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MOÇÀO N" Lc , DE 2022.

Excelentíssrmo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel.

A Càmara Municipal de Cascavel, por meio de seus repÍesentantes legais, subscritores da
pÍesente proposição legislativa, nos teÍmos que Íegem o 

^Ít. 
757 e 158 do Regimento Interno

desta Casa de Leis, hipoteca, Moção de Âpiausos ao Banco de Olhos do Hospital de Olhos
de Cascavel, em teconhecimento aos televantes serviços prestados em telação a captaçáo e

transplantes de órgãos.

Dê-se ciência dessa Moção a Excelentíssrma Dra. Selma Miyazal<t, Dretora Técruca do
Hospital de Olhos de Cascavel.

É a Moção. Sala das Sessões.

26 de setembro de 2022.
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Edson Souza

Vereador/MDB

Jusuficação.

O primeiro transplante de córnea bem-sucedido foi.reaüzado no dia 7 de setembro de

1905 pelo médrco austríaco Edwatd l(onrad Zrm em um opetário que feriu os olhos com soda

cáustica.

Sua práuca cotidiana, porém, so foi consolidada a partr de 7944, quando o pdmeiro banco de

olhos mundial foi inaugurado no Hospital Manhattan de Olhos, Ouvidos e Garganta. Desde entáo, a

cirurgia evolúu müto com novos antibióucos, microscópios, anti-inflamatórios, imunossupressoÍes e,

mais tecentemente, o laser.

Somente no Estado do Paranâ, em março de 2022 a flJLa para um úansplante de córnea registava

a maÍc de 800 pessoas. Infelizmente, os números sobem em uma velocidade incompatível com o
número de doadores, situação que se agrâvou mais ain«la durante a pandemia da COVID-19.

Em nossa cidade, temos a gtande satisfação de termos um dos três bancos de olhos do Paraná.

O Hospital de Olhos de Cascavel mante essâ estÍutura e faz a captaçáo das córneas e posterior
implante, conforme a regulação via Sistema Úrri.o de Saúde (SUS).
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A referida instituição é sinônimo de qualidade e Íesponsabiüdade paÍa com seus pacientes e

todos aqueles que buscam tÍatamento, além disso, desempenham campanhas rmportantes paÍa

conscienúação da população em geral sobre a impotância de se reabzar a doação de órgãos,

especialmente flo que se refere a córneas,

Pelo bnlhante ttabalho desenvolvido pela Hospital de Olhos de Cascavel, sendo o mês de

setembro marcado pela campanha de doação de órgãos a pÍesente moção tem poÍ obietivo pÍestâÍ essâ

justa homenagem, pelos valiosos sewiços desenvolvidos.
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