
Indicação - 3k337k3p

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Elizeu Nascimento

Indico ao Exmo. Governador Mauro Mendes, A
execução  de  Mutirão  Oftalmológico  com  a
entrega de Óculos para a Cidade de Primavera
do Leste/MT.

       Com Fulcro no Art.160-II, Desta Gloriosa Casa de Leis, Indico ao Governador Mauro Mendes, a
execução de mutirão oftalmológico com a entrega de óculos para a cidade de Primavera do Leste/MT.

JUSTIFICATIVA

O Brasil possui 1,2 milhão de cegos. São mais de 6 milhões de brasileiros com alguma deficiência visual,
conforme dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). As causas são diversas, mas a perda da
visão em casos de doenças como glaucoma e catarata, pode ser evitada com a prevenção e o diagnóstico
precoce.

Com o objetivo de chamar atenção para a importância das consultas periódicas, o Deputado Elizeu
Nascimento, indica ao Estado em forma de proposição ao Governo do Estado, o mutirão para a cidade de
Primavera do Leste a fim de realizar exames gratuitos para verificar como está a visão da população mais
carente, inclusive aos dos Idosos que os quais são mais cometidos por doenças de visão, tal quais glaucoma
e catarata.

Algumas doenças da visão são assintomáticas, por isso, uma consulta regular ao oftalmologista é
fundamental para o diagnóstico precoce, Segundo especialistas, o uso de óculos escuros com filtro UV, bem
como fazer exercícios físicos regularmente e ter uma alimentação balanceada, contribui para a boa saúde
dos olhos.

Por essa necessidade clamo aos meus pares para que juntos pleitearmos ao estado essa execução desse
mutirão, a fim de atender uma demanda que hoje atenção básica não está conseguindo administrar sozinha,
e por todos os problemas que sabemos que o interior do Estado sempre passou e ainda passa de dificuldade
em estrutura e acessibilidade. 
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Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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