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Requer informações sobre encaminhamento 

emergencial para oftalmologista na Policlínica.  

                

 

 

Senhor Presidente, 

 

Considerando que no início do ano fizemos um 

mapeamento dos procedimentos de todas as Secretarias e Departamentos da prefeitura para 

conhecermos e orientamos os munícipes de maneira correta, e que nesse mapeamento, na área 

da saúde, fomos informados que existem as listas de espera com e sem urgência, conforme 

avaliação dos médicos nas UBS’s; 

Considerando que esta vereadora foi procurada por uma 

munícipe que relatou a demora em marcação de consulta de oftalmologista na Policlínica, 

principalmente em casos avaliados como urgentes pelo médico da UBS; 

Considerando que averiguamos na UBS na qual a 

munícipe é atendida e fomos informados que, para marcação de consultas urgentes, são 

encaminhados e-mails solicitando o agendamento e que a orientação passada pela Policlínica 

é para que os munícipes tentem o acolhimento no local as terças, quintas e sextas, para 

encaixes em casos de faltas, por conta da falta de médicos pra tal especialidade; 

Considerando que estivemos na Policlínica e checamos a 

informação, e que a demora nos agendamentos é por consequência de um pedido de 

exoneração e de duas licenças; 

Considerando que questionamos através do requerimento 

n.º 1844/2017, qual a orientação para os encaminhamentos assinalados com urgência, na qual 

foi respondido que os atendimentos de urgência/ emergência são realizados no PSMT. Caso o 

clínico de plantão julgar necessário, ele solicita avaliação do médico Oftalmologista que está 
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na escala de plantão à distância. A Policlínica de Especialidades não é uma unidade de 

atendimento emergencial, ficando esses casos para avaliação da equipe de plantão do PSMT.  

Considerando que questionamos os casos descritos pelo 

médico como urgente e que são solicitados através da UBS por e-mail, para que o munícipe 

possa passar pelo especialista na policlínica e não em casos de acidentes e que precisam de 

urgência através do PSMT. (Anexo 1) 

                                   Assim sendo, é que: 

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, 

dispensadas as demais formalidades de praxe, seja oficiado o Exmo. Prefeito, para que se 

digne a informar a esta casa o quanto segue:  

 

I) Qual ação e orientação para os encaminhamentos 

assinalados com urgência pelo médico da UBS? 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 23 de Outubro de 2017. 

 

Vereadora Loreny – PPS 
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ANEXO 1  

 

  


