o serviço. Nós sabemos que esse serviço depende de
muitos profissionais, multiprofissionais. Nós temos aí uma
equipe de fisioterapeutas, equipe de nutricionistas, enfermeiros,
bioquímicos para acompanhar o programa e também nós temos
a parte clínica, então nós lançamos duas maneiras. A primeira
maneira que nós lançamos o programa foi na parte clínica, e a
parte clínica quando chega todo paciente que está habilitado,
já está preparado para o procedimento cirúrgico; ele entra na
equipe de cirurgia e novamente vai ser realizada toda aquela
bateria de exames. Nós sabemos ainda que é um procedimento
de índice de óbito ainda na faixa de 2% a nível de Brasil, então

é um procedimento que tem que realizar com os pés no chão,
não por ser um procedimento onde o serviço público não possa
ser feito 10, 15, 20 ou 50 cirurgias por mês, é que o paciente
pós-cirurgia tem que passar no mínimo 24 horas na UTI. Então
todos os caminhos a serem percorridos, todas as orientações
que tem da sociedade, toda orientação que tem da portaria
nós seguimos. Nós não estamos preocupados em fazer um
volume muito grande de cirurgias no serviço público, nós temos
nossas falhas no serviço público, nós devíamos fazer mais
cirurgias, mas nós temos os pés no chão; primeiro nós temos
que ter todo aparato que exige a portaria e como exigem os
nossos profissionais. Nossos profissionais são capacitados para
fazer esse procedimento. Nós temos gente aqui sentada na
nossa platéia que já fez a cirurgia e a contento foi contemplada
pelo próprio programa e fez o seu procedimento cirúrgico.

No mês passado nós lançamos, agora que vem a
segunda etapa do programa que são as cirurgias plásticas.
Também nosso cirurgião plástico está presente, ele entrou
conosco na equipe onde está sendo feito agora também as
cirurgias plásticas daquelas pacientes que foram feitas as
primeiras cirurgias bariátricas. Então, a gente tem que ter o
cuidado de lançar um programa e ao se lançar esse programa
dar continuidade a ele. Porque o programa não acaba na hora
que tira os pontos da paciente, primeiro tem que trabalhar a
parte psicológica da paciente tanto pós como pré, temos que
preparar a parte nutricional da paciente tanto pós como pré, e
temos que preparar a paciente para depois porque vai ficar
com excesso de pele, as pacientes ficam esteticamente com o
excesso. Nós conversamos com a equipe de cirurgia plástica e
tivemos um profissional que se habilitou em fazer todas as
cirurgias bariátricas realizadas no Hospital de Base, as cirurgias
plásticas. Então é um programa bastante intenso, nós temos
montado dentro da Policlínica Oswaldo Cruz, um serviço que o
Dr. Orlando faz as consultas clínicas, todas as segundas-feiras
e a parte cirúrgica é feita no Hospital de Base. Mais ou menos
é assim que funciona o nosso programa dentro do Hospital de
Base.

Então a gente vai aguardar, depois vem as perguntas
ou vem as colocações de algumas pessoas e a gente vai
respondendo, Sr. Presidente. Quero agradecer a todos.

O SR. PRESIDENTE (Ezequiel Neiva) – Obrigado Dr.
Amado. Vai estar disponível as perguntas logo mais. Nós
queremos também passar a palavra agora ao senhor Jucélis
Freitas, nosso Secretário de Esporte, Cultura e Lazer do Estado
de Rondônia.

O SR. JUCÉLIS FREITAS – Boa tarde a todos e a todas.
Quero saudar e cumprimentar aqui, as autoridades da Mesa,
Deputado Ezequiel Neiva neste momento aqui presidindo este
debate, esta audiência pública para tratar de um assunto
relevante, contemporâneo, atual; cumprimentar também aqui
o Dr. Amado, Diretor do Hospital de Base; o professor Olavo,
que eu conheço já há muito tempo, sei que ele é um lutador,
um batalhador dessas questões de combate a obesidade, ao
sedentarismo; as demais autoridades que no momento me falha
a memória dos nomes. Cumprimentar também o Ivan Gregório
Ivankovics, cirurgião da obesidade do Hospital 9 de Julho e o
senhor Silas Neiva de Carvalho, representante do Sindicato
dos Servidores da Saúde do Estado de Rondônia. Agradecer
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em primeiro lugar ao Deputado pelo convite formulado à
Secretaria de Esporte Cultura e Lazer – SECEL; uma Secretaria
que vem tentando implementar políticas públicas democráticas
de acesso a toda a população, políticas da prática desportiva e
também cultural, pois ela é uma Secretaria de Esporte e Cultura.
Estamos elaborando projetos nesse sentido, de também incluir
uma coisa nova na Secretaria; os Programas também de
Combate a Obesidade através de políticas públicas de incentivo
ao esporte nas áreas onde haja acesso para toda a
comunidade. Os nossos Centros de Desenvolvimento e Lazer,
os CEDEL´s estão sendo recuperados. E estamos formulando
também um convênio em parceria com o Ministério dos Esportes
para implantar o esporte e lazer nas cidades que ocupará esses
espaços de formas e condições objetivas que a gente tem já
recuperados e aí vamos implementar uma política realmente
democrática de acesso a todos os jovens, adultos, crianças e
idosos. E dentro desse Programa de inclusão social, através
do esporte está também essa questão que nós já estamos
levantando dentro do nosso setor técnico de incluir um
programa e uma ação também levada a estas pessoas
portadoras que levam uma vida sedentária e obesa. É uma
coisa nova para a gente. Temos que discutir mais. E esse debate
vem a calhar com esse nosso projeto lá dentro da Secretaria.

Agradeço o seu convite, e estamos aqui à disposição
para qualquer questionamento.

O SR. EZEQUIEL NEIVA (Presidente) – Agradecemos
também, senhor Secretário. E iremos agora neste momento
ouvir, também, o senhor Olavo Bernardes da Rocha Filho.

O SR. OLAVO BERNARDES DA ROCHA FILHO – Boa
tarde a todos os presentes, ao público que está na galeria
participando desta audiência, a todos os participantes aqui
dentro do Plenário, aos Srs. Deputados, a toda a imprensa, às
autoridades que estão aqui na Mesa, ao Secretário Jucélis, ao
Dr. Amado, ao Deputado Ezequiel Neiva, ao Dr. Ivan e ao
Presidente do Sindicato, do SINDSAÚDE.

Em primeiro lugar a gente gostaria de agradecer e
parabenizar a iniciativa que o Deputado Ezequiel Neiva tomou
com relação a essa questão da obesidade. Penso eu que
felizmente iniciamos uma nova era, um novo período em que
efetivamente políticas públicas começarão a ser desenvolvidas
para beneficiar as pessoas que sofrem desse problema de
obesidade. O Deputado Ezequiel Neiva nas suas falações iniciais,
colocou com muita propriedade que o problema da obesidade
no Estado de Rondônia e em todo o País, inclusive no exterior,
era visto de uma forma taxativa. As pessoas obesas eram vistas
como pessoas relapsas, como pessoas relaxadas, como
pessoas que não estavam muito preocupadas, comia muito
porque queria. A conseqüência disso era a obesidade. E
felizmente nós começamos a perceber, hoje, que a obesidade
não se trata meramente de uma questão de relaxamento e
sim um problema de saúde pública. A obesidade, ela hoje é
considerada como uma patologia, um conjunto de doenças
agregadas e deve ser vista como tal. Exatamente por conta
disso é que a gente parabeniza a iniciativa. Inclusive seria bom
Deputado, e eu já faço aqui essa sugestão, coloco aqui essa
sugestão para que possamos resgatar a partir de hoje algumas
políticas que foram desenvolvidas desde quando se iniciou um
tratamento de obesidade no Estado de Rondônia no ano de

2000. O tratamento de obesidade já existe bem antes da
implantação da cirurgia bariátrica, da cirurgia de redução de
estômago. Era um tratamento clínico que era feito na Policlínica
Oswaldo Cruz com o Dr. Raimundo Abreu que iniciou esse
trabalho. Em 2003 criamos a Associação Rondoniense de
Combate a Obesidade. Depois outros médicos, personalidades,
pessoas importantes começaram a desenvolver esse trabalho,
como é o caso do Dr. Alexandre Brito que faz um excelente
trabalho através da AMERON, ao Dr. Ivan que faz esse trabalho
no 09 de Julho através da UNIMED. E o Dr. Amado que através
do Dr. Miguel, que implantou a cirurgia bariátrica pelo SUS. Já
é uma grande conquista, mas infelizmente  ainda caminha de
forma muito lenta como o Dr. Amado muito bem colocou.
Pessoas estão na fila para fazer a cirurgia de redução de
estômago para o ano de 2010, se não me falha a memória.
Estão na fila. E a gente sabe que pessoas que precisam fazer
redução de estômago muitas vezes precisam de um
atendimento rápido, urgente. E até 2010 provavelmente alguns
já desencarnaram. Em 2003 o ex-Deputado Everton Leoni, ele
apresentou um projeto nesta Casa para criar o Centro de
Prevenção e Tratamento de Obesidade. Foi um projeto aprovado
pela Assembléia e esse projeto foi enviado ao Palácio do
Governo e lamentavelmente por motivos que eu vi depois que
eram legais, esse projeto foi vetado pelo Palácio do Governo e
sancionado por esta Casa. Só que depois o governo entrou
com o ADIN, um adicional de inconstitucionalidade, tornando o
Centro de Prevenção e Tratamento de Obesidade como uma
iniciativa ilegal. E a gente gostaria então de aproveitar a
oportunidade para resgatar e ver de que forma nós poderíamos
implantar esse Centro de Prevenção e Tratamento de
Obesidade, que inclusive já está todo estruturado. Foi
programado pelo Dr. Raimundo Abreu com um professor da
Universidade Federal de Rondônia, que é o senhor Luiz Gonzaga.
E no mais, estamos aqui para participar.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ezequiel Neiva) – Nós é que
agradecemos a sua participação professor.

Queremos cumprimentar também aqui o nosso nobre
colega Deputado Estadual Euclides Maciel, também o Deputado
Wilber Coimbra que se faz presente nesta audiência, Dra. Hérika
Lima Fontenele, que é Diretora do Departamento Médico da
Assembléia Legislativa que nos dar a honra de está aqui nesta
tarde. E eu quero cumprimentar também a minha esposa,
Simone Silva de Sousa Neiva que se faz presente também
conosco nesta oportunidade.

Nós iremos agora ouvir o professor Leonardo Severo
da Luz Neto; ele faz parte do Departamento de Ensino de
Educação Física da UNIR. Nós iremos ouvi-lo. Os expositores
que quiserem usar os nossos recursos; nós temos o datashow
que está disponível. Vocês podem ficar a vontade.

O SR. LEONARDO SEVERO DA LUZ NETO – Boa tarde
a todos. Gostaria de cumprimentar na pessoa do Deputado
Ezequiel Neiva, todos os demais integrantes desta Casa, e na
pessoa do meu amigo particular Silas Neiva os demais
integrantes da Mesa.  E dizer que a Universidade Federal de
Rondônia também se interessa em discutir essa questão da
obesidade, especialmente por entender se tratar de uma grande
problemática pela qual passa a sociedade de Porto Velho –
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Rondônia, do Brasil, e é uma questão mundial. Desde o ano de
2003 o Departamento de Educação Física implantou um
Programa de Pós Graduação em Atividade Física e Saúde –
Educação para a Saúde e Treinamento Desportivo que em outras
questões aborda a obesidade. Eu havia preparado um material,
mas eu creio que na tendência das discussões seria
desnecessário apresentar até por ser um pouco extenso e
também muito acadêmico. Eu creio que a intenção agora não
é uma discussão acadêmica específica, mas a problemática
pela qual passa essa questão. E obesidade nos causa uma
preocupação, não exatamente na temática que se abordou por
princípio que envolve muito mais a questão dos processos
curativos, uma vez que a obesidade já teria se instalado no
seio da população e estaria a merecer outros procedimentos
de saúde, como por exemplo, muito bem falado, a cirurgia
como recurso digamos assim numa tendência dos diversos tipos
ou níveis de procedimentos, uma tendência extrema, onde
outras medidas resultaram ineficientes. Mas a Educação Física
em especial, ela se preocupa em discutir a obesidade no sentido
de compreender que a obesidade causa diversos tipos de
limitações, especialmente motoras. Onde um grande conteúdo,
um grande bem que o ser humano possui além da vida é a sua
motricidade. Poderemos dizer em rápidas palavras que onde
há vida há movimento, e a obesidade por muitas vezes restringe
a capacidade motora daqueles que são portadores desta
obesidade, e se há crítica  em direção aos procedimentos
curativos não no sentido de desmerecê-los, mas no sentido de
dizer que haveria uma outra preocupação importante, seria a
prevenção. Até porque as cirurgias ou outros procedimentos
seriam curativos, e a prevenção seria uma ação que teria por
intenção evitar a instalação dos níveis mais acentuados de
obesidade ou de sobrepeso e aí existiria ou existe uma fórmula
até muito usual, ela é acadêmica, mas ela também se torna
popular, que é o cálculo da obesidade que é o índice de massa
corporal calculado pelo peso da pessoa no momento da
investigação em quilogramas, dividido pela sua estatura em
metros. E os resultados, vamos estabelecer os níveis de
obesidade. Nos níveis mais elementares não estão, não são
alvos dos procedimentos mais extremos como a cirurgia, mas
os procedimentos educacionais, aonde a educação física vai
se interessar fortemente juntamente com outras atuações,
como o Secretário o professor Jucélis, meu amigo particular,
de longas datas, inclusive colocou; o esporte pode
sobremaneira favorecer a redução dos riscos da obesidade. E
olhando para a plenária, o professor Ilmar, meus respeitos e
minha consideração, meu colega de longas datas, também.
Nos formamos juntos e é também um eterno lutador das
questões da educação física. Mas a prevenção estaria
exatamente em se estabelecer um plano de governo, além
deste plano que se propõe de implantação nas escolas de
programas de prevenção; porque a nossa criança, o nosso
aluno hoje é aquele obeso que amanhã estará nas mãos do
profissional cirurgião para submeter-se a esse procedimento
que em muitos casos é agressivo, em muitos casos é violento,
mas em muitos casos também é necessário. Que procedimentos
educacionais seriam esses? Observamos que o Ministério da
Educação implanta os chamados PCN´s, que são Parâmetros
Curriculares Nacionais que edita nesse encartilhado de
conteúdos educacionais temas em educação física onde se
discute a questão da obesidade. Tema transversal, saúde e

meio ambiente é uma cartilhazinha de cor alaranjada, que
também discute a questão da saúde e insere também nesse
ambiente a questão da obesidade e a grande pergunta seria:
por quê? Não faço crítica a pessoas, mas por quê os sistemas
educacionais não têm alcançado competência suficiente para
promover no seio do alunado brasileiro a condição de formação
de uma consciência para a prevenção das questões da
obesidade? Aí estaria então uma outra discussão importante a
se estabelecer, porque se não for competência da educação
formar e preparar a consciência do cidadão, então não serviria
para outra coisa a educação. Aí que consciência nós nos
deparamos nessa população? E aí a problemática também é
mais intensa, é mais profunda, em que nível se forma
profissionais educadores? A minha tese de mestrado e de
doutorado, aponta para a implantação no sistema de educação
brasileiro de uma nova carreira docente que é a licenciatura
em educação para a saúde.

