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INDICAÇÃO N° 03/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
realize estudos, buscando entendimentos com o 
Ministério da Saúde, visando a implantação em 
nosso município de uma UPA 24 horas (Unidade 
de Pronto Atendimento). 

AUTOR: Vereador Willian dos Santos Amaral 

Atualmente em nosso município, como é do conhecimento de todos, 
dispomos da Unidade Básica de Saúde para atendimentos básicos e como apoio 
temos as ESF's (Estratégias de Saúde da Família) que contribuem para facilitar o 
acesso dos munícipes aos serviços médicos em seus próprios bairros, além de um 
acompanhamento detalhado do estado de saúde das famílias por meio do 
importante trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde. 

Embora a população conte com estes locais para atendimento é de 
conhecimento que essas unidades trabalham com muita precariedade e, muitas 
vezes não possuem número adequado de profissionais para atender a crescente 
demanda. Muitos exames são terceirizados à empresas privadas, onerando 0 
município com o pagamento de exames e outros mais detalhadas são 
encaminhados aos municípios vizinhos, fazendo com que os pacientes esperem 
durantes meses para a realização de um procedimento, como por exemplo um 
eletrocardiograma. 

Muitos pacientes ficam em jejum para a realização de procedimentos que 
não são oferecidos por nossa rede municipal de saúde, ficando períodos extensos 
de horas sem alimentação, a espera de que todos os outros pacientes terminem os 
seus exames para enfim poderem retornar a nossa cidade e realizar uma refeição, 
situação que compromete o estado de saúde dos mesmos. 

Uma alternativa viável para a solução desses impasses seria a busca de 
entendimentos junto ao Ministério da Saúde com o intuito de trazer para o nosso 
Município uma Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, que funcione sete dias 
por semana, podendo atender grande parte das urgências e emergências, 
possuindo em sua estrutura mais básica raio-X, eletrocardiograma, pediatria, 
laboratório de exames e leitos de observação. Em casos de alta complexidade o 
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paciente poderia ser rapidamente encaminhado para um Hospital para realização 
de procedimentos mais complexos. 

Diante do exposto, INDICO à senhora prefeita municipal, após atendida 
as formalidades regimentais, que busque entendimentos junto ao Ministério da 
Saúde no intuito de se implantar em nosso município uma UPA 24 horas, para 
melhor atender os usuários do SUS em nossa Cidade, garantindo desta forma 
melhorias nos serviços médicos e hospitalares oferecidos à nossa população. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 07 de Janeiro de 2020. 
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WILLIAN DC75 SANTOS AMARAL 
Vereador — PV 
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