
REQUERIMENTO Nº _____/2021

Requeiro a Vossa Excelência, Senhor Presidente da Câmara, nos termos do art. 264, VI,

do Regimento Interno, cumpridas as formalidades legais e ouvido o Plenário desta Casa

Legislativa, que seja formulada indicação ao Prefeito da Cidade do Recife, Sr. João

Henrique de Andrade Lima Campos, e à Secretária de Saúde, Luciana Albuquerque, a

fim de que sejam fornecidos curativos para os pacientes portadores de úlceras venosas

crônicas da Unidade de Saúde da Família do Engenho do Meio, Distrito Sanitário IV.

JUSTIFICATIVA

O direito à saúde é assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal de 1988, ao versar

que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tal direito deve

ser garantido por todos os agentes públicos, inclusive as vereadoras e os vereadores, que têm

função de fiscalização dos atos do Poder Executivo, conforme art. 39 da Lei Orgânica.

Após denúncias por falta de espéculos descartáveis nas Unidades de Saúde da Família

no município do Recife, a vereadora Liana Cirne e equipe, no dia 11 de agosto, dirigiram-se à

USF Distrito Sanitário IV Engenho do Meio a fim de averiguar o funcionamento do local e as

suas vulnerabilidades.

Após chegar ao local foi constatado que a falta de material para pacientes portadores de

úlceras venosas crônicas, desde outubro de 2020. São curativos que ajudam a amenizar o



retorno venoso para redução de edema, como por exemplo gaze e esparadrapo. Os mesmos

eram garantidos através do cadastro Material Médico-Hospitalar (MMH), e hoje está em falta

na unidade de saúde da família para 38 pacientes de acordo com uma lista apresentada pelos

profissionais.

As úlceras venosas crônicas são prevalentes em pacientes de baixa renda, do gênero

feminino, de etnia negra ou parda e na quinta década da vida, sendo significativamente

recorrentes naqueles com úlceras de etiologia secundária. Úlceras venosas crônicas são,

muitas vezes, difíceis de cicatrizar, e apenas 40 a 70% apresentam cura após seis meses de

tratamento. Os procedimentos cirúrgicos para reduzir a hipertensão venosa não aceleram a

cicatrização, mas estudos sugerem diminuição na taxa de recorrência após a cirurgia.

Úlceras especialmente atribuídas a diabetes mellitus, doenças vasculares, venosa e

arterial, por pressão e por traumas correspondem a uma proporção substancial de úlceras

crônicas.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 12 de agosto de 2021.

___________________________________________
Liana Cirne Lins
Vereadora (PT)