Existe apenas um curso superior no Brasil que discute
a educação para a saúde, mas ainda de modo trôpego, que é
o curso de enfermagem, no qual eu também sou habilitado e
com muita honra por alguns momentos presidi o Conselho
Regional de Enfermagem de Rondônia, mas a enfermagem
também tem o seu foco especial de discussão além da
prevenção a saúde curativa e a sua excelência em atuação é
muito mais curativa do que preventiva, ainda que tenha se
implantado programas de saúde pública e de saúde coletiva
que discute a prevenção, mas a área da enfermagem muito
mais atua no processo de doença do que no processo de saúde.
A educação física é precariamente preparada para discutir
também a questão de saúde nesse tipo de abordagem em que
estamos querendo estabelecer uma discussão. Qual seria então
o professor, o profissional, professor encarregado de discutir
saúde com o seu alunado, aquele que fosse habilitado
especificamente em educação para a saúde, como tem o
professor que discute a geografia, o que discute a matemática,
o que discute a biologia, o que discute a educação física e
quem discute a saúde? Qual é o professor que discute a saúde
nas escolas do nosso grande Brasil? Seria a questão então de
inserirmos nessa discussão, elogiarmos, sim, a implantação
de qualquer programa que venha ao encontro dessa grande
problemática, na intenção de solucioná-la, mas a solução
também está na prevenção, seria o caso de estabelecermos
uma espécie de comparação com o desembolso de recursos.
Quanto se gasta ou quanto se investe hoje com a saúde curativa
e quanto se investe na preventiva? Somando tudo chegaremos
a uma montante, se aplicássemos melhor, mais em prevenção,
nós usaríamos os mesmos recursos em montante para saúde,
mas implementaríamos os melhoramentos nos níveis de
qualidade de vida, porque qualidade de vida, eu falo agora
para encerrar, até porque outras pessoas com certeza querem
usar da palavra, qualidade de vida ao contrário de outros
aspectos é uma questão mensurável e você mede a qualidade
de vida de acordo com o tipo de estilo de vida e com os recursos
sociais que uma população está a merecer ou a que possui; se
tem asfaltamento, tem hospitais, tem acesso e posse a terra,
tem renda, tem lazer, tem esporte.

Para trazer de volta o meio acadêmico uma
pesquisadora chamada Minayo, estabeleceu um conceito
criticando um conceito da OMS, a OMS dizia ou diz: a saúde é
um completo bem-estar físico, mental e social, além da ausência
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de doenças, mas Minayo quando combate esse conceito, ela
diz: a saúde é a resultante de diversos fatores, tais quais a
educação, renda, meio ambiente, lazer e coloca etc, e uma
enormidade de fatores que em conjunto contribui com a saúde.
Seria o caso, Sr. Presidente, de hoje, nesta Casa, inserir nesta
discussão a questão da educação como importante ação para
prevenção da obesidade no nosso País.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ezequiel Neiva) – Nós
agradecemos a participação e convidamos para falar também,
agora, a senhora Juliana Closs Correa, que é especialista em
Nutrição, da Faculdade São Lucas.

A SRA. JULIANA CLOSS CORREA - Boa tarde a todos.
Muito obrigada pelo convite; eu quero agradecer o senhor
Ezequiel Neiva Deputado, cumprimentar. Eu vou falar daqui
debaixo porque eu não sou Deputada, sou professora. Meu
nome é Juliana, sou nutricionista, coordenadora do Curso de
Nutrição da Faculdade São Lucas e estou bastante à vontade
de estar falando deste tema, é um tema muito familiar. Sou de
uma família que briga com a balança eternamente, desde muito
tempo. Fiz parte da primeira equipe de cirurgia bariátrica aqui
em Porto Velho, da equipe do Dr. Ivan, onde nós estudamos
um ano antes da primeira cirurgia. E sempre atendi no meu
consultório pacientes obesos, em especial crianças e
adolescentes obesos, não que eu os tenha procurado, eles
surgiram em meu consultório. Então eu trouxe aqui uma
abordagem a respeito da obesidade, eu vou falar um pouco da
nutrição, mas em especial da prevenção. Por essa preocupação
com os pequenos, que são os obesos mórbidos do futuro. As
conseqüências sócias econômicas que a obesidade traz já são
bastante discutidas. O alto custo dos tratamentos das
comorbidades quando a gente tem associada a  obesidade, as
doenças cardiovasculares, os enfartos, as hipertensões, as
dislipidemias, a incapacidade precoce para o trabalho. Muitos
obesos mórbidos têm dificuldades de locomoção, como aqui já
foi dito, então eles vão ter dificuldade também para o trabalho.

A grande preocupação da obesidade hoje, é a obesidade
infantil que cresce assustadoramente. Nós temos hoje cirurgia
bariátrica, e já discute fazer a realização da cirurgia bariátrica
cada vez mais cedo, com as idades mais tenras, isso é uma
grande preocupação, será que nós estamos indo no caminho
certo? Lembrar que mais do que fisiológico o problema da
obesidade é um problema emocional cultural, nossa sociedade
é uma sociedade que valoriza o bebê obeso, é lindo, quanto
mais gordo mais lindo, - olha só que bebê lindo, olha as pernas
e pezinhos. Quanto mais gordo, mais bonito. Toda a nossa
atividade social gira em torno da comida, da bebida,
especialmente em Rondônia, nós não temos muitas atividades
de lazer. Nós nos reunimos para quê?  Para churrascada, para
macarronada, quando mãe recebe o filho de longe, que foi
estudar fora e está chegando em casa o que ela prepara? O
prato preferido, quando nós temos visita, nós preparamos um
bolo, nós preparamos um pudim; tudo em volta da comida,
ninguém recebe a visita e fala: vamos caminhar, vamos fazer
uma atividade, não, é sempre em torno da comida, a ida ao
supermercado é uma grande farra, a família se reúne em torno
do carrinho e o momento de tirar as compras do supermercado
é o melhor momento, tirar o sorvete, o chocolate, tirar o

refrigerante. E aí nós temos a grande questão, a obesidade
será que é um problema só fisiológico, é um problema só
genético? Se é genético nós temos famílias inteira obesas, até
o gatinho é obeso. Esse gatinho obeso faz parte dessa genética
da família? E aí alguns estudos já apontam crianças adotivas
sendo criadas em famílias obesas que se tornam obesas, onde
as suas famílias originais não são obesas. Por isso a gente
percebe que a cultura e o meio onde essa pessoa vive contribui
muito para esse ganho de  peso, lógico que é o fator genético,
não podemos esquecer disso, portanto é importante é a gente
tratar a causa da obesidade. Quais as principais causas da
obesidade? O consumo inadequado de alimentos. Dizendo aqui,
sofro desse martírio também, busca constante, controle
constante e essa escolha do alimento muitas vezes não é porque
o obeso não quer comer o que é mais saudável, de repente ele
não aprendeu, o custo é alto. Quanto custa um pãozinho? Os
carboidratos refinados são muitos mais baratos do que os
vegetais, do que as verduras, do que os legumes. E o outro
problema sério é o problema do sedentarismo, onde nós vemos
as nossas crianças cada vez mais sedentárias, o dia inteiro no
vídeo games, na televisão, no computador. Hoje nós somos
muitos sedentários, nós não precisamos nem da força para
abrir o vidro do carro, porque a gente aperta um botãozinho e
ele desce, os carros hoje já têm até o câmbio automático, nós
não precisamos nem mudar as marchas. Então nós estamos
cada vez mais sedentários. E nós vimos os tratamentos radicais,
as dietas extremamente restritivas, onde se retira alimentos
importantes; cada hora é uma dieta da moda, é uma dieta da
lua, dieta do tipo sangüíneo, dieta das proteínas, cada hora é
uma nova, os shelks, os chás, os sucos, as misturinhas, os
medicamentos. E agora o que a gente observa com o tema
foco, aqui, é a questão da cirurgia bariátrica. Porém todos eles
a gente observa que ganha peso a partir de algum tempo, é
difícil a manutenção desse peso independente do tratamento
utilizado. E os estudos ainda demonstram que não adianta
cirurgia, não adianta medicação se não houver atividade física,
prática de atividade física, orientada por um profissional e a
alimentação equilibrada.

Concluindo aqui, nós precisamos fazer uma mudança
do nosso estilo de vida, que as nossas atividades sociais sejam
menos comilonas e mais ativas.

A cirurgia bariátrica, a cirurgia bariátrica, ela preocupa
por alguns pontos: primeiro, a triagem desse paciente, tem
que ser uma triagem muito bem feita porque esse paciente
pode não estar preparado para cirurgia bariátrica; a literatura
apresenta casos de pacientes que comeram ao ponto de explodir
após a cirurgia, por quê? Porque esse paciente era um glutão,
ele não podia ter ido para cirurgia bariátrica. Nós temos uns
pacientes alcoólatras ou grandes beberrões que também não
são indicados para cirurgia bariátrica. Então essa triagem é
muito importante, tanto do ponto de vista clinico do médico,
como nutricional, e principalmente psicológico. A nutrição e a
psicologia precisa de um acompanhamento de no mínimo um
mês com encontros semanais com pacientes para a gente
conseguir perceber se esse paciente vai ser capaz de suportar
a dieta restrita que ele vai ter que passar após a cirurgia. Essa
dieta normalmente de 20 a 30 dias ela é totalmente liquida,
para um paciente que estar habituado ao grande consumo de
alimento, isso pode ser uma coisa bastante complicada. O
acompanhamento nutricional psicológico antes, durante e após
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a cirurgia bariátrica, esse paciente  passa a ser dependente da
equipe eternamente. Algumas cirurgias bariátricas retiram os
receptores para absorção de alguns micro nutrientes, algumas
vitaminas em especial, e esse paciente vai precisar de
suplementação nutricional, muitas vezes o suplemento
medicamentoso via endovenosa. Então ele precisa estar sendo
acompanhado por muito tempo. E aí as conseqüências da
cirurgia bariátrica; carências nutricionais importantes, uma vez
que o paciente necessita da suplementação nutricional em
alguns momentos. Eu acho que agora é o momento de nós
pensarmos também se nós vamos oferecer cirurgia bariátrica
para este paciente, se nós vamos oferecer também os
suplementos necessários para este paciente. Todos vão precisar
de suplementos? Não, nem todos, depende do tipo de cirurgia
que o paciente vai realizar, mas muitos precisam.

Na passagem do obeso mórbido para o desnutrido
grave em questão de meses. Cinco ou seis meses existem
relatos de pacientes que deixam de ser obesos mórbidos e se
tornam desnutridos pela deficiência no acompanhamento
cirúrgico. E também na triagem, eu retorno aqui as palavras
do Doutor Amado, a preocupação em manter o serviço, não é
simplesmente operar o paciente. Nós temos que ter a
responsabilidade da manutenção do acompanhamento deste
paciente. É a adaptação da capacidade gástrica. Até um ano e
meio da cirurgia o paciente tem, ocorre uma readaptação da
capacidade gástrica. Então ele passa a comer menos, porque
a capacidade gástrica reduz, mas após um ano e meio vai
ocorrendo uma adaptação e essa adaptação leva a um reganho
de peso. Eu estou chegando agora de um congresso em São
Paulo, semana passada, e um dos temas mais abordados no
Congresso foi exatamente de cirurgia bariátrica. E o ponto mais
falado por todos os profissionais, independente do profissional,
era justamente o reganho de peso, que o paciente com um
ano após a cirurgia bariátrica ele pode ter um reganho de 15%
do peso máximo perdido. Se nós vamos somando isso a cada
ano esse ganho de peso fica muito grande. Então, essa
preocupação do que fazer com esse paciente após a cirurgia é
muito importante, para que este trabalho, todo este sofrimento,
o risco cirúrgico, porque toda a cirurgia tem risco, não seja em
vão. A cirurgia bariátrica ela provoca mudanças drásticas e
definitivas, e é preciso que nós estejamos preparados e
dispostos a mudar radicalmente o estilo de vida, em alguns
casos ela é a única solução.

Eu não estou aqui em apologia contra a cirurgia
bariátrica, de forma alguma, em alguns casos ela é a única
solução. Nós temos que ter a responsabilidade de saber quais
casos são estes. Aqueles onde já se tentou de tudo e não tem
outro recurso. E o tratamento de qualquer epidemia, lembrando
que hoje a cirurgia bariátrica é uma epidemia, é a prevenção.
Não temos relato de nenhuma epidemia que não tenha sido
tratada com a cirurgia. A cirurgia vem fazer a correção, não
evita. E como prevenir a obesidade? Educação nutricional e
incentivo às práticas esportivas nas escolas, como o professor
da Unir falou de forma brilhante, atenção nutricional nas
unidades básicas de saúde, política de controle das cantinas
escolares, presença do profissional nutricionista nas escolas.
Hoje nós observamos, eu vou falar em Rondônia, as Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde nós praticamente não temos
nutricionistas. Nós temos nutricionistas somente em nível
central, dentro das Secretarias de Saúde Municipal, dentro das

Secretarias de Saúde Estadual, um profissional, no máximo
dois; não são capazes de atender toda a demanda das escolas.
Nós não temos nutricionistas nas unidades básicas de saúde.
Hoje eu tenho conhecimento de dois profissionais em unidades
básicas de saúde pelo município,  nós temos dois profissionais,
duas nutricionistas da Faculdade São Lucas que atuam nas
unidades de saúde. Então nós não estamos prevenindo, não
estamos fazendo prevenção.

A minha conclusão. Assim como toda a epidemia, a
prevenção é a única solução. Que a cirurgia bariátrica é
importante, é, porém é preciso critério, e utilizá-la em último
caso. Independente de cirurgia é necessária a mudança radical
do estilo de vida. O indivíduo tem que estar disposto a esta
mudança. É necessário a equipe multidisciplinar e não uma
equipe de muitos profissionais, como a gente vê em muitos
serviços. Vários profissionais atendendo um único paciente,
porém, não há uma inter-relação, um trabalho realmente em
equipe. Como eu sei, eu tenho exemplo aqui do Doutor Ivan,
onde nós fazemos reuniões e discutimos o caso do paciente. A
entrada, o paciente vai para a cirurgia após um consenso entre
os profissionais, então é preciso ter este cuidado, não só na
cirurgia, mas em todo o tratamento da obesidade, seja ele
clínico, seja ele cirúrgico. Então é uma responsabilidade de
todos nós e principalmente dos profissionais de saúde, dos
educadores, profissional nutricionista, que na sua é essência
um educador. E a contribuição do curso de Nutrição, o quê  nós
temos feito para auxiliar o combate à obesidade? A Faculdade
São Lucas dispõe de uma clínica de nutrição, nós temos cinco
consultórios, podemos utilizar mais dois da fisioterapia, então
atendemos com sete consultórios. Nós temos duas nutricionistas
atendendo o dia todo, nós trabalhamos manhã, tarde e noite.
Este atendimento é de baixo custo ou gratuito, é feito uma
seleção pela Assistente Social que determina se este paciente
tem condições de pagar com uma taxa de auxílio, se ele não
tiver ele não paga nada. E ainda tem as atividades de extensão,
que nós vamos aonde somos convidados. As escolas chamam
e nós estamos lá. São alunas subindo o barranco lá em São
Carlos. Nós estamos nas atividades da Polícia Rodoviária
Federal, que tem nos convidado sempre para fazer um trabalho
com os caminhoneiros, nas atividades de visitas domiciliares
junto ao PSF. É importante que o profissional esteja lá onde a
comunidade está, nós não podemos ficar esperando dentro de
nossos consultórios que esses pacientes venham. É preciso
que a gente vá buscá-los.

