ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

MOÇÃO LEGISLATIVA Nº 0060/2019
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES.

O Vereador LUIZ MARIN, com assento nesta Casa Legislativa pela Bancada do PP, no
uso de suas atribuições legais e regimentais vem à presença de Vossa Excelência
requerer, o envio de Moção Legislativa ao Excelentíssimo Ministro da Saúde Sr. Luiz
Henrique Mandetta, ao Excelentíssimo Secretário de Saúde do Estado de Santa
Catarina Sr. Helton de Souza Zeferino, ao Excelentíssimo Senador Espiridião
Amim, a Excelentíssima Deputada Federal Sra. Carmen Zanotto:
A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
acatando proposição do Vereador Luiz Marin, envia a seguinte:
MOÇÃO LEGISLATIVA:
Considerando que o trauma de crânio é responsável por 50% das mortes em pacientes
traumatizados. São as principais causas de óbito nas vítimas de acidentes
automobilísticos. A maioria das vítimas está na faixa estão entre 01 aos 24 anos. E mesmo
quando não causam a morte, pode causar sequelas graves, incompatíveis com uma vida
produtiva. O tratamento adequado é eficaz para diminuir essas complicações. Os
traumatismos da cabeça podem envolver, isoladamente ou em qualquer combinação, o
couro cabeludo, crânio e encéfalo.
O traumatismo cranioencefálico (TCE) responde por 75 a 97% das mortes por trauma em
crianças. Para cada paciente morto, pelo menos 3 ficam gravemente com sequelas. A
mortalidade relacionada à TCE pode ser reduzida não só com avanços no atendimento
inicial e com cuidados intensivos, mas, principalmente, com medidas preventivas.
Nenhuma especialidade médica abrange todos os procedimentos de que um paciente
politraumatizado necessita. Em contrapartida, a avaliação e a abordagem inicial se
constituem em procedimentos simples que, se feitos de forma rápida e ordenada, trarão
grande benefício à vítima.
Considerando o trabalho que vem sendo realizado no Hospital Infantil de nossa cidade, o
qual é o responsável pelo atendimento de nossas crianças e adolescentes, entendemos
ser de grande relevância que seja implantado junto ao Hospital Infantil um centro de
atendimento uma vez que, o atendimento seria completo com a implantação deste
sistema, agregando a melhora na qualidade do atendimento.
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REQUER QUE SEJA REALIZADA UMA PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE A
NÍVEL FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA QUE SEJA IMPLANTADO JUNTO
AO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM UMA NOVA ALA DE NEUROREABILITAÇÃO
DE TERAPIA INTENSIVA PARA CRIANÇAS QUE SOFRERAM - TCE NO MUNICÍPIO DE
LAGES/SC.

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

Portanto, nossa Moção legislativa tem como finalidade, requerer que seja realizada uma
parceria entre o Ministério da Saúde a nível Federal, Estadual e Municipal, para
a implantação deste centro de atendimento, o qual seria composto por profissionais
qualificados na área neurológica, psicológica, fisioterapeutas, Oftalmológica,
gastroenterologista, fonoaudiólogo e otorrinolaringologista, atuando dentro das instalações
do hospital, acrescentando desta forma significativamente o trabalho que já vem sendo
realizado neste hospital, o que só traria benefícios a população.
ANTE O EXPOSTO:
Requer que seja realizada uma parceria entre o Ministério da Saúde a nível Estadual,
Federal e Municipal, para que seja implantado junto ao Hospital Infantil Seara do Bem um
Centro de Neuroreabilitação no Município de Lages/SC.
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2019.

Luiz Marin (PP)
Vereador
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Considerando que em no dia 16/06/2018 o Menino Chamado Bernado Branco, sofreu um
acidente automobilístico, onde sofreu TCE, seguiu alguns tratamentos em Lages porém no
incio deste ano devido Lages não ter um centro especializado de neuroreabilitação, teve
que se deslocar a cidade de Luiz Alves onde fica mais próximo do centro de
neuroreabilitação em Balneário Camboriú para que o seu filho pudesse ser atendido e
proporcionando maior eficácia no seu tratamento resultando assim uma maior qualidade
de vida, porém essa mudança causou transtornos tanto a família como ao pequeno
Bernardo pois gerou uma nova adaptação com relação a espaço, médicos, ambiente, ou
seja uma mudança total mais uma vez na vida família.

