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Senhor Presidente,

 

 I. BREVE RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Lei do Legisla�vo, (SEI nº 042.00064/2021-10, Proc. 1367/21 - PLL nº 622), de autoria
do nobre Vereador Mauro Cesar Zacher, que visa ins�tuir a Polí�ca Municipal de Cuidado Integral às Pessoas
com Doença de Alzheimer e Outras Demências no Município de Porto Alegre-RS.

A Procuradoria em análise prévia  ao projeto mencionou que forma atendidos os tramites legisla�vos
regimentais, manifestando-se favoravelmente ao PLL 0372126, considerando não haver óbice de natureza
jurídica .

É o relatório.

 

II. DA FUNDAMENTAÇÃO

O projeto proposto pelo Vereador dispõe sobre redação de proposição legisla�va que visa Ins�tui a Polí�ca
Municipal de Cuidado Integral às Pessoas com Doença de Alzheimer e Outras Demências no Município de
Porto Alegre-RS.



Compulsando os autos verificamos que a exposição de mo�vos trás em seu corpo a jus�fica�va para tal
inicia�va, a qual transcrevemos ipsis li�eris - (...) propõe a criação de uma polí�ca municipal, de construção e
monitoramento par�cipa�vo, de enfrentamento da doença de Alzheimer e de outras demências, ar�culando
áreas como saúde, assistência social, direitos humanos, educação, inovação e tecnologia. O Rio Grande do Sul
é a unidade da federação com maior taxa populacional de idosos (16,06%) do país. Há aqui aproximadamente
2 milhões de pessoas com mais de 60 anos.  Es�ma-se que num curto espaço de tempo, em 15 anos,
tenhamos 25% da população gaúcha nessa faixa etária. Em termos epidemiológicos, verificamos um
crescimento de doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares e as demências.
Chama-se de demências um grupo de doenças que ocasionam perda de funções cogni�vas (como a memória,
a atenção e a orientação) associadas ao comprome�mento da funcionalidade da pessoa acome�da, com
prejuízo na vida laboral, social e a capacidade de autocuidado. Elas a�ngem principalmente idosos, já a par�r
dos 65 anos. A es�ma�va de tempo de vida com a doença é de 3 a 20 anos. Entre os �pos de demência,
temos a doença de Alzheimer como a responsável pela maior parte dos casos (60 a 70%), seguida pela
demência vascular mista e demência por Corpos de Lewy. Uma das caracterís�cas das demências é que elas
demandam uma carga intensa e prolongada de cuidado, envolvendo pra�camente toda a família e causando
adoecimento dos cuidadores diretos. Cerca de 60% deles entram em forte estresse, enquanto 42% em
ansiedade e 40% em depressão. Atualmente, as demências são as doenças que mais apresentam custos. Para
esse ano, há o indica�vo que o gasto total supere U$ 1 trilhão. No Brasil, há dificuldades em se es�mar esses
gastos, no entanto, sabe-se que sua maior parte é devido ao cuidado informal prestado por familiares, em
especial esposas e filhas. Com bases em levantamentos nacionais, es�ma-se que as demências tenham
prevalência de 6 a 8% da população acima dos 60 anos, o que, no RS, significa algo entre 100 a 120 mil
pessoas acome�das. Em Porto Alegre, es�ma-se que há entre 15 a 20 mil idosos com demência. Sendo o
envelhecimento o principal fator de risco para surgimento das demências, é já esperado que o aumento de
idosos na população gaúcha e a maior longevidade causem significa�vo crescimento no número de pessoas
diagnos�cadas no estado. A es�ma�va é que os casos de demências terão significante aumento, em especial
em países em desenvolvimento, podendo duplicar até 2030. Nessa perspec�va, chegaremos a mais de 200
mil casos em pouco mais de 10 anos. Ou seja, pelo menos 200 famílias gaúchas poderão ser envolvidas
diretamente com as demências. No cenário atual, há uma série de dificuldades enfrentadas no cuidado,
como a falta de diagnós�co, o pouco acesso ao tratamento e a baixa compreensão da doença por parte dos
familiares e da comunidade. Há enorme carência de profissionais capacitados no cuidado dessas doenças, em
especial de especialistas em geriatria e gerontologia. Alguns dados que expõem as dificuldades a sociedade
gaúcha em lidar com o tema: a baixa prescrição de medicamentos específicos para tratamento da doença de
Alzheimer e o fato das demências sequer constarem no Plano Estadual de Saúde 2016-2019. Segundo o
Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento do Idoso (SISAP), da FIOCRUZ, no ano de 2015, no RS,
apenas 3,57% dos pacientes com a doença recebiam medicação pelo SUS, enquanto outros estados essa taxa
superou os 40% e a média nacional foi de 23,2%. Dessa informação, pode-se induzir que no RS há sérios
problemas de diagnós�co, de capacitação dos profissionais ou de acesso ao tratamento. A situação em Porto
Alegre não é diferente da encontrada no RS. Há dificuldade no diagnós�co e no acesso ao tratamento
adequado. A rede municipal não conta com o profissional médico especializado em idosos – geriatra –  em
quan�dade adequada.

(...).

O Projeto de Lei objeto de análise insere-se, efe�vamente, na definição de interesse local, isso porque
a Cons�tuição Federal estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios cuidar da saúde e assistência pública (art. 23, II), assim como legislar concorrentemente sobre
proteção e defesa da saúde (art. 24, XII c/c art. 30, II). 

Dessa forma, do ponto de vista legal, a matéria não viola a competência priva�va do Chefe do Execu�vos,
razão pela qual entendo, s.m.j, não haver óbice de natureza jurídica que impeça o encaminhamento e
aprovação do projeto.

 

III. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, não havendo impedimento legal para tramitação do projeto, opino no mérito pela
APROVAÇÃO.

É o parecer.



 

GILSON PADEIRO

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por Gilsomar da Silva, Vereador, em 15/08/2022, às 16:53,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br, informando
o código verificador 0426387 e o código CRC F25A7426.

Referência: Processo nº 042.00064/2021-10 SEI nº 0426387

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 253/22 – CECE con�do no doc 0426387 (SEI nº 042.00064/2021-10 – Proc.
nº 1367/21 - PLL nº 622/21), de autoria do vereador Gilson Padeiro, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 17 de agosto de 2022, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Roberto Robaina – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Jonas Reis – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Daiana Santos: NÃO VOTOU

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Giovane Byl: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Marchiona�, Assistente Legisla�vo, em
18/08/2022, às 12:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0427646 e o código CRC 662F82D0.

Referência: Processo nº 042.00064/2021-10 SEI nº 0427646

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

