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REQUER, por meio de APELO deste Legislativo ao Chefe do Poder
Executivo, estudos visando à implantação de um programa voltado à
promoção da qualidade de vida dos parkinsonianos e suas famílias, nos
mesmos moldes do "Programa Raimunda Moura" da Prefeitura Municipal
da Estância de Atibaia.

JUSTIFICATIVA
Atibaia tem um programa multidisciplinar pioneiro e reconhecido voltado para a
1.
população idosa com a doença de Parkinson: o Programa Raimunda Moura para,
Parkinsonianos. Neste ano a iniciativa, que é considerada referência no Brasil e está
sendo replicada em diversos países, celebrou dois anos.
Criado em 2015, o Programa Raimunda Moura é voltado à promoção da
2.
saúde. O objetivo da iniciativa é melhorar a qualidade de vida dos parkinsonianos e
de suas famílias e aproximadamente setenta pacientes com Parkinson são atendidos.
A iniciativa é destaque internacional: na última semana o programa foi
3.
apresentado para o Mundo da Fisiologia (a Ciência feita como estudo clínico), na
categoria "Exercise Physiology" (Fisiologia do Exercício) do Congresso Mundial de
Fisiologia realizado no Rio e Janeiro. Além disso, o programa está sendo replicado no
Reino Unido, Argentina e Japão.
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O atendimento de pacientes com Parkinson de estágio 1 a 3 (a doença possui
4.
um total de cinco estágios) consiste em exames específicos e acompanhamento por
uma equipe especializada multidisciplinar e interdisciplinar, após avaliação dos
profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS.
Bragança Paulista poderia implantar iniciativa semelhante, como forma de
5.
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos acometidos pelo Mal de Parkinson, por
meio de um atendimento mais humanizado e atencioso.
Frente a essas razões REQUEREMOS, nos termos do artigo 168 do
6.
Regimento Interno, a remessa desta propositura ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, mediante manifestação de APELO deste Legislativo, solicitando estudos
visando à implantação de um programa voltado à promoção da qualidade de vida dos
parkinsonianos e suas famílias, nos mesmos moldes do "Programa Raimunda Moura"
da Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia.

Casa do Poder Legislativo "Jornalista William Cardoso", 28 de março de 2018
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