Eu queria agradecer, deixar o meu contato, deixar o
curso de Nutrição a disposição para todas as ações. Dizer que
nós temos condições de estar trabalhando em conjunto,
trabalhar uma grande avaliação nutricional, levantar quantos
obesos nós temos no Estado. Será que nós temos estes dados?
Ver de que forma nós podemos trabalhar. Nós temos trabalhado
muito junto a gerência de programas. A SESAU mudou de nome,
antes era GEASS, que a Margareth sempre nos convida e é
com grande prazer que nós estamos lá. Então tanto a
Assembléia Legislativa como o Governo do Estado, o Governo
Municipal, no que precisar da nutrição, nós estamos presentes.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Ezequiel Neiva) - Obrigado Dra.
pela brilhante participação nesta audiência.
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Nós passaremos a ouvir agora a explanação do Dr.
Ivan Gregório. O senhor fique à vontade, pode usar também
ali o aparelho e se posicionar também ali na parte baixa do
Plenário.

O SR. IVAN GREGÓRIO IVANKOVICS – Bem, boa
tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para participar
desta Audiência Pública. Dizer que eu me senti muito honrado
pelo convite para debater um tema tão relevante como a
obesidade. Quando eu fui convidado eu fiquei surpreso porque
o convite colocava para nós discutirmos a obesidade, eu
pessoalmente estou envolvido com tratamento cirúrgico da
obesidade, que é um ramo no controle da obesidade. Então eu
fiquei preocupado, liguei para o Deputado, nós ficamos
conversando, e realmente o objetivo então é trazer aqui
algumas informações, alguns dados epidemiológicos e as
indicações do tratamento cirúrgico, quando eventualmente há
necessidade de uma intervenção para o controle e o tratamento
da obesidade. A obesidade hoje, nós já conversamos, falamos,
ela é uma doença, atinge níveis de epidemia e já se tornou um
problema de saúde pública, tanto pelos números com relação
às pessoas obesas, como pelas doenças associadas aos obesos.

Eu queria iniciar apresentando alguns dados com
relação a obesidade no Brasil e no mundo. Em 2003 o IBGE
publicou, ou realizou um planejamento orçamentário familiar
e ele obteve como dado o seguinte: 38,6 milhões de brasileiros
estão acima do peso, isto corresponde 40,6% da população de
adultos do Brasil, mais de 10,5 milhões são obesos. O que a
Dra. Juliana falou ̃ é o que mais preocupa: 1/3 das crianças
brasileiras ou estão acima do peso ou são obesas. A
Organização Panamericana de Saúde publicou recentemente
que a obesidade infanto-juvenil no Brasil cresceu 240% em
dois anos, ou seja, nós temos crianças obesas que se tornarão
adultos obesos. E recentemente uma revista divulgou que na
China 14,7% da população de chineses, chega a 184 milhões
de pessoas estão acima do peso, 2,6% ou seja, 31 milhões
são obesos. Nos Estados Unidos o Centro de Controle de
Prevenção de Doenças vem pesquisando, vem colhendo dados
sobre a obesidade há mais de vinte anos e ele observou esses
dados. Nós observamos nestes vinte anos um crescimento
assustador nas taxas de prevalência de obesidade nos Estados
Norte-Americano. Ele diz aqui o seguinte: em 1985 eram poucos
os dados que eles tinham, mas apenas quatro estados tinham
obesidade, taxas de prevalência de obesidade entre 15% e
19%, e nenhum Estado tinham taxas acima de 20%. Em 1995
a taxa de prevalência de obesidade em cada um dos 50 Estados
americanos era abaixo de 20%. O que quer dizer isso? Que
menos de 20% da população destes Estados era obesa ou tinha
sobrepeso. Em 2000, 28 Estados tinham taxas de prevalência
de obesidade abaixo de 20%. Em 2005 somente 4 Estados
tinham a taxa de prevalência de obesidade abaixo de 20%; 17
Estados tinham esta taxa maior ou igual a 25%, e 3 Estados já
tinham uma taxa de prevalência maior que 30%. Esse é o
esboço do mapa dos Estados Unidos em 90, com uma taxa de
prevalência. Olha só, menor que 14% na grande maioria dos
Estados americanos. Em 1995, já ocorre um predomínio com
uma taxa de prevalência entre 15% e 19% e, em 2005 a taxa
de prevalência maior está acima de 20%. Olha o crescimento
das taxas de obesidade. Então em 1995, a grande maioria dos
Estados norte-americanos tinham uma taxa de prevalência de

obesidade entre 15% e 19% e, ou seja, estava crescendo. Em
1997 já começaram a aparecer taxas de prevalência acima de
20%. Esse é o cenário dos norte-americanos com obesidade
no ano de 2005, ou seja, pouquíssimas áreas nos Estados
Unidos têm prevalência abaixo de 20%, a grande maioria está
acima de 20% da taxa de prevalência de obesidade, ou seja, a
obesidade está crescendo no Brasil e no mundo. E além do
crescimento, o custo da obesidade é elevado.

No Brasil eu não conheço nenhum estudo de impacto
financeiro com relação a obesidade, mas nos Estados Unidos,
em 2001, foi publicado esse estudo mostrando que em 1995
se gastou nos Estados Unidos noventa e nove bilhões de dólares
direta ou indiretamente com obesidade. Em 2000 chegou a
cento e dezessete bilhões, sessenta e um bilhões de dólares
diretamente e cinqüenta e seis bilhões indiretamente. Outro
dado em relação a obesidade no Brasil; isso foi uma reportagem
que foi publicada no Globo em 17 de dezembro de 2004. Essa
jornalista analisando o Plano Orçamentário Familiar, mostrou
também que 4%... a grande preocupação brasileira sempre
foi o déficit de peso, a desnutrição. Então em 2002/2003 o
Plano Orçamentário Familiar mostrou que 4% da população
têm déficit de peso, e 11% tem obesidade. Então o maior
problema hoje é o excesso de peso no Brasil. Outro dado
interessante em virtude do surgimento do crescimento da taxa
de obesidade e do desenvolvimento técnico da cirurgia, a
cirurgia da obesidade subiu 2.426% de 1999 a 2004, ou seja,
ela passou de 63 cirurgias realizadas em 1999, para 1.572
cirurgias realizadas em 2004. E de acordo com essa mesma
jornalista, o Ministério da Saúde gastou até setembro de 2004
com cirurgia bariátrica 5,159 milhões de reais.

Obesidade em Rondônia, talvez aqui comece o nosso
primeiro problema. Eu não consegui encontrar dados estatísticos
com relação à prevalência ou incidência de obesidade em
Rondônia ou em Porto Velho. O último senso demográfico em
2000 mostrou uma população perto de um milhão e
quatrocentos mil habitantes em Rondônia e trezentos e trinta
e quatro mil em Porto Velho. Quantos são obesos?  Quais têm
sobrepeso? Isso, essa informação a gente não tem.  Está aí,
talvez seja também um ponto de discussão, nós precisamos
de dados estatísticos até para desenvolver programas de
planejamento e tratamento de obesidade. Aqui um quadro que
foi publicado na clínica cirúrgica da América do Norte em 2001,
mostrando a prevalência das doenças na população de obesos,
ou seja, a obesidade é considerada uma doença, se o número
de pacientes obesos vem crescendo no mundo,
consequentemente o número dessas doenças vêm crescendo
porque a incidência dessas doenças na população de obeso é
muito maior. Veja aqui, a hipertensão arterial, nós chegamos a
ter uma prevalência. Entre 25% a 60% dos pacientes obesos
tem hipertensão arterial, uma série de outros; diabetes,
problemas com colesterol e triglicerídeos, ou seja, o paciente
obeso, a população do paciente obeso, ela tem uma
predisposição maior a desenvolver doenças crônicas e graves.
Além disso, a gente sabe das repercussões físicas, sociais,
profissionais, psicológicas que o paciente obeso sofre, a
sociedade hoje cobra muito do paciente, da população de
pacientes obesos.  Isso tudo somado, causa um impacto
negativo na expectativa e na qualidade de vida do paciente
obeso, ou seja, o paciente obeso vive mal e vive pouco em
relação a população em geral. Aqui estou apenas para ilustrar,
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é uma coisa que está na mídia, está no dia-a-dia, publicações
na internet, nos jornais, obesidade pode reduzir a expectativa
de vida.  Fumo, álcool e obesidade custam 12 anos a menos
de vida para o brasileiro. Obesidade reduz a expectativa de
vida. Enfim, o paciente obeso vive menos e vive mal. Em virtude
disso, já há mais de 20 anos vem se instituindo o tratamento
cirúrgico para a obesidade, é óbvio e evidente, que não é todo
o paciente, toda a pessoa obesa que tem a indicação de fazer
o tratamento cirúrgico, mas o tratamento cirúrgico já foi
instituído para alguns casos com resultados satisfatórios. O
tratamento cirúrgico da obesidade é hoje regulamentado por
dois documentos principais: a Resolução 1.766, do Conselho
Federal de Medicina, de maio de 2005, que regulamenta todo
o processo, avaliações, exames, técnicas regulamentadas. Mais
recentemente, as seis sociedades que mais trabalham ou se
envolvem com obesidade, é a Sociedade Brasileira de Cirurgia
Bariátrica, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Colégio Brasileiro
de Cirurgia Digestiva, Associação Brasileira de Estudos sobre a
Obesidade, Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica e a
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia que se
reuniram e elaboraram um consenso multisocietário em cirurgia
da obesidade, ou seja, hoje existe um documento que
padroniza, padroniza a cirurgia da obesidade com relação a
indicações, equipes multidisciplinar, seguimento pós-
operatórios, técnicas adequadas, enfim, é um documento
padrão, documento base para que haja cirurgiões e a equipe
multidisciplinar.

Antes de falar propriamente nas indicações, o meu
colega que me antecedeu falou do índice de massa corpórea
que é um parâmetro quantitativo para classificar a obesidade
de acordo com a OMS. A gente classifica hoje assim: a
obesidade que é o peso, o IMC é o peso dividido pelo quadrado
da altura, podemos classificar a pessoa em magra, ou baixo
peso, normal, sobrepeso, obesidade leve, obesidade moderada
e obesidade severa, baseado no índice de massa corpórea. As
indicações cirúrgicas hoje, em relação ao índice de massa
corpórea. Até 2006, era definido que o índice de massa corpórea
a partir de 35 de massa corpórea já podia se operar, entre 35
e 39,9, quando o paciente tinha alguma doença associada ou
quando ele tinha o índice de massa corpórea acima de 40 sem
ter doença associada. O consenso multisocietário já estabeleceu
que hoje pode-se operar pacientes com índices de massa
corpórea entre 30 e 35, desde que ele tenha uma doença grave
de evolução progressiva e rápida atestada por especialista e
que já tenha feito o tratamento clínico anterior sem resposta
satisfatória. Em relação a idade, a grande discussão hoje em
virtude do crescimento de obesidade infantil e em adolescentes
é a partir de que idade operar a obesidade. O consenso geral
é que se está tranqüilo a operar pacientes acima de 18 anos,
entretanto, o consenso estabelece que, adolescentes entre 16
e 18 anos se também tiverem doenças associadas, evolução
progressiva com o consentimento e o entendimento da família
e atestado por profissional da área da doença é um paciente
que pode também ser operado. Abaixo de 16 anos não é
recomendado, não existe estudos e o impacto da cirurgia ainda
não está bem avaliado para esse tipo de paciente. O extremo
das idades; acima de 65 anos em virtude das possíveis
complicações também tem que se ter muito critério para indicar
a cirurgia. Em relação ao tempo de doença, o consenso
multisocietário estabelece o seguinte: que a obesidade tem

que estar instalada pelo menos dois anos. Ele tem que preencher
os critérios do índice e ela tem que ter se instalado pelo menos
dois anos e que nesses dois anos o paciente tenha realizado
ou anterior a eles; tratamentos clínicos sem sucesso, quando
eu digo sem sucesso é aquele tratamento que o paciente, ou
não perdeu peso, ou perdeu peso e voltou a engordar, ou não
controlou a sua doença. Antigamente o tempo era de cinco
anos com um tratamento clínico de dois anos consecutivos e
isso já não existe mais, o consenso já derrubou. Outra coisa, é
quando existe uma doença crônica progressiva e grave
associada esse tempo fica suprimido, você está autorizado a
operar o paciente sem ele ter tido esse tempo de evolução da
obesidade. Aqui é um ponto importante. O preparo pré-
operatório é fundamental, ninguém consegue tratar a obesidade
seja ela de forma clinica dietética, cirúrgica, sem equipe
multidisciplinar. Obesidade é multifatorial. Sendo multifatorial,
é complexa. Você precisa de multiprofissionais, profissionais
de diversas áreas conjuntamente trabalhando para poder ter
o resultado satisfatório, ter um melhor resultado. Então é
fundamental que o paciente esteja classificado, ou seja, o
candidato a cirurgia passe num preparo pré-operatório com
uma equipe multidisciplinar. É obrigatório hoje na equipe
multidisciplinar da cirurgia bariátrica; o nutricionista, o
psicólogo, o endocrinologista e o cirurgião. É fundamental, se
houver algum desequilíbrio do ponto de vista psicológico,
entendimento de dieta, a cirurgia do paciente pode ser
protelada, pode ser postergada. Exames pré-operatórios são
rotinas que não cabe a gente discutir aqui. Outro dado
importante, são as reuniões preparatórias, é fundamental
estabelecer um contato com o paciente, com a família e a
equipe multidisciplinar. Nós estabelecemos e isso já é uma rotina
em todos os centros que operam, realizam tratamento cirúrgico
da obesidade-, são as reuniões preparatórias, ou seja, você
realiza as reuniões com a equipe multidisciplinar, os pacientes
e os familiares, com o objetivo de você levar informações a
respeito das técnicas, das complicações, das repercussões.

A professora Juliana colocou muito bem; o paciente
obeso, ele pode deixar de ser obeso e ser um desnutrido. Então
isso ele tem que ter conhecimento que o seguimento pós-
operatório dele é importante para o resultado da cirurgia dele
ser o melhor possível. E uma coisa também, é o
conscientemente informado. É um documento que todas as
equipes que trabalham com cirurgia devem ter em mãos para
o paciente e seus familiares. É um documento como diz o
próprio nome o paciente está consentido que o procedimento
seja realizado, ele tem consciência de todas as implicações,
dos métodos e ele e seus familiares. Com relação às técnicas
cirúrgicas empregadas hoje, nós temos as técnicas restritivas,
mistas e eu coloquei aqui, apesar de não ser uma técnica
cirúrgica o balão intragástrico apenas como titulo de curiosidade.

As cirurgias restritivas tem por principio causar uma
restrição e o paciente emagrecer porque come pouco, as
cirurgias mistas elas somam o componente restritivo e mal
absortivo, quando eu digo mal absortivo eu digo assim, o
paciente se alimenta e parte do que ele se alimenta não é
absorvido. Então ele emagrece porque come pouco e parte do
que ele está se alimentando não é absorvido. Não sei, não vou
entrar em detalhes, se for o caso depois nós podemos discutir
e explicar mais detalhadamente. Aqui só uma ilustração do
método restritivo. A banda gástrica colocada por vídeocirurgia
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e o paciente fica com esse estômago pequenininho, não se
mexe no estômago, apenas diminui a capacidade. O Balão
intragástrico que é um método também com princípio restritivo,
ele não é cirúrgico ele é colocado por via endoscópica, não é
utilizado efetivamente no tratamento, mas sim como
coadjuvante. Ele serve para ajudar na perda de peso naqueles
pacientes muito obesos que precisam reduzir um pouquinho
de peso e depois serem operados. Eu não vou discutir a outra
técnica. Não quero entrar nesses detalhes para não tornar...
Aqui eu trouxe a titulo de curiosidade, todas as pessoas me
perguntam: na cirurgia o senhor vai usar o grampo, ou não vai
usar o grampo? porque não? Hoje nas cirurgias abertas que é
o que nós realizamos atualmente até em virtude do custo
utilizado esses grampeadores, grampeador cortante é para
você ter segurança e agilidade no procedimento. São
descartáveis e importados. Isso aqui aumenta o custo da
cirurgia. Bem, os resultados da cirurgia como é analisado como
qualquer outro tratamento, seja ele clinico, dietoterápico, ou
tratamento cirúrgico o quê a gente pensa em obter. Primeiro
em induzir a perda de peso, nós queremos que o nosso paciente
perca peso; segundo, manter a perda de peso a médio e longo
prazo. A Juliana acabou de falar que a grande preocupação
que a gente tem é a longo prazo, de o paciente ter reganho de
peso e tratar e controlar comorbidades.

