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Nos termos da Lei Estadual de nº. 8.352/05, conjugada com o art. 447, da Resolução n.º 677, de 20 de
dezembro de 2006 – que trata do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, venho solicitar a instalação
de uma Câmara Setorial Temática, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual
período, com a finalidade de discutir e promover levantamentos técnicos, estudos, pesquisas e
análises para apurar os benefícios da aplicação de terapias de Bioestimulação e Neuroestimulação
em contextos de fragilidade socioeconômico e cultural, e se tais terapias são capazes de melhorar a
qualidade de vida, as habilidades escolares e a saúde física e mental das crianças em situação de
vulnerabilidade social.

Dessa forma, requer que todas as despesas para concretização dos trabalhos sejam pagas com recursos
próprios do orçamento da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que desde já, fica autorizado
pelo plenário para abrir rubrica especial ou usar as existentes para esta finalidade.

Por fim, oportunidade em que indicamos, para ser designada por ato da Mesa Diretora, a nomeação da
seguinte composição:

Presidente – WILLIAM CESAR NEPONUCENO – AL/MT

Relator – ILSON SANCHES

Membro – JÉSSICA NARA FRAGNAN XAVIER – AL/MT

Membro – SANDRA LIMA - FISIOTERAPEUTA

Membro -   ALINE ALBUQUERQUE PINHEIRO – MÉDICA

JUSTIFICATIVA

Excelentíssimos Senhor Presidente e Senhores Deputados.

A saúde dos indivíduos está profundamente condicionada pelo contexto socioeconômico em que vivem.
Rudolf Virchow, em 1848, um dos maiores cientistas do século XIX e fundador da medicina social, afirmou
que: “A medicina é uma ciência social e a política nada mais é do que a medicina em grande escala”.
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Uma atenção especial em situações de desconforto socioeconômico e cultural, que infelizmente também leva
a uma decadência da saúde física e mental, deve ser dirigida a pessoas mais jovens.

Crianças e jovens representam um recurso fundamental para o desenvolvimento da comunidade e, portanto,
devem ser apoiados em todos os estágios de crescimento, com o objetivo de buscar o bem-estar
neuropsicológico, a saúde geral e uma capacidade adequada de interação social.

Eventos críticos como a separação, despejo, perda de trabalho e desconforto socioeconômico, em geral,
aumentam significativamente as situações de fragilidade, coincidindo com fases específicas da vida familiar e
contribuindo para a geração das possíveis dificuldades socioculturais e de saúde de jovens sujeitos.

Estas circunstâncias podem gerar e exacerbar situações de pobreza material e educacional de crianças e
jovens, demandando respostas que muitas vezes exigem compromissos econômicos significativos por parte
da administração pública. Neste contexto, é importante salvaguardar a saúde mental das crianças e jovens,
sendo esta um dos indicadores mais importantes de saúde pública.

A Organização Mundial de Saúde indicou, em 2001, que os distúrbios mentais se tornariam uma importante
fonte de deficiência ligada a doenças, com uma estimativa de impacto provável de mais de 3 a 4% do PIB da
União Europeia e, na Conferência de Helsinque de 2005, cunhou o slogan: “Não há saúde sem saúde
mental.”, apenas para reiterar a estreita ligação entre cuidados, melhores práticas e retorno sobre a saúde de
cidadãos. Numerosas pesquisas demonstraram que os cuidados de saúde mental beneficiam a saúde geral
da população.

Infelizmente, os custos econômicos das campanhas para prevenir e melhorar as condições socioeconômicas
e de saúde são frequentemente muito elevados e podem ser relativamente complexos. Com isso em mente,
é importante ter metodologias disponíveis que possam tornar estas ações mais econômicas e efetivas em
relação às populações em condições de desconforto geral.

Neste cenário somos, como representantes do povo, obrigados a buscar soluções inovadoras, que irão além
de propostas difíceis de serem colocadas em prática, face a complexidade que é o contexto
socio-ambiental.  

Biotecnologias modernas podem representar uma estratégia significativa para intervir de forma segura,
efetiva, rápida e econômica em grandes setores de populações com problemas socioeconômicos e culturais,
especialmente no âmbito social e educacional.

No Brasil, um país de fragilidades socioeconômicas e educacionais, torna-se de fundamental importância
encontrar tais ferramentas, que possam permitir que os indivíduos tenham suas capacidades de interação
com o ambiente otimizadas.

Nós, representantes do povo, temos que ter ciência das dificuldades e da burocracia que o próprio sistema
nos impõe, nos obrigando a estudar e pesquisar soluções para que consigamos trazes bem-estar e
dignidade para o povo, sendo este um preceito constitucional.

Tem-se notícia de um estudo preliminar de observação realizado no estado do Pará visando melhorar a
atitude neuropsíquica e comportamental de crianças com dificuldades socioeconômicas e culturais graves.

Esta iniciativa humanitária foi realizada através da administração de dois protocolos de neuromodulação,
com a tecnologia italiana Radio Electric Asymmetric Conveyor (REAC). Durante vários anos de uso clínico,
os protocolos de neuromodulação REAC já provaram ser efetivos para combater os efeitos do estresse
ambiental nas funções neuropsico-físicas.

Tais resultados nos fazem parecer que tal terapia poderá ser capaz de melhorar a qualidade de vida, as
habilidades escolares e de socialização e o estado geral da saúde física e mental em crianças de famílias
com problemas sócio-econômicos e dificuldades culturais.

Pelas questões expostas, entendemos ser fundamental a criação desta Câmara Temática para discutir e
promover levantamentos técnicos, estudos, pesquisas e análises para apurar os benefícios da aplicação de
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terapias de Bioestimulação e Neuroestimulação em contextos de fragilidade socioeconômico e cultural, e se
tais terapias são capazes de melhorar a qualidade de vida, as habilidades escolares e a saúde física e
mental das crianças em situação de vulnerabilidade social.

Posto isto, é a síntese necessária para justificar o presente.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Março de 2018

 

Oscar Bezerra
Deputado Estadual
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