RELATÓRIO DA COMISSÃO DE
SAÚDE, SANEAMENTO EMEIO AMBIENTE
ANÁLISE
Trata-se do Ofício 314/2018 do Ouvidor Geral da Câmara, Vereador Aécio
Flávio da Costa, sobre denúncia encaminhada à Ouvidoria da Câmara referente às
condições de funcionamento do Posto de Saúde da Comunidade do Retiro do Baú, zona
rural de Carandaí; encaminhado a esta comissão.
Na denúncia feita na Ouvidoria da Câmara Municipal, através do e-mail
ouvidoria@camaracarandai.mg.gov.br, datada de 23/07/2018, o denunciante pontua:
1) Falta de atendimento médico;
2) Falta de assistência de Enfermagem e Equipe Saúde da Família, com a
justificativa de não haver veículo disponível todos os dias; e como
conseqüências destas não visitas, o Senhor Sérgio Homero de Souza
necessitou ser hospitalizado devido à falta de higienização (curativo);
3) Diz, ainda, na denúncia que houve orientação a uma moradora ao lado para
fazer os procedimentos de curativo no Senhor Homero;
4) O Posto de Saúde encontra-se desativado há mais de 4 anos e que já foi
comunicado às autoridades do Município sobre a questão de reativação do
posto.

FUNDAMENTAÇÃO
Na manhã do dia 24/08/2018, às 10h, os membros da comissão Vereadores
Maria Imaculada e Éder Damasceno, dirigiram-se à comunidade para averiguação,
onde foram recebidos pela Senhora Maria José de Jesus de Souza (mãe do Senhor
Sérgio) e Magna Aparecida de Araújo (esposa do Senhor Sérgio), e ainda, pelo Senhor
Laércio Reinaldo de Souza.
A Vereadora Maria Imaculada fez as seguintes indagações:
1) Quantas vezes a equipe vinha para fazer os curativos?
Dia sim, dia não e nos finais de semana o Posto de Saúde disponibilizava
alguém para ir fazer o procedimento, mas que de uma hora para outra parou.
A família relatou também que a técnica Fátima, juntamente com a
enfermeira Valéria, informou não ter veículo para ir todos os dias.
2) Quanto tempo o Senhor Sérgio se encontra com estas feridas em ambos os
membros inferiores?
Há mais ou menos 10 meses.
3) Qual a situação hoje do Senhor Sérgio?
O Senhor Sérgio hoje se encontra internado, há mais de 40 dias na
Policlínica Maternidade de Barbacena, inclusive em isolamento e diabético
(o que a família não sabia). Conforme relato familiar, já fez hemodiálise um

tempo e no momento não há mais necessidade deste tratamento; apresenta
quadro de tabagismo e anemia.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, os membros da comissão concluem que a falta de médico já
foi regularizada e que não houve falta de atendimento da Equipe Saúde da Família, uma
vez que a equipe fazia visitas dia sim, dia não. Houve a nosso entender a necessidade de
uma avaliação mais técnica e aprofundada para perceber que o caso não era para
simples curativo e sim uma intervenção maior.
A Vereadora Maria Imaculada, levando-se em consideração seus conhecimentos
técnicos em enfermagem, fez esclarecimentos quanto à necessidade de contra-partida
dos familiares na questão, para não ocorrer agravamento da saúde do Senhor Sérgio,
quando da volta do mesmo para casas.
E ainda, em conformidade com o Vereador Éder, pediu que a família comunique
a sua volta, para então averiguarmos a freqüência do acompanhamento, da Equipe da
Saúde da Família que deverá ser mais freqüente até a melhora do quadro de saúde.
Quanto à questão do Posto de Saúde, fizemos uma visita e o mesmo encontra-se
com necessidade de simples reparos: vidros quebrados, vazamentos na pia e caixa de
descarga de um dos banheiros e fechadura para porta principal.
Na comunidade há cerca de 40 famílias, portanto, apontamos a necessidade de
reativação do Posto de Saúde da comunidade.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 24 de agosto de 2018.
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