Em relação aos pacientes classe dois que eu falei; os
obesos com índice de massa corpórea acima de 35 e acima de
40, a cirurgia é o melhor tratamento do ponto de vista estatístico.
Ela consegue atingir os melhores níveis de resultados analisando
esses três aspectos, ou seja, a grande maioria dos pacientes
perde peso, a grande maioria dos pacientes consegue manter
a perda de peso e a grande maioria dos pacientes consegue
controlar ou tratar suas comorbidades. Entenda bem; os
pacientes com índice de massa corpórea acima de 35 e acima
de 40. Eu fiz questão de colocar isso aqui, é transcrito do
consenso, seguimento pós-operatório. O cirurgião e a equipe
multidisciplinar, o paciente e os seus responsáveis; os familiares
e as fontes pagadoras públicas e privadas devem se assegurar
de condições para seguimento pós-operatório adequado, com
consultas regulares programadas de acordo com cada tipo de
cirurgia. A responsabilidade do seguimento é de todos e é
fundamental o sucesso da cirurgia. Não adianta operar e mandar
o paciente embora, você vai ter problemas. Certo? Outra coisa
que eu também coloquei aqui em relação, o doutor Amado
colocou muito bem, já existe essa preocupação deles com
relação, é o caso da cirurgia plástica, existe uma celeuma, um
problema, uma discussão muito grande. Os planos de saúde,
os órgãos falam não, nenhum plano de saúde cobre cirurgia
pós obesidade, não cobre cirurgia plástica, e cirurgia plástica
estética. Nada disso; o consenso é aquelas seis sociedades se
reuniram e consideraram que as cirurgias plásticas realizadas
após as cirurgias bariátrica são cirurgias reparadoras, não são
cirurgias estéticas, então o paciente tem direito de receber
esse tratamento sim. Seja ele a nível privado, seja ele a nível
de serviço público.

Com relação ao tratamento cirúrgico, para o sucesso
é fundamental a equipe multidisciplinar voltada para o
tratamento cirúrgico da obesidade, não é equipe de muitos
profissionais é uma equipe multidisciplinar interessada e voltada
para o paciente obeso, não adianta eu ter uma nutricionista na
minha equipe que não tem interesse de tratar obesidade, não

adianta eu ter um psicólogo na minha equipe que não tenha
interesse, não esteja preparado para acompanhar o paciente
obeso; principalmente no pós-operatório. Você precisa ter uma
estrutura física adequada e isso a gente tem que pensar em
camas. Porque tem pacientes de 230, 250, 190 quilos que não
podem ficar numa cama que um paciente de 40 e 80 quilos
ficam. O banheiro tem que ser adaptado, o paciente pode sentar
no vaso sanitário e se acidentar, quebrar o vaso sanitário e se
machucar até com lesões graves. É importante você ter estrutura
física adaptada para esse tipo de paciente é fundamental. A
Professora Juliana colocou; de que adianta eu operar meu
paciente e depois eu não poder dar suporte terapêutico para
ele? Preciso ter uma central que forneça para esse paciente
caso ele precise, suplemento vitamínico, suplemento protéico,
polivitaminicos. Isso tem que ter a todo momento. Não pode
faltar porque pode comprometer o resultado da cirurgia,
portanto é necessário um centro diagnóstico preparado para
atender esse paciente. Nós temos casos em que o paciente
precisa de endoscopia de urgência, migração do anel,
impactação. Às vezes o paciente come algum alimento sólido
fica impactado ele precisa de uma intervenção imediata, então
você tem que ter um centro diagnóstico preparado para atender
esse paciente.

E o planejamento quantitativo. Eu tenho que ter uma
equipe, e se a minha equipe não vai dar conta, eu vou ter
problema, vou começar a ter aumento de taxa de mortalidade,
taxas de complicações graves, então eu preciso ter um
planejamento quantitativo. O que eu posso fazer? Eu posso
realizar uma cirurgia por semana? Eu tenho condições de fazer
isso? Então vou fazer uma cirurgia por semana, isso eu digo
em termos de recursos humanos e materiais. Os
grampeadores, vai ter grampeador para eu operar toda
semana? Isso é importante.

E para concluir, a cirurgia é mais um instrumento
concordando com os meus dois colegas que falaram
anteriormente, a cirurgia é mais uma ferramenta que a gente
tem para tratar a obesidade, mas a obesidade em si, ela precisa
ser combatida antes, a gente não pode deixar que ela se instale,
eu acho que através de medidas educativas nas escolas,
universidades, atividades físicas, dietas ou tirar o conceito da
cantina na escola, a cantina precisa fornecer uma dieta mais
apropriada, a merenda escolar precisa estar mais apropriada,
precisa se mudar isso daí. Nós não vamos conseguir ter sucesso
se não ocorrer mudanças nos hábitos de vida–, principalmente
das nossas crianças e dos adolescentes.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ezequiel Neiva) – Agradecemos
a participação do Dr. Ivan nesta bela explanação.

Encerrada as explanações, nós passaremos agora a
segunda parte dessa audiência.

Concedo a palavra e com o tempo de até 5 minutos ao
nobre Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Cumprimentar aqui o
Presidente e o aniversariante desse dia, o nosso nobre colega,
Deputado Ezequiel Neiva, no qual já dou aqui em público os
nossos parabéns; cumprimentar todos os profissionais da área
da saúde em nome do nosso colega e único médico dos 24
Deputados eleitos, Dr. Alexandre; cumprimentar a Dra. Mirian;
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cumprimentar o nosso Secretário de Esporte e Cultura, Jucélis;
Dr. Amado, um grande defensor da saúde pública do Estado de
Rondônia e que muito nos orgulha com a sua presença aqui, e
acima de tudo pelo relevante trabalho que o senhor tem prestado
a toda população do nosso Estado de Rondônia; ao Dr. Ivan,
que também fez uma grande explanação; ao Silas Neiva, Dr.
Silas, representando o SINDSAÚDE; o professor Olavo Rocha
Filho, em nome da Dra. Hérika, nossa Diretora Geral do Centro
Médico da Assembléia Legislativa; cumprimentar os demais
presentes e dizer que foi muito importante e salutar essa sua
iniciativa, Deputado Ezequiel, porque eu particularmente
confesso que eu não tinha o conhecimento da gravidade dessa
questão da obesidade, até para falar, agora ficou difícil, mas
realmente a partir desse momento também é uma preocupação
minha muito grande. Várias ações, várias maneiras foram
colocadas aqui de como se resolver essas questões, temos
através da professora Juliana que explanou aqui na questão
educacional, temos na questão médica, enfim, várias formas e
eu quero dizer que há poucos dias através do nosso Presidente,
Deputado Neodi, se criou aqui neste Parlamento o Instituto da
Assembléia Legislativa e que nós temos também possibilidade
dentro desse Instituto através da Escola do Legislativo, somar
forças com as demais pessoas que têm conhecimento desta
área e com certeza se nós levássemos isso a toda população
de Rondônia, principalmente nas escolas, aonde as pessoas
têm o tempo para estudar e para assimilar problemas como
esse, com certeza, seria muito importante e eu queria falar
pouco, porque é uma área que pouco conhecimento eu tenho,
mas quero dizer que foi de grande importância, está sendo de
grande importância a realização desta Audiência. E no mais,
como Deputado, membro deste parlamento, me coloco, tanto
a minha pessoa como o meu mandato à disposição dos demais
colegas para a gente realmente partir para cima e tentar
amenizar esse problema que é grave e que nós vemos aí, como
foi colocado, que países do primeiro mundo como os Estados
Unidos, não estão tendo hoje condições de sanar esse grave
problema.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ezequiel Neiva) – Obrigado ao
nobre Deputado. Concedo agora a palavra, também, ao nosso
colega parlamentar, Dr. Alexandre Brito.

O SR. DR. ALEXANDRE BRITO – Boa tarde a todos.
Como um grande amante da cirurgia bariátrica, e fazendo parte
de um serviço que já tem praticamente cinco anos, junto com
o Dr. Ivan, também. São quase 5 anos, não é Ivan? E mais um
colega também, Edson Aleotti, lá de Ji-Paraná também, já tem
5 anos operando, são os três serviços praticamente pioneiros,
eu acho que o Ivan foi o primeiro, aliás o Edson foi o pioneiro,
o Ivan foi o segundo, eu fui o terceiro a começar, tem uns 5
anos que a gente já opera, o nosso serviço já conta também
com mais ou menos 200 pacientes, mais de 200 pacientes
operados e a gente com esse tempo todo foi ficando apaixonado
cada vez mais com os resultados da cirurgia, é claro que
concordando que falar de cirurgia bariátrica é um pedacinho
do quesito obesidade. Mas a minha preocupação maior,
senhores, realmente não fica no quesito da cirurgia privada,
porque no fundo a gente sabe quem tem o seu plano de saúde,
tem a sua forma de ter o direito à saúde. O que me preocupa

mais realmente é com a população carente que precisa da
cirurgia bariátrica também como método de cura de uma
doença, eu acho que ficou muito claro aqui aos expositores,
realmente as palestras foram de altíssimo nível, ficou muito
claro que obesidade mórbida entre os quesitos do tratamento,
hoje, aceita-se a cirurgia como primeira opção para obesidade
mórbida. E para detalhar alguns números complementando
aqui, nós não temos um número ideal, nós não sabemos as
estatísticas do número de obesos mórbidos no Estado de
Rondônia, mas vamos supor: 1% é um número razoável, Ivan?
Pode ser 1% de obesos mórbidos em Rondônia comparando
com uma estatística mundial, 1% de uma população de mais
ou menos um milhão e meio de habitantes e mais um pouquinho,
nós teríamos em torno de 15.000 obesos mórbidos em
Rondônia. Essa fila que o Olavo colocou, não é só isso não
Olavo, a fila é de 20 anos, se a gente conseguisse fazer em
torno de duas cirurgias por mês, mais ou menos 20 cirurgias
por ano, seriam uns 25 anos de fila de espera. Hoje pelo que
eu saiba tem uns 500 pacientes na fila e é um número muito
inferior aos 15.000 a princípio esperadas. Eu me preocupo com
o seguinte: o paciente com obesidade mórbida, doutor
Ivankovics, ele pode esperar 25 anos na fila? Se ele não pode
esperar esse tempo todo na fila, porque uma paciente tem
pressão alta, tem diabetes, tem diversas complicações, e saiu
um estudo, alguns anos atrás lá na USP mostrando que os
pacientes morrem muito mais na fila de espera do que da
cirurgia. Além da cirurgia tem complicação sim, a mortalidade,
Dr. Amado, ela é em torno de 1% mais ou menos atualmente
aceita. Nós temos um caso de mortalidade no nosso serviço,
um paciente que depois de um ano e seis meses e pouco,
faleceu por não acompanhar, não fazer o acompanhamento
pós-operatório, aliás também acrescentando, no último
Congresso em novembro do ano passado lá em Salvador um
dado que também me chocou é que 48% dos pacientes não
conseguem fazer o acompanhamento follow-up pós-operatório,
isso falando número de Rio, São Paulo. Então 48% dos grandes
centros, dos grandes serviços, não conseguem acompanhar o
paciente, o paciente desaparece. Então é um dado importante
também, mas trazendo para a realidade de Rondônia e
trazendo para o paciente, aquele que precisa da saúde pública,
me preocupa algumas questões. Primeiro: se o nosso serviço
aqui do Estado já tem dois anos, começou em 2005, eu acho
que já é tempo suficiente para haver uma maturação desse
serviço e que a fila comece a andar. O que está acontecendo
hoje, que me preocupa, é que o paciente obeso mórbido tirou
a última coisa que ele tinha que era a esperança. Hoje acabou.
A esperança que ele tinha de operar acabou, porque a fila não
está andando.

Segundo informações, aqui tem discriminado o número
de paciente operado mês a mês, de 2005 para cá. Mas a
informação que eu levantei lá no centro cirúrgico é que de
outubro para cá não se operou mais ninguém, eu não sei se é
um dado que passaram errado. Tem uma paciente que mês
passado desmarcou a cirurgia 4 vezes, a mesma paciente; um
dia não tinha “cleclisane” que é um remedinho; um dia não
tinha grampeador, um dia não tinha isso, não tinha aquilo outro.
O fato é que a mesma paciente foi remarcada 4 vezes. Isso
me preocupa, me preocupa. Então o mais importante para mim
como parlamentar, aqui hoje, é traçar algumas metas e que
essas metas sejam cumpridas. Eu acredito que duas cirurgias
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por mês, que era a proposta do serviço quando foi criado, o
serviço privado aqui, é um número muito baixo para essa fila
gigantesca. Se a gente conseguir fazer 4 pacientes mês, um
por semana, fica um número razoável, eu vou dizer assim,
menos ruim um pouquinho. Então gostaria que a gente se
esforçasse para traçar uma meta, e que essa meta seja
cumprida, que na ausência do serviço público, a gente arrume
um jeito, viu Priscila? Eu sei que o teu setor está doido para
comprar serviço porque é difícil, você tem que virar em mil
para tentar adequar o recurso que você tem e comprar o serviço
complementar. Eu estou acompanhando, não vou querer fazer
pedidos esdrúxulos, mas fica aqui a minha solicitação. Se o
Hospital de Base não conseguir realizar no mínimo de 4
cirurgias/mês.

É importante também a presença do Ministério Público,
que se arrume uma forma, que se compre o serviço do Dr.
Ivan ou de outro, para que faça no mínimo 4 cirurgias por
mês, para essa fila andar. Mais importante ainda, eu gostaria
muito que houvesse uma fila pública, porque como esses
pacientes perderam a esperança, ninguém procura mais o
serviço público lá. Eu sei porque eu continuo com um trabalho
nosso na comunidade, a gente continuar sendo um pára-raios
da saúde, eu continuo visitando as comunidades e as pessoas
com obesidade mórbida nem vão mais ao Hospital de Base
porque tem lá, informação que a fila não está andando. Então
é importante para mim,  que exista uma fila pública, nome dos
pacientes afixados lá no Hospital de Base, uma lista e que essa
lista fosse tendo encaminhamento, as pessoas tivessem acesso
para saber se a fila está andando, houvesse uma divulgação
em relação a isso, para que haja a procura. E na falta do
serviço, que se comprem esses serviços complementares. E
deixando bem claro também que obesidade mórbida mata,
ninguém opera porque quer, porque quer ficar bonito, a cirurgia
como bem colocou os expositores, o Dr. Ivan, é feito para caso
de obesidade mórbida, para quem precisa, para quem tem a
doença, a cirurgia não é um milagre. Eu falo isso para os meus
pacientes como se fosse uma ladainha em toda reunião; cirurgia
não é um milagre, é um instrumento que se bem utilizado,
ajuda a pessoa a chegar numa qualidade de vida melhor,
obesidade mórbida não se fala por estética, é qualidade de
vida, é saúde, é tentar evitar que a pessoa tenha comorbidades,
é mais um cortar essas comorbidades.

