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PROJETO DE LEI N° 	 /2021 

Autoriza o Poder Executivo a criar 
Centros de Reabilitação e Pesquisa 
para pacientes vítimas da COVID-19, 
no município de Rio Verde-GO. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE APROVA: 

Art. l - Fica autorizado o Poder Executivo a criar os Centros de Reabilitação e 

Pesquisa para pacientes vítimas da COVID-19, no âmbito do município de Rio 

Verde, o qual será composto por uma equipe multidisciplinar para atendimento e 

tratamento de pessoas acometidas e que concluíram o ciclo de manifestação do vírus e 

que apresentarem lesões e sequelas da doença, necessitando de tratamentos 

específicos e acompanhamento clínico, no intuito de minizar os efeitos colaterais 

causados pela COVID-1 9. 

Art. 21  - Os centros de reabilitação e pesquisa para pacientes vítimas de COVID-

19, de que trata o Art. 10, serão formados por profissionais de saúde, que prestarão 

atenddimento especializado de enfermagem, fisioterapia respiratória e motora, 

fonoaudiologia, oftalmologia, pneumoJogia, cardiologia, clínica médica, reumatologia, 

psicologia, psiquiatria e assistência social, além de todos os instrumentos, insumos e 

especialidades necessárias para o seu funcionamento, de acordo com os protocolos de 

saúde, definifod pelas autondadees competente de saúde do Município de Rio Verde-

GO. 

Parágrafo Único - A estruturação desse grupo multidisciplinar será criada por 

meio do órgão de saúde responsável, no âmbito do município de Rio Verde-GO. 

Art. 30 - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 
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Art. 40 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, salvo disposições 
contrárias. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MU 
dias do mês de maio de 2021. 	 A 

PAL DE RIO VERDE - GOIÁS, aos 14 

PAULO HUMB 
	

DE SOUZA DUARTE 
-PDT 
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JUSTIFICATIVA 

O projeto de Lei ora apresentado visa assegurar um atendimento clínico e 

conceder tratatamentos específicos às pessoas acometidas e que concluíram o ciclo de 

manifestação do vírus, as quais apresentem lesões e sequelas causadas pela doença, 

com o intuiro de minimizar os efeitos colaterias, causados pela COVID-19. 

A criação dos Centros de Reabilitação e Pesquisa para pacientes vítimas da 

COVJD-19, no âmbito do município de Rio Verde-GO se justifica devido aos dados 

alarmantes e preocupantes referentes a pandemia do Coronavírus, que de acordo com 

os dados da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), no dia 13 de 

maio/2021, o Estado de Goiás registrou desde o início da pandemia 575.880 casos de 

doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19). Destes, há o registro de 548.529 pessoas 

recuperadas e 15.906 óbitos confirmados. O município de Rio Verde/GO registrou 

desde início da pandemia, de acordo com o Boletim de Informações - CORONAVÍRUS 

do dia 12 de maio/2021: 22.812 casos de COVID-19, com 516 óbitos e que 40.650 

pessoas foram vacinadas com 1a  e 2a  dose, dentre elas: profissionais de saúde, idosos 

e forças da segurança, possuindo 20.298 pessoas recuperadas. 

É importante destacar que a infecção causada pelo COVID-19 evolui de forma 

muito individual, dependendo de cada organismo, sendo que, algumas pessoas 

desenvolvem apenas sintomas leves, porém, a grande maioria, tem desenvolvido 

sintomas severos, podendo levar a óbito. 

Das pessoas que concluem o ciclo de manifestação do vírus, na sua grande 

parcela, manifestam sequelas PÓS-COVID, as quais incluem: fadiga, falta de ar, dores 

de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, perda de paladar e/ou olfato, dor no 

peito, tontura, tromboses, palpitações, depressão, ansiedade, dificuldades de 

linguagem, raciocínio, memória e visão. Além disso, dependendo do comprometimento 

orgânico no momento da doença, outras sequelas também podem acontecer. 
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Na oportunidade, informa ainda que, a experiência de Centros de Reabilitação 

PÓS—CO VID já acontecem nos seguintes hospitais: Hospital Geral de Fortaleza (CE), 

Hospital de Base (DF), Hospital Municipal de Contagem (MG), Hospital Geral de 

Palmas (TO) e Hospital Geral do Trabalhador (PR), além de municípios que tem 

proposto projetos de lei desta natureza como: Goiânia/go, ltajaí/SC, Tijucas/SC e os 

governos do Maranhão e Piauí já implantaram em suas capitais. 

Os centros atenderão pacientes que foram acometidos pela COVID-19, e que 

saem das unidades hospitalares com debilitações e que necessitam de tratamentos 

específicos, com cuidados de uma equipe multidisciplinar que contará com médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e assistentes 

sociais para desenvolver condições clínicas e psicólogos. De forma profissional e 

humanizada, a equipe multidisciplinar acompanhará estes pacientes, tornando-os aptos 

para que possam retornar suas atividades diárias em menor tempo possivel, 

proporcionando uma melhor qualidade de vida. 

Por fim, ressalta-se que a saúde pública rio-verdense já vem se destacando a 

nível nacional como referência no combate à disseminação do vírus, bem como no 

processo de vacinação da população. Por isso, se destaca a importância dos Centros 

de Reabilitação e Pesquisa, os quais fortalecerão essas ações, e oferecerão um 

tratamento especializado gratuito com orientação e acompanhamento de qualidade a 

população rio-verdense que tanto tem sofrido diariamente com as sequelas PÓS-

COVID. 

Diante todo o exposto, solicito parecer favorável e aprovação, por todos os 

nobres vereadores que integram essa Casa de Leis. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GOIÁS, aos 14 

dias do mês de maio de 2021. 

PAULO HUMBE 

( 

)UZA DUARTE 


