
 

 

 
   

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO MACHADO 
 

 

GABINETE DEPUTADO LUCIANO MACHADO 
Av. Américo Buaiz, 205 – Gab. 805 – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP: 29.050-950 

Telefax: 3382-3571 

INDICAÇÃO N.º      /2019 
O deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, 
requer de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 174 do Regimento Interno, 
constante da Resolução 2.700 de 16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, 
que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Vila Velha 
a INDICAÇÃO do seguinte: 
 

 Preferencia para as pessoas portadoras de Distrofia Muscular de 
Duchenne em se obter a Prótese juntamente com o CREFES.  

 
Tal indicação se faz necessária considerando que a Distrofia Muscular de 
Duchenne é uma doença muito dura e difícil de lidar, pois é rara e não tem cura, 
apenas tratamento.   
 
A mencionada doença é neuromuscular causada pela falta de uma proteína 
essencial para os músculos e sem essa proteína, o músculo vai se degenerando 
de forma progressiva. No geral, atinge apenas os músculos de movimentos 
voluntários, mas algumas formas dessa doença também podem atingir o coração 
e outros órgãos de movimentos involuntários.  
 
Algumas pessoas com Distrofia Muscular de Duchenne vivem de forma normal, 
com os sintomas se desenvolvendo muito lentamente, porém outras podem sentir 
uma fraqueza muscular rápida e severa, o que pode ser muito debilitante. 
 
O uso da prótese visa estimular a independência do paciente, para que o mesmo 
possa realizar suas tarefas do dia a dia com mais facilidade e para isso é 
necessário que o mesmo tenha uma preferencia na aquisição dessas próteses, já 
que é uma doença rápida e de extrema urgência.  
 
Certo da sensibilidade de Vossa Excelência frente ao Executivo desse Estado 
agradeço a atenção dispensada a esta Indicação. 
 
 

Sala das Sessões, em 11 de Setembro de 2019. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

 
LUCIANO MACHADO 

Deputado Estadual - PV 
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