Só para encerrar aqui. Eu vou ficar muito feliz se a
partir dessa audiência aqui a gente conseguir traçar essas
metas, de números de cirurgias/mês e que essas metas sejam
cumpridas. Eu não gosto dessa desculpa: ah, porque serviço
público sabe como é que é. Não concordo. Serviço público sabe
como é que é, faça diferente, administre, mude. Serviço público
tem que funcionar como privado, não tem desculpa que não
tem aquilo ou não deu, ou não tem jeito, tem que dar um jeito,
tem que ter a meta e tem que se cumprir.

O SR. PRESIDENTE(Ezequiel Neiva) – Obrigado
nobre Deputado Alexandre Brito, que também é médico e perito
nessa área também. Nós iremos ouvir agora, também, o nosso
colega Euclides Maciel.

O SR. EUCLIDES MACIEL – Sr. Presidente, meu
particular amigo, Secretário de Esporte, Jucélis, que eu
aproveito aqui para parabenizar pelo excelente trabalho que o

senhor vem fazendo a frente à Secretaria, moralizando aquela
Secretaria, mostrando nesse arraial que nós vamos ter, o Flor
do Maracujá, que é sem sombra de dúvida um exemplo do que
está sendo feito e que a própria Assembléia vai participar
também nesses dias; cumprimentar o Dr. Amado, muito
obrigado pelo atendimento que tem nos dado, a minha equipe
que lhe procura, hoje mesmo eu estive lá e de público eu
agradeço da maneira com que o senhor vem atendendo,
recebendo todo aquele povo em seu gabinete. Então por nosso
intermédio, como líder do Governo, aproveitamos para lhe
parabenizar e aos demais, ao Doutor que explicou aqui.

Eu acompanhei o professor de Educação Física que
falava aqui, agora quem vai falar é um leigo; após ouvir o
Deputado Alexandre Brito, não dá vontade nem de falar, porque
é médico; mas eu, tive que começar pela Assembléia, nós
ficamos 4 horas sentados aqui, esses garçons trazendo suco,
bolacha o dia inteiro, tinha que começar por aqui, prendendo
os garçons, a primeira coisa a fazer é prendê-los, porque como
é que a gente vai dizer não? Chega um suco, você está com
sede, aqui atrás vocês não vêm, aqui vem um x-salada no final
da tarde, como é que vai falar em obesidade o Deputado?
Claro que engorda, com a exceção do Deputado Ribamar. Outra
coisa, eu estava acompanhando e vendo quando o professor
falava, eu acho que antes de nós nos preocuparmos com a
cirurgia, nós tínhamos que nos preocupar em prevenir para
que a criança não chegue a esse ponto, isso começaria nas
escolas, que tivesse, eu não sei parece que foi citado qualquer
coisa, uma aula dentre essas matérias, uma matéria pelo menos
específica sobre isso; obesidade, porque a criança, nós mais
velhos aqui vamos conseguir o quê? Já nem cirurgia mais tem
para nós. Mas posso dizer que a criança, nós podemos
conseguir  salvar essa criança que chega aí no futuro. Então
salvar de que maneira? Que ela não chegue ao ponto que eu
estou chegando, agora pergunto para vocês: como é que você
não vai comer? Você liga a televisão, você diz: hoje eu não
janto; liga a televisão aparece uma picanha, aparece uma pizza
daquela saborosa, começa a dar água na boca, mas não vem
nenhum, nenhum momento dizer: não coma essa picanha, não
coma essa pizza. É como a professora falou: ninguém convida
você, vamos dar uma volta, vamos andar um pouco. Ele te
convida: - vamos ao Shopping tomar dois chopinhos, vamos
ali. E é ali que vai. Então eu acho que o que nós temos que
batalhar e brigar é para que haja conscientização dentro das
salas de aula, dentro das escolas. Doutor, não sou contra a
cirurgia, eu estou dizendo que nós podemos evitar, é melhor. É
a criança que é a esperança. Então se conseguirmos intercalar
junto às escolas com que a criança entenda que de repente
ela brinca durante o dia, mas a noite aquilo pode ser prejudicial
para ela no futuro, ela comece a entender, porque você ensinar
uma pessoa de idade, querer ensinar ou querer mudar o hábito
dele, é difícil, agora de uma criança você muda. Então no meu
entender, como um leigo no assunto, o que nós temos que
tentar conscientizar, Dr. Amado, e que façamos existir dentro
das escolas, nós políticos, consigamos fazer com que a criança
seja orientada, para não ter preocupação no futuro.

Era apenas isso que eu queria dizer. E aproveitando
quero parabenizar o nosso Presidente, hoje, o Ezequiel, que
está completando mais um ano de vida e que se Deus quiser
convide, pelo menos, se tiver festa, adivinhe o que tem? É bolo
e é cerveja, já não pode se falar.
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Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ezequiel Neiva) – Muito obrigado,
nobre colega, eu acho que eu vou convidar vocês para irem
para o Espaço Alternativo mais tarde. Mas não é para barraca
não, é caminhada, dali até o final e voltar.

Muito bem, nós vamos passar agora, temos algumas
perguntas, mas antes nós queremos ouvir a Exmª Senhora
Promotora que se faz presente, também, nessa oportunidade
e nos dá honra aqui de estar presente a esta audiência, Dra.
Emília, Promotora de Justiça da Saúde, representando o
Procurador Geral de Justiça do Estado.

A SRA. EMÍLIA OIYE – Boa tarde. Boa tarde Sr.
Presidente, muito obrigada pelo convite; parabéns pelo seu
aniversário, parabéns pela iniciativa de discutirmos a questão
da obesidade, peço desculpas pelo atraso e esse atraso
justamente deu-se em razão de uma instrução de uma ação
civil pública que discute o procedimento que deve ser adotado
na cirurgia bariátrica, onde foram ouvidos pela manhã os
técnicos do Hospital de Base, e onde eu pude aprender um
pouquinho como eles realizam esse trabalho.

Tendo ouvido os técnicos na área da saúde fica claro
que antes de nós pensarmos no curativo, que no graxo que é
cirurgia bariátrica, efetivamente a educação é o melhor caminho,
o mais barato e que está acessível a todos. Eu digo isso porque
como disse bem a Dra. Juliana, as crianças hoje não têm uma
boa educação alimentar, acredito que por culpa nossa, os
adultos, procuramos sempre o caminho mais fácil de dar a
eles o que está pronto, de dar o dinheiro para comprarem na
cantina o que está ao alcance, ao invés de proporcionar a eles
uma alternativa saudável. Eu digo isso porque eu tenho uma
filha de 3 anos, e quando vou fazer o lanche dela, ela não
aceita que eu coloque uma fruta porque os coleguinhas não
comem fruta na hora do intervalo. Então realmente seria de
uma boa política pública começar pela educação na escola,
não só das crianças, mas fazendo com que os pais participem
e incentivem isso ou talvez até o acompanhamento de uma
nutricionista nos cardápios para que as crianças aprendam a
se alimentar adequadamente. E por outro lado, a questão
também da disciplina alimentar que todos nós temos que ter, e
por fim o tratamento da obesidade que muitas vezes pode ter
como conseqüência a cirurgia bariátrica, mas que é necessário
que o Estado promova também outras alternativas. O obeso
deve ser tratado fazendo tratamentos com acompanhamento
psicológico, de nutricionista, fisioterapeuta, antes de se entrar
para o graxo.

Por fim, se falarmos em cirurgia bariátrica, o Ministério
Público tem acompanhado com certo espanto a realização de
cirurgias sem o devido preparo do paciente, o preparo
psicológico; um preparo em relação ao nutricionista, em relação
ao fisioterapeuta, um preparo em relação as conseqüências,
porque o obeso tem uma ansiedade de um resultado para
amanhã. É muito mais estético as vezes, pelo que nós temos
visto, e ele não é conscientizado que o pós-operatório é mais
difícil do que antes, porque ele não vai ter a vida que tinha
antes e hoje na audiência eu ouvi de três pacientes pós-
operatório que querem ter a vida de antes da operação, mas
não podem mais e o que ficou claro é que se temos que dar
acesso a essas pessoas, a essa cirurgia, a esse tratamento

nós também temos que dar o devido acompanhamento como
disse o Dr. Ivan, não se pode operar e mandar embora. Acredito
que é um tratamento a longo prazo, não é? É como disse um
especialista, as vezes é para o resto da vida. Ele fica dependente
psicologicamente do profissional, a medida em que se busca
agilizar o andamento da fila nós temos que pensar também
como que o Estado vai absorver essas pessoas, porque faz
cirurgia bariátrica ótimo, e depois? O fornecimento desses
suplementos alimentares que são caros, o acompanhamento
psicológico, como é que vai ser feito? Como disse hoje uma
psicóloga, as vezes o paciente tem agenda, mas ele precisa
quebrar aquela agenda e dizer em determinado momento que
ele precisa de uma ajuda. O Estado vai ter essa condição?
Então no momento em que se pensa muito em credenciar ou
terceirizar o serviço, eu, como Promotora de Justiça vejo um
pouco preocupada essa situação, porque sei que às vezes a
demora no atendimento feito hoje pelo Hospital de Base,
realmente possa melhorar; mas que essas pessoas que tenham
acesso a um serviço terceirizado, também tenham acesso a
um acompanhamento adequado para que depois não vá se
queixar de uma prática médica ou não sabia do que poderia
acontecer.

Quando a gente fala em cirurgia de obesidade muitas
pessoas falam como se fosse um tratamento estético e não
sabem das conseqüências, acho que antes de tudo como
disseram os especialistas aqui, hoje, educação, prevenção e
por fim se tivermos que ir para a cirurgia bariátrica um
atendimento pré e pós-operatório adequado.

É o que eu tinha para falar, não sou técnica da área de
saúde, mas nós temos acompanhado com preocupação essa
questão, tanto em relação ao acesso, que realmente ele precisa
ser melhorado como também ao acompanhamento desses
pacientes.

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Ezequiel Neiva)- Obrigado
doutora, nós nos sentimos honrado com a vossa presença.

Nós temos algumas pessoas inscritas aqui para fazer
alguns questionamentos, algumas perguntas, e nós vamos
começar aqui pela senhora Gisele de Vasconcelos, tem um
microfone aqui.

A SRA. GISELE DE VASCONCELOS SARY – Boa tarde,
eu sou endocrinologista, vim representando a UNIMED e tem
uma coisa que eu gostaria de salientar aqui; como a Drª Juliana
falou, a Promotora falou sobre a questão da obesidade infantil,
já não está virando questão de prevenção, já está virando uma
questão de tratamento. Cada vez mais está chegando em
consultório tanto crianças que estudam na rede pública, como
na rede privada que já estão assim, com doenças relacionadas
a obesidade, crianças que estão apresentado colesterol alto,
crianças diabéticas, já com oito, dez anos, diabetes tipo 2.
Isso tudo ocasionado pela questão da obesidade e essas
crianças, essa classe de pacientes, eles não se enquadram
nesse tratamento, nem tratamento medicamentoso, nem
tratamento cirúrgico. Então eu acho que tem que ser discutida
essa questão, não é de prevenção mais. É claro que tem, essa
questão de prevenção é indiscutível, mas tem que se sentar e
tem que se avaliar como que vai fazer a questão do tratamento
dessas crianças, porque eu tenho crianças assim, de oito anos,
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em consultório, com diabetes tipo 2, e isso é proveniente de
obesidade. Então isso é uma questão que tem que ser bem
discutida e bem salientada, porque é uma classe de paciente
que não entra nos tipos de tratamentos que são disponíveis
hoje. Então isso é uma coisa que temos que se ver direitinho.

O SR. PRESIDENTE (Ezequiel Neiva)- Obrigada
Gisele.

Nós agradecemos também a sua participação. Temos
agora o senhor Rodolfo Costi inscrito também para... saiu?

Senhor Leandro de Jesus está presente?

O SR. LEANDRO DE JESUS – Boa tarde a todos,
gostaria primeiramente de parabenizar o Deputado Ezequiel
Neiva por essa iniciativa. Esse realmente é um problema, tanto
municipal, estadual e nacional. Nós vimos com palestras
anteriores realmente que países de primeiro mundo estão tendo
esse problema há muito mais tempo que nós, e é uma realidade
que está aí. As nossas crianças estão sofrendo certo, estão
sofrendo discriminações desde as primeiras faixa etárias, até
mesmo a questão do jovem, adulto é discriminado num colégio,
em um local de lazer, no próprio serviço, ou seja, todas as
esferas da sociedade sofrem esse tipo de discriminação. O
que acontece com a nossa saúde pública? Esses obesos
acabam, digamos, superlotando as nossas unidades de saúde,
isso é um problema muito grave que acaba acarretando várias
e várias doenças que poderiam ser causados o quê? Com a
prevenção, como já foi citado aqui e também a resolução dessa
problemática que é a criança não consegue mais parar de
comer, hoje estão tomando iniciativas até de você estar
rotulando a publicidade em determinados horários. Você tem
produtos na televisão que a criança vê; um doce, isso ou aquilo
que traz altos graus de açúcar sendo que não tem nenhuma
prevenção. Não diz qual o teor da gravidade de açúcar naquele
produto. Então hoje nós tivemos, que tomar vários tipos de
atitudes. Além do que está sendo realizado pelo nosso Governo
Estadual, por exemplo, foi citado que nós estamos tendo duas
operações mensais, viu que isso não é suficiente. Então, ou
seja, o que nós podemos fazer de imediato? O quê o Governo
estar pensando em fazer para acompanhar esse ritmo de
crescimento elevado que está tendo? Vocês têm aí um
crescimento, anual, absurdo de obesos, só que a gente não
consegue acompanhar o tratamento nem a prevenção, muito
menos os procedimentos cirúrgicos para os obesos mórbidos.
Então, eu quero deixar aqui mais uma vez um pedido para os
senhores Deputados presentes, à Mesa Diretora, que Vossas
Excelências estão ai acompanhando esse problema, é uma
questão mesmo de parabenizar para vocês, porque poderia
ter demorado muito mais tempo para conscientizarmos sobre
esse grande problema e vocês estão aí para resolver, está
certo?

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ezequiel Neiva) – Muito obrigado
ao Sr. Leandro pela participação. Também o senhor Olavo
Bernardo Rocha que está inscrito aqui. Vai fazer alguma
pergunta, Olavo?

O SR. OLAVO BERNARDO DA ROCHA FILHO – Bom
senhores, nas exposições que foram feitas aqui foram feitas

apenas algumas citações com relação a outros problemas
relacionados à obesidade. Falou-se muito sobre a questão da
saúde. O Leandro fez uma citação muito importante que não
foi comentado aqui, que é o problema social, o problema do
preconceito. Todas as pessoas que são obesas, geralmente
têm problemas nas relações sociais porque existem
preconceitos, existem muitas pessoas que são preconceituosas
com relação àquelas pessoas que são obesas. Todo mundo
que é obeso sempre se queixa de algum problema, porque
são taxados, porque são apelidados, discriminados. E mais,
esse problema social não pára só com relação a essa questão
do preconceito, hoje existem empresas aéreas que estão
querendo cobrar duas passagens, o valor de duas passagens
para aquelas pessoas que são obesas porque ocupam um
espaço maior no avião. Quer dizer, problemas sociais vão sendo
gerados. Então o problema da obesidade não pára só com
relação a questão da saúde, existem problemas sociais, existem
problemas psicoemocionais que estão relacionados à obesidade,
pessoas que entram em depressão profunda porque não
conseguem fazer um tratamento para a obesidade.

