
 
 

INDICAÇÃO Nº 3438, DE 2020 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 do Regimento Interno, ao Excelentíssimo 

Senhor Presidente da República, que determine aos órgãos competentes, em especial 

o Ministério da Saúde, a adoção de providências, em caráter de urgência, a fim de 

que a gastrectomia parcial e total seja considerada deficiência física. 

 Ademais, Indicamos a V. Exa. que determine a inclusão no artigo 4º, do Decreto 

3.298/99, a gastrectomia total e subtotal, levando em consideração a perda de parte 

do segmento do corpo humano, visto que dificulta o convívio igualitário com as 

demais pessoas. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência nº 13.146, de 6 de julho de 

2015, bem como o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, têm como escopo 

garantir a inclusão social dos deficientes, através de políticas que promovem a 

igualdade dos exercícios dos direitos e das liberdades fundamentais. Trata-se, como 

bem pontua o filósofo Aristóteles, tratar os iguais como iguais e os desiguais como 

desiguais, na medida da diferença de cada um, promovendo, assim, o bem estar da 

sociedade. 

 

A Lei 13.146/15, artigo 2º, assim define deficiência: 

 



 
Art. 2º Considera-se deficiente aquela que tem impedimento 

de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. 

 

De maneira diametral e complementar, o Decreto 3.298/99, artigo 3º, assegura: 

 

I – deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura 

ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 

incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do 

padrão considerado normal para o ser humano. 

 

Ocorre que, de forma ilógica, as pessoas acometidas pela cirurgia de gastrectomia 

parcial ou total, que consiste na retirada do estômago, não estão incluídas no rol do 

artigo 4º do Decreto em questão, o qual delimita as deficiências de acordo com a 

alteração em um ou mais segmentos do corpo humano. 

 

Contudo, sabe-se que há nítida alteração no corpo depois desse tipo de 

procedimento. Os alimentos ingeridos passam a ter uma passagem rápida do 

estômago para o intestino, não chegando de maneira adequada e os nutrientes não 

são absorvidos, causando desnutrição, anemia e síndrome de Dumping, que pode 

acompanhar o paciente por toda vida. 

Fontes: https://www.einstein.br/doencas-sintomas/sindrome-dumping e 



 
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S000428032001000400011&script=sci_abstrac

t&tlng=pt. Acesso de ambos em 22.08.2020 

 

Dessa forma, não há que se falar que alguém que teve o estômago obstruído e, 

consequentemente, alterado toda a anatomia do trato digestivo, possa ser 

considerado apto a viver em sociedade, em igualdade de condições, com as demais 

pessoas. 

 

Nesse sentido, o Estado de Santa Catarina já incluiu, no Decreto nº 1.252, 

promulgado em 1º de agosto de 2017, em seu Anexo II, a gastrectomia total e 

subtotal como deficiência, reduzindo a jornada de trabalho percentualmente, em 20 

e 10, respectivamente. 

 

Por derradeiro, e certo de que o Poder Executivo concluirá pela inclusão da 

gastrectomia total e subtotal, no rol do artigo 4º, do Decreto nº 3.298/99, levando em 

consideração o interesse público de todos aqueles que necessitam que tal medida 

seja implantada, prezando nossa Carta Maior, que norteia como princípio 

fundamental a dignidade da pessoa humana, é que apresento a presente Indicação. 

  

 

 Sala das Sessões, em 02/09/2020. 

a) Frederico d'Avila 


