
ARA MUNICIPAL DE 

IN DORETAMA 

Dir.AÇÃO N° 5)-1  DE 2021 

(Da Sra. Silvia Reis)  

Requer o envio de Indicação à Prefeitura 
de Pindoretama, por meio da Secretaria 
da Saúde, que prolongue o atendimento 
da UBS até as 19:oohoras, e que sejam 
aprimoradas as politicas de atenção 
básica, objetivando fortalecer o combate 
a COVI D-19. 

Senhora Presidente, 

Nos termos dos artigos 113 

envio  le  Indicação â Prefeitura 

seja aOrimorado a politica de  at  

114 do Regimento Interno da Câmara, requeiro o 

de Findoretama, por meio da Secretaria da Saúde, que 

nçalD especializada das UBS até as 19:oohs.  

JUSTIF  CAÇÃO 

tam  â passa por um momento desafiante diante da 

és temos enfrentado a fase de maior incidência 

ela ecretaria de Saúde do Município, entre os dias 

mos uma elevação no número de óbitos de 

o d 19 para 26 óbitos. Os dados implicam também a 

invqtigadas com suspeitas de infecção com o  virus.  

eveM assumir um  nape'  resofutivo frt-it a condu¡So 

de essoas com suspeita de infecção respiratória 

ipal, ausada por COVID-19 ou não. 

p município de Pindor 

pandemia do COV1D- 19, no últi 

segund os dados divulgados 

17/02/2421 e 25/02/2021, tiv 

aproximadamente 37%, passan 

elevação do número de pessoas 

este contexto, as UBS 
do dia nostico e terapêutico 

caracterizada como Síndrome G  

PO 

GABINETE 
ER  LE  ISLATIVO MUNICIPAL 

A EREADORA SILVIA REIS 



ARA MUNICIPAL DE 

DORETAMA 

A indicação é que seja 

sem fatores de risco associad 

as unidades de maior aporte. 

Com a ampliação do h 

serviços nas UBS, as unidades  

companhadas nas UBS os casos leves e moderado 

ndo os casos graves devem ser encaminhados par% 

ráno e o aprimoramento das equipes que conduzem 

er5o aporte para realizar alguns procedimentos, como:  

sir 
tifi 
ad  

• 

Identificar os casos  co  
Classificar o caso e estr 
Nos casos leves e  mode  

• 	Encaminhar para serviç 
associados. 
Nos casos graves, estab 
urgência; 
Vigilância local de saúde 

As razões expostas justi 

VEREADOR  

tomas de Síndrome Gripal; 
ar gravidade; 
s, realizar manejo clinico e isolamento domiciliar; 
referência os casos com fatores de risco 

e encaminhar imediatamente ao serviço de 

ificação, prevenção comunitária e vigilância ativa. 

m a presente iniciativa. 

No Plenário, em 26 de fevereiro de 2021. 

lvia da Silva Reis 

MUNICÍPIO DE PINDORETAMA  

POD RI  

GABINETE  A 
GISLATIVO MUNICIPAL 

EREADORA SILVIA REIS 
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