Uma coisa que me deixa preocupado, é que nós
estamos discutindo muito essa questão da cirurgia bariátrica.
Colocou-se com muita propriedade a questão de se tratar a
obesidade já na infância, dentro da escola, na juventude, só
que nós esquecemos também que existem muitas pessoas que
são obesas já adultas. Como resolver o problema dessas
pessoas que têm essa predisposição à obesidade depois de
adultos? Então é preciso a gente estar reavaliando, a gente
tomar cuidado, porque como foi muito bem colocado aqui, se
não me engano pelo Dr. Alexandre Brito, a gente não pode ver
a cirurgia bariátrica como o grande lance, como aquilo que vai
resolver todos os problemas. Se nós pegarmos a revista Veja,
de abril de 2004, existe uma matéria que fala das conseqüências
da obesidade. E um dos pioneiros da obesidade no Brasil se
diz decepcionado, em parte, porque média de 80% das pessoas
que realizam cirurgia bariátrica tem problemas de dentição
pela produção de cálcios, os dentes ficam quebradiços; média
de 82% das pessoas que realizam cirurgia bariátrica tem
problema de depressão profunda; então é preciso a gente
tomar cuidado. Não é a cirurgia bariátrica que vai resolver o
problema da obesidade no Estado de Rondônia e nem no Brasil.
Existem tratamentos alternativos que também precisam ser
monitorados e precisa se tomar cuidado porque passa-se usar
medicamentos controlados, que são psicotrópicos, que podem
levar o paciente a dependência desses remédios. Então é
preciso que a gente comece, Deputado, a pensar nesse
tratamento alternativo, porque existe uma fila muito grande
de pessoas que querem fazer cirurgia bariátrica porque acham
que vão resolver todos os seus problemas. E a gente sabe que
através dos tratamentos alternativos essas pessoas podem ter
seus problemas resolvidos.

O primeiro Secretário da Associação, o Edmilson,
quando procurou o tratamento pesava 196 quilos, com onze
(11) meses de tratamento, emagreceu 91 quilos, é uma perda
muito grande, sem precisar fazer nenhuma intervenção
cirúrgica. Eu, quando comecei o tratamento, pesava 120 quilos,
passei a pesar 80 quilos, hoje voltei a engordar porque nós
perdemos o tratamento que tínhamos, o acompanhamento que
tínhamos pela rede pública. Então é importante que a gente
comece a pensar também de forma efetiva em dar continuidade
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ao tratamento alternativo, esse tratamento clínico. Hoje nós
temos lá na Associação uma dermatoesteticista que cuida
exclusivamente dessa parte da obesidade dentro dos limites
que devem ser colocados, tirando de lá daquelas pessoas que
têm problemas endócrinos, porque a obesidade não é gerada
só por problemas de alimentação. Existem pessoas que são
obesas por disfunção hormonal e aí precisa do endocrinologista,
precisa de um metabologista. Existem pessoas, no caso de
mulheres, que têm problema de retenção de líquido e ai ficam
muito inchadas, existem mulheres que têm problema do ovário
micropolicístico que também pode gerar obesidade, então
existem N fatores, e ai como é que vai se resolver isso? Só
através de cirurgia? E os tratamentos alternativos que devem
ser prioridades? Porque, penso eu, Deputado, que a gente vai
estar trabalhando com a prevenção através da educação dentro
das escolas e através desses tratamentos alternativos. Não
existindo resultado, não existindo eficácia no tratamento, ai
penso eu que a intervenção cirúrgica, como foi muito bem
colocado ali pela nobre colega do Ministério Público, que é
preciso tomar muito cuidado porque cirurgia bariátrica não é
um mar de rosas.

O SR. PRESIDENTE (Ezequiel Neiva) – Obrigado
doutor Olavo. Eu quero deixar aberto agora aos presentes que
queiram fazer alguma pergunta aos palestrantes, aos peritos
na área que aqui estão. Nós vamos ter um microfone. Dr.
Alexandre Brito, o Deputado Alexandre Brito tem uma.

O SR. DOUTOR ALEXANDRE BRITO – É só tomar um
pouco de cuidado, Olavo. Do jeito que você colocou fica duvidosa
a questão da cirurgia, não é assim do jeito que você colocou,
não. Ninguém opera paciente que não tem indicação e aquele
que tem indicação é porque não resolveu com tratamento
alternativo, então que fique bem claro isso ai, eu acho que
confundiu um pouquinho, eu ouvi aqui, o Dr. Ivan pode
complementar também, que fique bem claro, só indica cirurgia
quem tem todos pré-requisitos. E esses pacientes que têm os
pré-requisitos de operar é porque estatisticamente 95% a 98%
dos pacientes, dependendo o trabalho, não resolverá com o
tratamento. Se tem o exemplo do presidente, do ex-secretário
da associação que emagreceu, ele entra, infelizmente, na
minoria da minoria, nos 2%; o 98% tentou tratar, tomou esses
venenos todos, que, aliás, o que chega de paciente no
consultório que durante 2, 3, 5 anos tomou essas anfetaminas,
essas fórmulas mágicas que vendem na televisão, que são
feitas na padaria, no açougue, essa fórmula doida, e o paciente
vem com tireóide diminuída, hipotiroidismo, hipertiroidismo,
doença hepática severa, com cirrose, com perda de função
dos rins, então é o outro lado da moeda. Não vamos confundir
isso ai para não parecer... O paciente que precisa operar,
precisa operar, para esse o sistema público tem que dar a sua
satisfação, o que eu quero aqui é que se trace o mínimo de
pacientes operados/mês e que se cumpra. Agora, a prevenção
é fundamental, tomar conta da dieta, falar da criança, tudo é
fundamental, eu acho que nós temos que pensar, eu costumo
pensar muitas vezes como médico também doutor Ivan, na
hora da urgência tem que salvar vida e depois fazer a
manutenção da vida. Obesidade mórbida não pode falar de
um assunto, é tudo, é prevenção, é a longo prazo, é colégio, é
educação, é ensinamento, tudo para o futuro, mas para esse

obeso mórbido hoje que está morrendo na fila de espera, que
é hipertenso, que é diabético, que tem cinco vezes mais chances
de fazer câncer de colo de útero, de próstata, e esse paciente
está morrendo, o que vai ser feito hoje? Para amanhã tudo
bem, mas para hoje?

O SR. DOUTOR IVAN GREGÓRIO IVANKOVICS – Eu
fiquei até preocupado porque talvez eu não me tenha feito
entender, mas é exatamente isso. Quando a gente está falando
no tratamento cirúrgico de obesidade é aquele paciente que
tem a indicação do tratamento cirúrgico da obesidade. Aquele
paciente que já tentou tratamentos anteriores. E quando eu
digo que não houve sucesso ou ele não perdeu peso ou ele
perdeu e ganhou, enfim, você indica o tratamento para esse
grupo de pacientes; não se deve de maneira nenhuma operar.
Até porque é exatamente isso que acontece. E a importância
do seguimento, não adianta você operar. - Está certo, rstá
resolvido. De maneira nenhuma; muito pelo contrário. Começou
o problema aí. Você tem que acompanhar esse paciente a longo
prazo porque pode ter problema de metabolismo de cálcio,
desnutrição, anemia e isso pode criar um outro problema para
o paciente. Então é um paciente que vai ter que ter um
acompanhamento. Colocando como o Deputado Alexandre
colocou: na fila de espera do Dr. Arthur Garrido, em São Paulo,
ele tem uma estatística, uma taxa de mortalidade cirúrgica de
1%. Ele tem uma taxa de mortalidade na fila de 2,7%, ou seja,
morre mais gente operando a cirurgia do que da cirurgia. E a
outra coisa que eu queria colocar: esse seguimento é
fundamental, tem que se discutir aqui: o serviço público deve
oferecer a cirurgia e oferecer o suporte que esse paciente
precisa. Esse paciente vai precisar de suporte muitas vezes de
equipe, de psicólogos, nutricionista, fisioterapeuta, não
podemos esquecer disso, e suplementos. Você tem que ter
uma central que possa fornecer para esse paciente
ininterruptamente suplemento vitamínico, suplemento protéico,
porque você tem que dar isso para o sucesso da cirurgia. Só
para citar um exemplo: a gente fala suplemento vitamínico, a
que ponto? Nós temos um caso que a paciente não está tendo.
Ela operou, perdeu o plano de saúde, hoje ela não consegue
ter um seguimento adequado na rede privada, está fazendo
inclusive o acompanhamento nutricional com a equipe de
nutrição da São Lucas porque é uma via sem custo para ela,
mas ela estar tendo um problema do seguimento porque ela
não tem dentes, ela perdeu os dentes, e ela está
comprometendo o processo de mastigação. E aí? Até isso você
tem que pensar porque é responsabilidade. Por exemplo, se o
serviço público passar a oferecer efetivamente como já oferece
e eu quero aqui ressaltar a boa vontade do Dr. Amado, que eu
o conheço, eu trabalho no Hospital de Base, não com cirurgia
bariátrica, porque eu trabalho numa outra linha de cirurgia no
Hospital de Base, também importante, mas a partir do momento
que o serviço público oferece esse tipo de tratamento ele tem
que, não só pensar, e eu sei que o Dr. Amado pensa nisso, mas
muitas vezes as coisas não dependem só dele, ele tem que
pensar no suporte desses pacientes até nisso; no suporte
dentário. Esses pacientes precisam, podem precisar ter. A
função de mastigação é importante porque esses pacientes
têm que mastigar bem para o alimento chegar bem triturado
no estômago. Então até isso não pode se esquecer de dar ao
paciente, a assistência odontológica. E até efetivamente uma
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prótese, uma coisa para ele poder ter. Então só para ressaltar
a que ponto chega à importância do seguimento desses
pacientes.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Ezequiel Neiva) – Muito obrigado
Dr. Ivan.

Nós perguntamos...

A SRA. CAROLINA – Boa tarde. Eu gostaria de fazer
três perguntas. A primeira, para o Dr. Ivan. Eu gostaria de
saber se em caso de urgência de um obeso mórbido, a cirurgia
bariátrica é indicada? Em caso de urgência, mesmo que ele
não esteja preparado psicologicamente há indicação para a
cirurgia bariátrica? A segunda pergunta é para o Dr. Amado.
Gostaria de saber se há possibilidade de se determinar um
número fixo de cirurgias bariátricas por mês no Hospital de
Base, considerando que o Dr. Alexandre Brito disse que os
pacientes para serem operados precisam estar preparados.
Precisa haver indicação clínica para a cirurgia? Há condição da
rede pública impor um número, um limite de cirurgias. Impor
um número de cirurgias mesmo que as pessoas não estejam
preparadas para ser submetidas a elas? E a terceira pergunta,
eu gostaria de saber, gostaria que o Dr. Amado me informasse
também o número de pacientes que existem aptos atualmente
para serem submetidos à cirurgia bariátrica. Qual é o número?
Porque me assustei com o que o Dr. Alexandre Brito informou,
ele fez uma estimativa de 15.000 rondonienses obesos
mórbidos. Então eu gostaria de saber se realmente esse número
é compatível ao número da fila de espera para a realização da
cirurgia.

O SR. PRESIDENTE(Ezequiel Neiva) – Nós vamos por
ordem. O Dr. Amado tem duas perguntas para responder, mas
a do senhor é bem rapidinho.

O SR. DOUTOR IVAN GREGÓRIO IVANKOVICS –
Então Carolina respondendo a sua pergunta. O termo urgência
em cirurgia a gente tem outro entendimento, é aquele paciente
que tem um risco eminente, você precisa operar. Evidentemente
a obesidade coloca o paciente em risco, a vida dele em risco.
A cirurgia bariátrica é um procedimento eletivo, você tem que
preparar o paciente da melhor maneira possível para você
minimizar os riscos e as complicações. Me parece que a sua
preocupação é com relação ao aspecto psicológico, não é isso?
Um paciente que não está preparado psicologicamente, você
falou, se pode operar de urgência.

A SRA. CAROLINA – A minha preocupação é com
relação à urgência. Eu gostaria de saber se essa urgência existe
na obesidade mórbida.

O SR. DOUTOR IVAN GREGÓRIO IVANKOVICS - Não,
não existe. Você tem que preparar o paciente da melhor maneira
possível. E caso o paciente tenha um distúrbio psicótico grave,
a cirurgia pode até ser contra-indicada. O que acontece as
vezes, é que mesmo com o trabalho de preparo psicológico,
psiquiátrico, você não consegue colocar esse paciente em
condições cem por cento, você o coloca em noventa por cento.
E ele vai precisar de um seguimento pós-operatório. Então

você tem que utilizar alguma técnica que possa minimizar,
analisar o distúrbio psicológico que ele tem e usar uma técnica
que possa minimizar esse distúrbio. Mas a cirurgia de urgência
na cirurgia bariátrica não tem indicação.

O SR. PRESIDENTE(Ezequiel Neiva) – Dr. Amado
para responder as demais perguntas.

O SR. AMADO RAHHAL – Como eu falei no início, as
nossas cirurgias elas são cirurgias, como nós falamos são
eletivas e a gente não pode assumir um compromisso que não
possa cumprir.

Como todos explanaram o Alexandre, o Ivan, e
explanaram dizendo que é uma cirurgia que demanda um tempo
muito grande para você preparar o paciente. Eu sei que nós
temos um hospital daquela plenitude e temos condições de
realizar mais cirurgias. Só que a nossa grande preocupação é
montar um serviço e dar continuidade a ele. Porque a cirurgia
como o colega disse, não sei se foi o Alexandre ou foi o Ivan
que falou; a cirurgia não termina na hora que tira os pontos. A
cirurgia ela começa ali, porque os grandes problemas pós-
operatórios são imensos. Tem a parte respiratória, tem a parte
nutricional como a Dra. Emília falou, tem a plástica que depois
poderá vir a acontecer. Nós podemos fazer um estudo, viu
Deputado? A fim de aumentar o número de cirurgias, mas só
podemos fazer isso enquanto nós estivermos à frente do
Hospital de Base, é ter os pés no chão. Isso eu não vou jogar
confetes para a platéia, para os senhores Deputados e dizer
que a partir de amanhã nós iremos fazer seis cirurgias por
mês. Isso não vamos fazer. Porque se eu tiver condições de
fazer três eu faço. Nós temos equipe profissional. O próprio
cirurgião que faz essa equipe, que se propôs a fazer isso
Deputado Alexandre, foi um colega, você sabe que poucos
colegas querem entrar na equipe. Nós temos a nossa UTI, que
é uma UTI que atende praticamente o Estado inteiro, eu tenho
que disponibilizar um leito na UTI. Quer dizer, tudo isso
demanda a responsabilidade. Para se ter uma idéia, no mês
passado, tudo preparado, leito na UTI, leito de enfermaria,
tudo preparado para receber o paciente, o paciente não se
interna. Deixou de chamar um outro paciente que poderia ter
sido submetido a cirurgia naquele dia. Mas são essas coisas
que a gente vai deparar. Nós não vamos assumir nenhum
compromisso que eu não possa cumprir. Eu queria fazer 10,
15 cirurgias. Como o Dr. Alexandre falou, se a gente passa 20
anos para fazer, eu prefiro fazer em 20 anos do que ter
conseqüências gravíssimas com a nossa equipe. Porque você
sabe que uma complicação isso traz um desgaste muito grande
tanto para a equipe, quanto aos familiares, ao serviço; isso é
desestimulante.

