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ASSUNTO: REQUER, NA FORMA REGIMENTAL, OUVIR. O DOUTO

PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO EXPEDMNTE EM F'ORM,a. ÐE INDICAÇÃO A

SECRE,TARIA DE ESTADO DA SAÚDE _ SUSAM, PARA QUE T'OME PR.O\¡TDENCIAS

URGENTES NO SENTIDO DE AGIT,IZAR. O FUNCION,A.IT4ENTO DA UNXI}ADE DE

PRONTO ATENDIMENTO _ UPA, I{O MT]NTCÍPIO DE TT'ACOA.TTA.R,A., UftNA \¡EZ

QUE O HOSPITAL DO MUNTCÍPIO P.A,SSA FOR MOMENTOS DE ÐIF'{CIIX,DI|,DES

EM ATENDER A DEMANDA LOCAL.
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Senhor Presidente,

Senhores Deputados e Senhora Deputadø.

É cediço que o município de Itacoati ara é aterceira cidade mais populosa do Estado do

Amazonas, consequentemente, o fluxo no Hospital por pessoas que preoisam é muito grande. Sendo

assim, o governo anunciou obra de construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA no

município de Itacoatiara através do Contrato: CT-00095/201O-SUSAM.

Ocorre que, conforrne o contrato supracitado, a obra teve i,nício em 2010 e até a

presente data ainda não foi concluída, motivo pelo qual solicito providências no sentido de acelerar

a entrega da obra para que a unidade passe a funcionar o mais breve possível no município de

Itacnatiara, h4a vista o hospital local do município passar por momentos de dif-rculdades em

atender a demanda local. --'-'':' 
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A construção de uma Unidade de Pronto Atendimento no município de ltacoatiara é de

extrema importância, pois ajudarâ a desafogar o hospital local e as Unidades Básicas de Saúde -
UBSs no município, ampliando e melhorando o acesso aos serviços de urgência no Sistema Único

de Saúde (SUS).

As Unidade de Pronto Atendimento - UPAs, funcionam como unidades intermediárias

entre as Unidades Básicas de Saúde (IJBSs) e os hospitais, realizane atendimentos de urgências de

média complexidade, enquanto o setor de urgência dos hospitais realizam o atendimento das

urgências de maior complexidade. Funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e podem

resolver grande parte das urgências e emergências, como pressão e febre alta, fraturas, cortes,

infarto e derrame, dentre outros problemas.

Imperioso destacar que, com base em estudos, nas localidades que contam com UP{
97o/o dos casos são solucionados na própria unidade. Quando o usuário chega às unidades, os

médicos prestam socotro, controlam o problema e detalham o diagnóstico. Eles analisam se é

necessário encaminhar a um hospital ou mantê-lo em observação por 24 horas, rJada essa

importância, o município de Ttacoatiara necessita urgentemente que a Unidade cle Fronto

Atendimento funcione o mais breve possível.

Por todo exposto, requeiro à Mesa Diretora, com fundamento nos preceitos regimentais

e ouvido o Douto Plenário, seja enviado expediente em forma de Indicação à Secretaia de Estado

da Saúde - SUSAM, paÍa que tome providências urgentes no sentido de agilizar o funcionarnento

da Unidade de Pronto Atendimento - UPA no município de ltacoatiara, uroa vez que o hospital do

município passa por momentos de dificuldades em atender a demanda local.
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