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INDICO ao Excelentíssimo Senhor Governador,
com  cópia  ao  Excelentíssimo  Senhor
Secretário-Chefe da Casa Civil,  a necessidade
da  criação  de  centros  de  reabilitação  de
pacientes pós-covid que ficaram com sequelas
respiratórias,  motoras  ou  emocionais  em
função  da  Covid-19,  nos  municípios  polo  do
Estado de Mato Grosso.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo à autoridade supracitada, por meio do qual
aponto e INDICO a necessidade da criação de centros de reabilitação de pacientes pós-covid que ficaram
com sequelas respiratórias, motoras ou emocionais em função da Covid-19, nos municípios polo do Estado
de Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo a criação de centros de reabilitação para os pacientes que obtiveram
sequelas respiratórias, motoras ou emocionais decorrentes do Coronavírus, nas cidades polo do Estado de
Mato Grosso.

 

Não é raro o número de pessoas que apresentam a Síndrome Pós-Covid e outras sequelas, na medida em
que se estima que a cada 10 pacientes recuperados, 8 ainda apresentem sintomas de Covid nas duas
semanas após a cura da doença, sendo, portanto, necessário o tratamento destas sequelas o quanto antes
para que estas não convertam-se em deformidades permanentes.

 

Uma doença que desafia a ciência e exige o máximo das pessoas: este é o caso da luta contra a Covid-19,
causada pelo novo coronavírus, que em um ano provocou mais de 1,8 milhão de vítimas fatais em todo o
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mundo, e que pode deixar sequelas mesmo em quem apresenta sintomas leves.Em 3 de março de 2021, as
fontes oficiais contabilizaram acima de 10.646.000 casos de Covid-19 no Brasil, onde 9.506.000 pacientes se
recuperaram.

 

Entre esses pacientes, uma grande proporção apresenta a chamada síndrome pós-Covid-19, com sintomas
como fadiga intensa, dor crônica, fraqueza e falta de ar, exigindo uma série de cuidados especializados. Na
fase após a recuperação, as sequelas deixadas pela Covid-19 ficam evidentes e podem comprometer a
qualidade de vida do paciente.

 

Estudos realizados pelo Hospital das Clínicas em São Paulo demonstram que cerca de 40% das pessoas
recuperadas do coronavírus permanecem com alguma sequela após receberem alta. Por vezes o paciente
continua com sintomas que desenvolveu durante a fase infecciosa da doença, como falta de ar, cansaço e
perda de olfato e paladar; em outras situações são observados o surgimento de novos sinais, como fadiga
constante, fraqueza muscular, depressão e ansiedade.

 

Como modelo de tratamento aos pacientes pós-covid podemos citar como exemplo a cidade de Itajaí no
estado de Santa Catarina, que de forma pioneira implementou o programa, e que conta com uma equipe
multiprofissional composta por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, educadores físicos,
nutricionistas e psicólogos.

 

Os servidores e residentes ainda oferecem outras abordagens de tratamento para a reabilitação, que
contribuem positivamente na evolução dos quadros clínicos, como a aplicação de práticas integrativas e
complementares em saúde. Portanto, devido ao grande número de casos existentes e que, presumivelmente,
ainda será muito maior, necessitando atenção por prazo indeterminado, a atenção a ser prestada a esses
pacientes é indispensável.

 

Pelo exposto, requeremos o apoio dos nobres pares na aprovação da presente indicação, visto que se
reveste de grande relevância para a sociedade.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Abril de 2021

 

Thiago Silva
Deputado Estadual

2