Eu, o Alexandre e o Ivan somos médicos, a gente tem
que falar só em vidas, ninguém quer falar em mortes, ninguém
quer falar em óbitos. A gente queria que a incidência de cirurgia
bariátrica fosse zero. Se a gente tem hoje que extrair uma
unha não é zero a incidência. Nós temos aí, quem extrai uma
unha, pode ir a óbito. Então quer dizer, são incidências que a
gente quer falar só em vidas. Então eu acho que essa é a
nossa proposta. Eu não quero prometer nada, porque eu não
faço isso, eu só faço o que eu tenho e com as ferramentas que
nós temos.
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Com relação ao número de pacientes, o Dr. Alexandre
disse que era 500 pacientes, Dr. Alexandre são 300, 320
pacientes que nós temos e nós já realizamos 26 cirurgias no
decorrer de 2005/2006. Esse ano, só para esclarecer, porque
o senhor falou que não foi feita nenhuma, nós fizemos esse
ano 4 cirurgias, fizemos agora, e 23 no ano passado. Então foi
no total 27 cirurgias até o momento, que é a média de 2
cirurgias por mês. A gente queria fazer 3, 4, mas nesse primeiro
momento não podemos, pelo menos o serviço do Hospital de
Base não pode assumir esse compromisso porque nós não temos
somente a bariátrica. Nós temos a cirurgia de ortopedia, nós
temos a cirurgia de oncologia, está aqui o Dr. Ivan nós estamos
fazendo uma média, não é Dr. Ivan? De 14, 15 cirurgias por
semana. Quer dizer, nós estamos dando prioridade às
urgências, as coisas mais complexas que vem surgindo, as
cirurgias oftalmológicas, as cirurgias geral que ainda tem a
dificuldade de ter na cirurgia geral, por ter uma demanda muito
grande. O Hospital de Base é grande, mas nós temos somente
380 leitos. Temos 38 equipes que operam dentro do Hospital
de Base em todas as áreas, em todas as diversidades, torácica,
as cirurgias vasculares, as cirurgias oncológicas, as cirurgias
bariátricas; quer dizer, são coisas que a gente não pode assumir
esse compromisso em aumentar o número de cirurgias. Posso
até fazer 3, 4, mas sem chegar aqui e dizer vou fazer 3, 4,
jogar confetes e nós vamos sair daqui todo mundo feliz. Nada
disso. As palavras do Presidente, dos Obesos a gente conversa,
praticamente a gente tem tentado fazer a parte clínica, temos
tentado ajudar na parte clínica. E nós temos que fazer em
todas áreas, eu não posso me empenhar somente na bariátrica,
somente nas cirurgias cardíacas, nós estamos tentando ver se
o Estado de Rondônia traz para Rondônia. Nós temos que
começar melhorar porque chega daquela imagem do Estado
de Rondônia, se um município, ser um Estado que somente
quem predomina aqui são os aviões que levam os pacientes
para fora. Temos que acabar com isso. E que nós, os nobres
Deputados  possamos nos unir para trazer uma melhoria, uma
tecnologia melhor para o Estado de Rondônia.

Então é só essa a mensagem que eu queria deixar,
que queria falar, aproveitar para me despedir, se não tiver mais
nenhuma pergunta, mas é essa a nossa proposta, é melhorar
o sistema de saúde. E só podemos melhorar com todos nós se
unindo para melhorar o sistema de saúde. Nós temos que ter
os pés no chão. Eu só monto um serviço para dar continuidade.
Vários serviços montados no Hospital de Base, Banco de Leite,
Nefrologia que nós estamos ainda capengando porque nós
estamos com deficiência de profissionais; na parte de UTI que
nós temos que expandir para todo o Estado; nós temos pessoas
que vem de Vilhena para Porto Velho, está aqui os Deputados
que são daquela região, pega um paciente com traumatismo
craniano, o Dr. Alexandre sabe disso, ele vem 700, 800
quilômetros para vir até Porto Velho, precisando de uma
assistência, e pode morrer, muitas vezes morre na estrada
porque a distância é muito grande. Nós já estamos expandindo
essa UTI para o interior, tentando trazer para capital as altas
complexidade, mas o que se puder fazer no interior nós estamos
liberando. Nós não podemos admitir que uma pessoa que vai
fazer uma tomografia tenha que vir lá de Vilhena para Porto
Velho para fazer, nós estamos levando o serviço até lá. É para
isso que nós temos que nos juntar. Juntar forças, juntar
melhorias da saúde. Não é o Dr. Amado que é responsável,

não; não é o Secretário de Saúde e nem o governador. Todos
nós somos responsáveis para melhorar a saúde no Estado de
Rondônia e não tem, a Casa de Leis aqui vai nos ajudar, o
próprio Deputado Alexandre Brito, ele é médico, ele tem essa
disposição de melhorar o Sistema Público de Saúde; só nós
mesmo podemos fazer isso. Juntando todos nós, faremos um
Sistema de Saúde, onde possa ser respeitado pela população.
Não adianta jogar um sistema de saúde para a população e
dar uma assistência precária, dizendo que está fazendo e não
está. Está aqui, Dr. Alexandre, eu coloco o senhor também,
inclusive a lista dos pacientes que precisam ser operados, está
lá, tem um livro aberto para eles, eles vêem, eles mesmos
acompanham. Nós temos os telefones de todos os pacientes
que fazem a parte clínica e quando chega na parte cirúrgica já
é a parte final, a parte de palestras como o Dr. Ivan mesmo
colocou, tem que ser feito, uma “PAZ”, tem que se conscientizar
o paciente que a cirurgia bariátrica vai transformar a vida dele,
não é somente, esta transformação; ele comia um prato de
arroz e feijão, um bife e um zoiudo em cima, amanhã ele não
vai comer mais nem um zoiudo porque a alimentação dele vai
reduzir para 10% ou 15%, quer dizer, de uma hora para outra
ele vai sentir aquela depressão, então tem que preparar a
parte psicológica, Sr. Presidente, porque se não preparar a
parte psicológica do paciente, não preparar o paciente para
depois ele saber que não vai mais em hipótese alguma fazer
aquelas refeições absurdas que ele fazia, não vai poder ingerir
bebida alcoólica, no primeiro momento ingerir um copo de água
porque ele vai vomitar esse copo de água, então tudo isso tem
que ser colocado no chão, tem que colocar para o paciente.

Quero parabenizar a explanação da Dr. Juliana e todos
que colocaram aqui. Juliana é isso mesmo, se a gente poder
tratar clinicamente, que a clínica ainda é soberana, ótimo, mas
infelizmente nem todos os casos podem ser tratados
clinicamente, mas eu respeito muito a cirurgia, respeito muito
a clínica, mas o que nós temos que fazer é melhorar, com
certeza, mas juntando forças de todos os componentes, todas
as pessoas que estão ligadas ao programa. Não é fácil se montar
a equipe Dr. Alexandre, não é fácil, você sabe; montar um
fisioterapeuta que tem vontade, um nutricionista que tem
vontade, um anestesista que quer ir no dia da cirurgia e assim
você sabe muito bem que as coisas são, que funcionam.

Muito obrigado.

O SR. DOUTOR ALEXANDRE BRITO – Pela ordem,
Sr. Presidente, só para complementar. Eu sei que o trabalho
que o Dr. Amado faz no Hospital de Base, tem que matar dez
leões por dia, porque um é pouco. Eu sei que o Governador faz
o dever de casa, e todos os Prefeitos do pessoal do Acre, do
pessoal da Bolívia, tudo isso aqui a gente sabe, isso aí a gente
sabe que a saúde nossa aqui acaba aglomerando a saúde de
outros Estados também. Mas a preocupação é, se hoje a gente
só consegue fazer nessa média de um paciente por mês, eu
quero que nós, juntos, busquemos uma solução, viu Priscila?
mais uma vez para que se faça mais. Se o Hospital de Base
está difícil, que a gente arrume uma fórmula de comprar
serviço, não sei como, mas temos que resolver, porque se for
nesse ritmo, de um por mês, esses trezentos e poucos vão
ficar numa fila aí de trinta anos e vão morrer, vão morrer antes,
e quando chegar na vez dele, liga para o seu João, ah, já
morreu! Morreu porque enfartou por conta da obesidade,
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porque teve diabetes. Então que a gente busque uma outra
solução em paralela para que se resolva isso e que tire a
sobrecarga do Hospital de Base, mas uma outra solução tem
que aparecer, a gente tem que buscar, e hoje a gente sabe que
solução qual é? É compra de serviço. Eu sei que quando se fala
isso às vezes tem muita gente que fala que é terceirizar a
saúde, não é isso não! onde está sobrecarregado, que se
busque uma fórmula para fazer em entidade privada via tabela
SUS, a tabela SUS com alguma complementação, mas que
tenha uma solução, além de usar a via pública.

O SR. PRESIDENTE (Ezequiel Neiva) – Certo. Eu
quero passar aqui para o Dr. Ivan, pode fazer as suas... antes,
perguntar, tem mais alguém?

A SRA. SIBELE APARECIDA ALVES – Bom, antes de
mais nada eu gostaria de só fazer uma retificação aqui ao Dr.
Alexandre. Eu sou psicóloga da equipe bariátrica do Hospital
de Base e só quero fazer uma retificação, antes de mais nada.
Quando o senhor coloca que as pessoas não vão mais ao
Hospital de Base, porque a fila não anda, queira Deus que não
fosse, tanto vão e vão muito e choram para se operar no
Hospital de Base, porque a credibilidade é muito grande. É o
que o Dr. Amado disse, se nós pudéssemos operaríamos quatro,
cinco ao mês, porque a credibilidade, as nossas pacientes todas
estão graças a Deus, muito bem. Então eu só quero fazer uma
retificação, quanto a isso que o senhor disse, e deixar assim,
eu gostaria de fazer uma reflexão, porque o Dr. Alexandre, o
senhor bate muito na necessidade, na cobrança, em cima da
cirurgia, da gente nomear, ficar o número de cirurgia do Hospital
de Base. Eu acho que a importância disso daqui não é isso, o
Hospital de Base faz dentro daquilo que é possível e muito bem
feito. Eu acho que a questão passa para prevenção, eu acho
que nós devemos nos preocupar. Já que estamos aqui numa
Audiência Pública, devemos nos preocupar então em trazer
até o segmento do município? Não é, os segmentos dos
municípios deveriam estar aqui, os segmentos das escolas
porque como foi dito aqui, as cantinas das escolas, eu também
trabalho numa escola, e a política da cantina é totalmente errada
pela SEDUC, são as APP´s que regem as cantinas e elas tem
que reger porque dependem financeiramente da cantina e só
colocando uma coisa Juliana; os cardápios das cantinas das
escolas estão muito bem feitos, são muito bem feitos,
balanceados, uma comida maravilhosa para as crianças, só
que as cantinas não deixam, as crianças das escolas públicas
não chegam até o refeitório porque tem as cantinas que a
própria SEDUC, que respalda as cantinas, embora tenha,
embora essas cantinas tenham normas, toda uma norma, do
que podem não vender, mas ainda é muito falha a política das
cantinas nas escolas. Bom, então eu acho que voltando aqui,
eu acho que os segmentos do município deveriam está aqui
para a gente fazer da obesidade, da questão preventiva da
obesidade, porque a bariátrica pelo menos no serviço público
do Hospital de Base aonde eu trabalho, ela vai bem. O nosso
objetivo, o nosso anseio é tão grande quanto o seu, Deputado,
tão grande e lhe garanto que na oportunidade que nós tivermos
de aumentar as cirurgias, de cada dia melhorar, nós estamos
melhorando. Eu acho que nós devemos voltar essa discussão;
a prevenção aos segmentos e municípios, a prevenção. Vamos

trabalhar os postos de saúde, como o Dr. Olavo mesmo disse,
que acho que passa por aqui, a questão passa por aqui.

O SR. PRESIDENTE (Ezequiel Neiva) – Só para
informar a participante e a todos presentes que todas as
autoridades municipais foram convidadas a estarem aqui, foram
oficiadas por inscritas, inclusive os vereadores, inclusive o
Secretário de Educação também foram oficiados. Não
compareceram a esta audiência, mas vamos certamente não
estão sabendo o que aqui ocorreu.

Mais alguém que se interessa, perguntar e questionar?
Não tendo mais nenhum inscrito, vamos passar ao Dr. Ivan que
fala  suas considerações finais.

O SR. IVAN GREGÓRIO IVANKOVICS – Eu gostaria
só de enfatizar, mais uma vez agradecer a oportunidade nesta
Casa de ter ouvido a gente.

A cirurgia bariátrica é mais um instrumento que nós
dispomos hoje para o tratamento da obesidade, isso a obesidade
já instalada e com grupos bem selecionados. Ninguém, eu,
jamais estaria fazendo uma apologia a cirurgia bariátrica até
porque eu convivo com a cirurgia bariátrica. Existem inúmeras
complicações, o stress dessas complicações são muitos
grandes. Então é mais um instrumento que nós temos para
oferecer a essa população selecionada. É evidente que as
medidas educativas, as mudanças de hábitos, principalmente
nas crianças e adolescentes é que vai trazer um controle efetivo
do crescimento da obesidade. Se nós não trabalharmos políticas
públicas, educacionais nas crianças e adolescentes, inclusive
com o que foi dito aqui, de repente criar-se uma disciplina de
nutrição já no Ensino Fundamental, orientar a dieta saudável,
o que é bom, o que é ruim, atividade física, enfim, as mudanças
do habito de vida das nossas crianças e dos nossos
adolescentes, nós não iremos conseguir diminuir, atar o
crescimento da obesidade, não vai conseguir isso. Todos nós
temos filhos, a grande maioria aqui tem filhos, sabe do dia-a-
dia das nossas crianças e não quero ser, mas a criança hoje,
tem, eu diria, o patamar da obesidade, que é ela diminuir o
seu gasto e aumentar o seu consumo. Que dizer; a criança
hoje tem uma oferta calórica elevadíssima e gasta muito pouco.
Então qualquer um sabe que esse desequilíbrio que a gente
chama um balanço positivo, come mais do que gasta vai levar
a obesidade. E isso daí, aonde se aprende? Em casa. Nós temos
os pais, os responsáveis têm a sua parcela de culpa, os
educadores, também, eu acho que tem que haver um esforço
nesse sentido. Então se não houver um controle efetivo nessa
faixa para a gente conseguir um controle a médio e longo prazo,
a cirurgia não vai resolver. Agora, a cirurgia sim é um
instrumento que em caso selecionados é efetivo. Eu gostaria...
tem muito pacientes, pacientes que têm indicação, têm uma
perspectiva de vida limitada, são diabéticos, são hipertensos,
jovens com uma perspectiva de trabalho ainda evidente, que
ficam limitados em virtudes desses problemas e a cirurgia
muitas vezes, na grande maioria das vezes conseguem controlar
esses problemas e oferecer para o paciente uma qualidade e
uma perspectiva de vida melhor. Então não é aqui defendendo
a cirurgia, a cirurgia ela existe, é um instrumento, tem que ser
executada com responsabilidade.
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O Dr. Amado foi muito feliz quanto ao que ele falou, eu
concordo não operando, operando é que você vai conseguir
sucesso, você vai começar a ter problemas, mas é mais um
instrumento, é isso que tem que ficar bem claro, não é para
todo mundo e ela tem que ser realizada com muita
responsabilidade. No mais eu quero agradecer mais uma vez
e  me colocar a disposição desta Casa e de toda plenária para
qualquer duvida e esclarecimento sobre o tema.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ezequiel Neiva) – Obrigado Dr.
Ivan, pelas suas considerações.

Eu quero, Juscélis faça as suas  considerações finais.

