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DATA
14/05/2021Senhor Presidente

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 124/2021, de autoria do Nobre Vereador Edivilson 

Leme Mendes e subscrito pelos demais pares encaminhamos as informagoes 

prestadas pela Secretaria Municipal de Saude, por meio de seu Memorando n° 

742/2021- SMS, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,
7

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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R EQUER1MENTON0 124/^021

regimentais da Casa, apos deliberapao do 
Sr. Prefeito Municipal de Cajamar, Danilo

Requeiro dentro das normas
plenario, que seja oficiado ao Exmo . .
Barbosa Machado e aos departamentos competentes, requisitando-lhe para qu 
informe se existe algum setor responsavel pela comumcapao do quadro clmico 
pacientes internados pela Covid-19 e como estao realizando esse contato com as

familias.
Existe um telefone ou ramal direto para o contato das familias com esse 

setor?
1-

atualizapoes do quadro clinico do paciente sao passadas para familia 

com qual frequencia?
2- As

JUSTIFICATIVA

presente requerimento, considerando que em decorrencia do alto
dentre outros fatores,Justifico o

indice de contaminapao, da escassez de recursos e 
sabemos que o paciente internado pela Covid-19 nao pode ter acompanhante 
receber visitas durante o periodo de internapao, o que tern afligido e deixando 
angustiado muitos dos familiares de pacientes de Covid-19.

Nas ultimas semanas, com os aumentos dos casos em nosso pais, e ? ^
principalmente em nossa cidade, tenho recebido diversos telefonemas e: u 
mensagens de familiares de pacientes internados de Covid-19 questionando sobre| x, | 
o quadro clinico de seus entes queridos e buscando por contato para saber \ 
informapoes medicas do paciente. Sabemos que essas informapoes saoWmdoc° 
importantes para os familiares e principalmente para tranquiliza-los sobre algujjfe^o/^ea 
casos, mas que devem ser passadas por uma equipe medica e multidisciplmar ,\
que tenha propriedade para falar sobre o paciente e tambem prestar acolhimento 
e esclarecer duvidas da familia que esta recebendo essa noticia.

Diante disso, e importante que o setor responsavel intensifique medidas Pa%vio Alves Rjhe
familiares, tendo clareza no

ou
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que essas informapoes sejam prestadas para os 
boletim medico, evolupao clinica, medicapao adotadas, condutas adotadas, entre 
outros. Tambem e importante que os profissionais responsaveis tenham pp 
prontuario mais de um contato de familiares para facilitar o mesmo.
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Memorando n° 742/2021 - SMS

Cajamar, 06 de maio de 2021.

A Secretaria Municipal de Governo 
Departamento Tecnico Legislative

Assunto: Memorando 655/21 DTL/SMG. Requerimento n° 124/21.

Vimos por meio deste, em resposta ao requerimento em epigrafe, 

informar que tanto o Hospital quanto a UPA possuem servigo social, os quais 

as famllias podem acessar pessoalmente ou pelo telefone das unidades.

Diariamente as famllias dos pacientes recebem a atualizagao do quadro 

cllnico por telefone, lembrando que o contato e feito com o telefone do familiar 
informado na internagao.

No hospital de campanha e UPA, a equipe faz video chamada para a 

famllia diariamente.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de elevada estima e 

consideragao.

Atenciosamente,
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wcretiria Mi'mi, yQ Saudeminir - 3f
Patricia Haddad

PorSecretaria Municipal de Saude

lieMigS

(11) 4448 - 1750 - AVENiDA TENEMTE MARQUES, 3780 
PORTAIS - POLVILHO - CAJAMAR / SP - CEP 077S0-740


