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Requerente: vereador HERNANI DA BAHIA
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina

Assunto: informar se há estudos e planejamentos da gestão da saúde municipal visando a(A)
contratação de neurocirurgião, (B) procede parceria entre o munícipio e a Santa Casa De
Andradina para a designação de um plantonista neurocirurgião.
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O vereador HERNANI DA BAHIA, após contato com inúmeros munícipes, bem
como profissionais da área de saúde, tomou conhecimento de que a saúde publica de
Andradina esta sem neurocirurgião, que não há no quadro de profissionais da Santa Casa de
Andradina essa especialidade para uma situação de urgência, considerando que a Santa Casa
de Andradina conta com setor de diagnósticos por imagem de alta qualidade e excelência e
profissionais tecnológico e auxiliares especializados e treinados que em situação de urgência
e emergência seguem os procedimentos com excelência, a clara necessidade para que a
especialidade neurocirurgião dará ainda mais qualidade nesse atendimento, Andradina há
vários acidentes de veículos que muitos vezes os pacientes necessitam de avaliações de
neurologista, nesses casos pacientes são internados consequentemente realizam exames, na
necessidades são transferidos via central de regulamentação de vagas, sendo que o tempo
desperdiçados entre a central de regulamentação e o deslocamento chega ate quatro horas
retardando o efetivo atendimento do paciente e, consequentemente, elevando o risco de
sequelas ate de morte, considerando que a situação em caso de traumatismo craniano não
contamos com esse profissional de neurocirurgião o que é muito preocupante, a população
local tem manifestado apreensão devido ao fato de não haver esse atendimento de
neurocirurgião em Andradina.
Do exposto, o vereador HERNANI DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
REQUER, com fundamento no art. L42, I 3e, X, do Regimento lnterno, seja oficiado a Sua
Excelência Sra. Prefeito Municipal de Andradina, para que informe, através dos setores
competentes da Administração Municipal, em especial a secretaria de saúde municipal , com
relação ao atendimento especializado de neurologia,(Neurocirurgião) conforme segue:

e planejamento para a contratação de médicos (s)neurologista
especializado em cirurgia(s).detalhar, inclusive previsão de data ?
a) Se há estudo

b) Viabilidade de a Prefeitura/Secretaria Municipal de Saúde firmar parceria com a
Santa casa de Andradina visando a designação de medico plantonista neurocirurgião para
atendimento ?
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