O SR. JUSCÉLIS FREITAS - Embora eu já soubesse
que o debate seria mais em torno desta questão do combate a
cura; mas é o que existe de ação concreta. Existe ação de
combate a cura, ações preventivas. Existe mais de forma tímida.
Embora não haja um número em Rondônia do índice de obesos,
a gente sabe que a doença existe. Ela está instalada e tem
ações de combate, que é o caso da cirurgia que está sendo
desenvolvida aqui no Estado de Rondônia. A situação está na
frente porque não existe a preventiva, enquanto não houver a
preventiva vai existir sempre a ação curativa. Como o
analfabetismo no Brasil, enquanto não curar a coisa lá na raiz,
a criança vai aparecer sempre analfabeto. Esse País tem uma
tradição enorme de erradicação do analfabetismo e nunca acaba
o analfabeto. Então é o mesmo caso das doenças. Eu hoje
aprendi bastante aqui que a obesidade desencadeia uma serie
de outras doenças, que ela é provocada também por outras
questões de hábitos, do mundo contemporâneo, do hábito
alimentar, da propaganda excessiva de alimento sem
orientação, da saga do comercio para vender mais, e Rondônia
está entrando nessa do consumo, quanto mais consumir, comer,
comer para melhor crescer. Mas não existe, como o Deputado
Euclides Maciel falou, uma política realmente de orientação
nutricional, uma política de orientação de mudanças de hábitos.

Hoje no mundo moderno e técnico, a gente não levanta
do sofá nem para mudar de canal. Então é um exemplo do
carro, que a Juliana, Dra. Nutricionista falou que a gente não
tem mais trabalho para passar uma marcha no carro. Então
esses atos todos contribuem para esse aumento excessivo da
doença que a gente sabe que já está instalada em Rondônia.
Embora eu não tenha o número. Só uma ressalva, porque aqui
tem pessoas, vieram técnicos da SEDUC, estão interessados
no debate. Está ali a gerente de apoio ao educando. Está
ouvindo tudo e eu acredito que ela na questão, do ponto de
vista do acompanhamento da nutrição, que é um papel dos
técnicos da SEDUC, acompanhar o setor que está aqui, da
merenda escolar. Está sendo bem elaborado, eu já acompanhei;
eles têm um cardápio que é bem orientado nutritivamente,
bem orientado, bem reforçado com relação a não engordar.

Mas a questão das cantinas é uma questão ainda que
tem que ser resolvida, é uma ingerência de refrigerantes e
doces muito forte dentro das escolas, e isso daí tem que ser
controlado realmente. Mas está presente, veio atender o seu
convite a Secretaria de Educação, está aqui presente. E para
contribuir, a nossa contribuição lá na Secretaria de Esportes.
Esportes, todos sabem que está convencionado o que é saúde,
e o que nós temos que dar a nossa contribuição na prevenção,

o esporte estar em todas as modalidades do ensino e
contribuem para uma qualidade de vida. A gente sabe que tem
que ter essa movimentação do corpo e a prática desportiva
está relacionada diretamente a saúde e combate muitas
enfermidades, muitas doenças que podem se instalar  se resolve
com a prática desportiva. E eu acho que a obesidade, a prática
desportiva está diretamente ligada a essa questão da prevenção
e a gente realmente implemente políticas mais efetivos de
acesso a todos e parece que a obesidade não é mais uma
questão só de alimentação, do poder aquisitivo maior, está
assim todas as crianças, a gente ver isso aqui nos ribeirinhos
que a ingestão de alimento é bem fora. A Universidade, também,
Leonardo, tem um papel fundamental da orientação na questão
alimentar, o pessoal da zona ribeirinha eu vou citar um exemplo
aqui, eu estive o ano passado na casa de um professor na
zona ribeirinha e ele estava muito preocupado de manhã,
porque o padeiro não passou, o padeiro não passou no barco
e ele estava preocupado como é que ia botar um café para
mim sem pão, que é o costume nosso aqui e ele tendo lá a
mandioca, o ovo, a galinha, o mamão; o mamão caindo, os
pintos comendo e ele não sabia que tinha. Então a Universidade,
as faculdades, o ensino, a educação têm um papel fundamental
nisso aí. Na orientação alimentar para uma qualidade de vida
melhor é preciso que a gente também tenha esses programas
de ação de educação alimentar.

Então no mais a gente pode dar uma contribuição maior,
estamos na Secretaria de Esporte, aonde achamos que o papel
ocupado pelo esporte e o lazer nesse mundo contemporâneo
não pode ser, não pode deixar de ser uma instância de
emancipação para o desenvolvimento humano.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ezequiel Neiva) – Obrigado
Secretário, muito obrigado.

Silas, eu não sei se tem alguma coisa.

O SR. SILAS NEIVA DE CARVALHO – Boa tarde a
todos. Eu só gostaria de parabenizar a iniciativa do Deputado
Ezequiel. Eu acho que a Assembléia Legislativa, através dessas
Audiências Públicas que estão acontecendo, eu acho que todas
as semanas agora, está mostrando que está mudando a cara
do Poder Legislativo aqui no Estado de Rondônia, um Poder
bastante criticado, mal visto aos olhos da população, Deputado
Ezequiel. Parabéns para você, para o seu gabinete por essa
iniciativa, aos profissionais de saúde que estão aqui participando
deste debate, dessas discussões e espero que outros temas
na área de saúde... a gente faz parte do Sindicato dos
Trabalhadores da Saúde e a gente anseia por isso. Que outros
temas na área da saúde venham ser debatido aqui na
Assembléia Legislativa, que é a chamada Casa do povo. E a
onde as discussões devem ser iniciadas, porque as leis saem
aqui desta Casa, desse poder. Mas as leis não podem sair
apenas de um político, de uma pessoa, tem que sair através
das discussões e eu acho que está sendo muito interessante,
foi muito produtivo, embora a população em geral, a imprensa,
a gente não dar para ver daqui, não apareceu aqui os órgãos
de imprensa para fazer essa cobertura, mas que os
profissionais, as pessoas interessadas estiveram aqui presentes
e eu acredito que amanhã, a partir de amanhã o caso da
obesidade do Estado de Rondônia será tratado de outra forma.
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Então os meus parabéns para V.Exª por essa iniciativa e para
todos que estão aqui presentes.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ezequiel Neiva) – Obrigado Silas.
Bom, nós temos aqui como sugestão senhores e senhoras, os
membros aqui da Mesa. Com base então nas discussões aqui
proferidas, nós iremos propor ao Governo do Estado a criação
de um grupo de trabalho interdisciplinar para a elaboração de
programa de saúde pública preventiva e curativa.
Bem, como iremos também sugerir aos Parlamentares aqui
desta Casa de Leis, a elaboração de propostas paralelas,
principalmente na área preventiva, explorando o potencial
educacional do Estado de Rondônia, nós vamos, poderíamos
propor, por exemplo uma disciplina de saúde nas escolas, ou
por exemplo um profissional de saúde, já que estamos falando
de prevenção, em cada escola que acompanhassem ali a taxa
de peso, por exemplo, desses alunos, estivessem
acompanhando ali bimestralmente ou mensalmente a taxa de
peso de todos os alunos da escola para que no futuro o Dr.
Amado não tenha aí, não apenas 300, mas quem sabe 2.000,
3.000 na fila. Se nós fizermos a prevenção agora, não é
Ribamar, nós vamos está sanando quem sabe vários problemas
que possam vir no futuro. Nós iremos propor aqui ao Executivo
estadual, e vocês podem está cientes e tranqüilos que essa
audiência não foi em vão, de maneira alguma, pelo contrário,
foi muito produtiva e tudo aqui que foi explanado, os nossos
convidados que aqui vieram para expor, nós agradecemos
muitissimamente de coração a todos vocês profissionais, Dr.
Amado, Jucélis, o Dr. Ivan, ao Jucélis que é o Secretário;
também a promotora; ao nosso Presidente da Associação, muito
obrigado. Enfim, a todos vocês que vieram participar. O Silas
falou:  deveria, quem sabe, poderia ter aqui muita gente.
Quantas pessoas que necessitam dessas informações,
poderiam está aqui e não vieram, é uma pena que não
compareceram. Mas nós iremos está encaminhando essa
audiência, podem ter certeza que ela vai ter um grande efeito,
e Dr. Amado, muito obrigado doutor. Agradecer o senhor pelo
grande trabalho, o excelentíssimo trabalho que vem prestando
diante daquele hospital e todos nós sabemos que duas cirurgias,
aquelas pessoas que estão na fila realmente choram: puxa
vida, quando é que vai chegar a minha vez? Mas sabemos que
o senhor não enfrenta apenas esse problema no hospital, não
é só obesidade, é uma série de problemas que o Hospital de
Base absorve do Estado e dos Estados vizinhos, também, e
alguns até do País vizinho que aqui vem também procurar o
tratamento. Mas aqui, esta Casa de Leis, nós como Deputados
Estaduais, como Parlamentares, como representantes, como
legisladores do povo do Estado de Rondônia, nós iremos está
trabalhando, Dr. Amado, no sentido de melhorar, está quem
sabe, já que o Hospital de Base pode operar apenas duas
pessoas por mês, não tem como aumentar devido até o apoio
logístico que são as UTI’s, que precisam também outras
pessoas, detentoras de outras doenças, precisam de usar a
UTI e as nossas UTI’s são poucas. O Estado de Rondônia ainda
passa por estado de estruturação, estamos estruturando ainda
a saúde no Estado, Porto Velho não é diferente. Mas nós iremos
está acompanhando isso de perto com o apoio do senhor, é
claro, e acatando sugestões do senhor que conhece toda essa
problemática de perto, bem como aqui do Dr. Ivan que veio

nesta tarde. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção
de Deus, declaro encerrada esta Audiência Pública. Muito
obrigado pela presença de todos vocês.

(Encerra-se essa Audiência Pública às 18 horas e 16
minutos).

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº 2243/2007

          O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições e
considerando o contido no Processo Administrativo n° 1904/
07, resolve,

           CONCEDER:

            Licença Prêmio por Assiduidade, nos termos do Artigo
123 da Lei Complementar nº. 68/92 de 09 de dezembro de
1992, a servidora DIRENI DANTAS DE FIGUEIREDO, Assistente
Técnico Legislativo, cadastro nº.844-2, pertencente ao Quadro
Efetivo desta Casa Legislativa, lotado na 1ª Secretaria no período
de 11/06/07 a 08/09/07.

           Porto Velho, 29 de junho de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1710/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
resolve,

CEDER:

Para o Conselho Regional de Farmácia dos Estados de
Rondônia e Acre, a servidora NELCINA MARIA DE AZEVEDO
LIMA, cadastro nº. 990-3, Técnico Legislativo, nos termos do
Art. 20 § 4º da Constituição Estadual, c/c com o Art. 131, § 1º
da Lei Complementar nº 68/92, com ônus para esta Casa de
Leis, no período de 16 de maio de 2007 a 31 de dezembro de
2008.

Porto Velho, 16 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente
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ATO DA MESA DIRETORA Nº 016/2007 – MD

Instaura e nomeia membros da Comissão
Especial para Desligamento Voluntário, ratificando
o ATO ADM/GP/Nº1731/2007.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
em especial o artigo 11, incisos X e XII, do Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º. Instaurar a Comissão Especial para Desligamento
Voluntário, tendo como finalidade viabilizar projeto de Plano
de Adesão para Aposentadoria e Demissão Voluntária,
procedendo a estudos de legislação, quantitativos de servidores
e efeitos financeiros referentes as aposentadorias e demissões,
RATIFICANDO O ATO ADM/GP/ Nº1731/2007.

Art. 2º. Nomear a Comissão Especial para Desligamento
Voluntário, composta pelos servidores abaixo relacionados:

Presidente: Gilberto Antonio Andretta Vigiato;

Membros: Edno Aparecido Costa Souza;
Renato Rodrigues da Costa;
Deisi Rejane Vargas;
Leide Diana Semler Vargas; e
Maria Izabel Bissoli da Silva.

Art. 3º. Para a consecução de seus objetivos, a Comissão
terá acesso a documentações pessoais necessárias e poderá
buscar assessoramento em procedimentos similares em outras
instituições públicas, de forma a satisfazer as questões coletivas
e legais.

Art. 4º. A Comissão ora instituída terá o prazo de 120
(cento e vinte) dias, a contar de 02 de maio de 2007, para
concluir os trabalhos, apresentando relatório circunstanciado
à Mesa Diretora.

Mesa Diretora, 26 de junho de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente

           Deputado Alex Testoni    Deputado Miguel Sena
             1º Vice-Presidente         2º Vice-Presidente

 Deputado Jesualdo Pires                 Deputado Chico Paraíba
      1º Secretário                                     2º Secretário

 Deputado Ezequiel Neiva                Deputado Maurinho Silva
      3º Secretário                                     4º Secretário

ATO/ADM/GP/Nº 2035/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

EXONERAR

ADRIANA GARCIA COUTO SOUSA, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce na Área Administrativa
da Presidência, a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2081/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

           ARCÉLIA LOPES MOLINE, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce na Área Administrativa da Presidência,
a partir de 31 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2083/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

           CLAUDCÉLIA LACERDA DE AZEVEDO, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce na Área Administrativa
da Presidência, a partir de 31 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº1887/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado
Kaka Mendonça, a partir de 31 de maio de 2007.

Porto Velho, 12 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2057/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

ELIANA DE ANDRADE FERREIRA, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
09 + GRG, da Área Administrativa da Presidencia, a partir de
01 de junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2037/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

EXONERAR

ELIANA SILVESTRE DE ANDRADE, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce na Área Administrativa
da Presidência, a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2058/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

ELIEL OLIVEIRA DA SILVA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-07, da Área
Administrativa da Presidencia, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 14 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1811/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

EVA ALVES LUCENA, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Valter Araújo,
a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 04 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2152/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

EVELTON SULPINO GUIMARÃES, do Cargo de
Provimento em Comissão ,que exercia no Gabinete do Deputado
Tiziu Jidalias, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente
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ATO/ADM/GP/Nº2148/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

           JACIRA LOBAQUE DA SILVA, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Euclides
Maciel, a partir de 31 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2168/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

JADER PEREIRA DIAS, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, da Comissão de Meio
Ambiente, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 13 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2085/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

          JONAS BENIGNO DOS SANTOS, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce na Área Administrativa da
Presidência, a partir de 31 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2087/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

           JOSÉ SERGIO CAMPOS, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce na Área Administrativa da Presidência,
a partir de 31 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2159/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

MARCIO ROGERIO LUCENA, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Valter
Araújo, a partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2089/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R
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           MARIA EDVIRGES DA SILVA, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce na Área Administrativa da
Presidência, a partir de 31 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2162/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

           MARILDA FERREIRA DE OLIVEIRA, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce na Área Administrativa
da Presidência, à partir de 1° de junho de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2091/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

           MAURÍCIO MAURÍCIO FILHO, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce na Área Administrativa da
Presidência, a partir de 31 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2095/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,

nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

ROZINEIDE SERVALHE DA SILVA, do Cargo de
Provimento em Comissão, que exerce na Área Administrativa
da Presidência, a partir de 31 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 2151/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

SILVANI HORA DA CONCEIÇÃO, do Cargo de
Provimento em Comissão ,que exercia no Gabinete do Deputado
Tiziu Jidalias, a partir de 01 de junho de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº2097/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e,
nos termos do Artigo 10, da Lei Complementar nº326, de 10
de novembro de 2005, resolve:

E X O N E R A R

            THUANY MAYARA DE FARIA, do Cargo de Provimento
em Comissão, que exerce na Área Administrativa da
Presidência, a partir de 31 de maio de 2007.

Porto Velho, 15 de junho de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente


