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Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente 

atenpao ao Requerimento n° 167/2022, de autoria do Nobre Vereador Marcelo do 

Gaz, e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as informagbes prestadas pela 

Secretaria Municipal de Saude, por meio de seu Memorando n° 1187/2022 - SMS^ 

copia anexa.

em

Sendo o que tinhamos para o momento, aproveitamos o ensejo 

para externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

CHADODANILO

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

Praca Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Memorando n° 1187/2022 - SMS

Cajamar, 20 de junho de 2022.

Ao

Departamento T6cnico Legislative

Assunto: Requerimento n° 167/2022 CMC.

Com os nossos cumprimentos iniciais £ Vossa Senhoria, em resposta ao 

requerimento em epfgrafe, vimos pelo presente responder os questionamentos abaixo:

1. Como esta sendo organizado a assistdneia ao Pr6-Natal?

A gestante procura a Unidade de Saude com suspeita e/ou com a confirmag3o da 

gravidez, a mesma 6 atendida em primeira consulta com a enfermeira, realizando os 

exames de Slfilis, HIV e Hepatite e ainda solicita todos os exames pertinentes. Ap6s este 

procedimento a mesma passa em consulta com o dentista e serdt agendada a consulta com 

o m6dico da Unidade. Caso seja uma gravidez de alto risco a mesma serci encaminhada 

para a Unidade B£sica de Satide de referenda.

2. Como funciona o agendamento da primeira consulta pr6-natal e do piano de 

parto?

A primeira consulta 6 realizada pela enfermeira da Unidade B6sica de Saude por 
livre demanda, e tamb6m com o dentista que estar£ na Unidade, apos e agendando a 

consulta com o medico. O piano de parto 6 individual e respeita as prefer6ncias em relap§o 

ao parto e ao nascimento do beb§. Esse piano contempla questfies relacionadas ao 

trabalho de parto, durante o parto, os cuidados com o beb6 e caso seja necess^rio a 
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3. Como 6 feito o acompanhamento do periodo do puerp^rio, tao importante 

quanto o pr6-natal para algumas mulheres?

Ap6$ a alta da maternidade, a pu^rpera e o recem-nascido, ja saem com a primeira 

consulta agendada para sua Unidade de Saude de referenda.

4. Como 6 feita a busca ativa de gestantes nas Unidades BSsica de Saude? 

A busca ativa das gestantes 6 realizada pelos os Agentes Comunit6rios de Saude.

5. Qual o tempo de espera para fazer os exames de pr6-Natal a partir do 

momento que s£o solicitados?

Apos a solicitagSo dos exames laboratoriais pela a Unidade de Saude, os mesmos 

s5o realizados no prazo m£ximo de 7 dias.

6. Qual 6 a m6dia de consultas?

A gestante realiza no mfnimo 7 consultas de prenatal.

7. Existe acompanhamento psicoldgico?

A gestante sera avaliada pela equipe multidisciplinar, havendo a necessidade sera 

encaminhada a fazer o acompanhamento com a psicdloga.

8. Existe algum tipo de auxilio/ajuda as maes que moram em locais mais 

distantes e nao tern como irem at6 o local mais proximo para fazerem o 

acompanhamento, por algum motive excepcional?

Existe o transporte SUS, que deve ser agendado pelo telefone 4446-0102.
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9. N5o obstante, como 6 feito o planejamento familiar?

O planejamento familiar 6 de livre demanda, o munlcipe procura a Unidade de 

Saude de referenda, agenda a primeira consulta no grupo de planejamento familiar na 

unidade, onde s3o apresentados todos os mdtodos contraceptivos disponiveis no SUS, 

diante da livre escolha do partidpante s§o realizados os devidos encaminhamentos para 

exames e consultas complementares.

Aproveitamos o ensejo para extemar nossos votos de considera^ao

estima e os agradecimentos pela contribuigao^

Patricia Haddad 
Secretdria Municipal de Saude
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REQUER1MENTO N° 167/2022

ram/VRA MUNICIPAL PE CAJAMAR

DATA/HORA 
03/06/2022 14:45:36

Senhor Presidente,
usuario
marthaPROTOCOLO

1474/2022Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagSo do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis, como esta sendo o atendimento de pr6-natal e 
pos-parto na rede publica municipal de saude.

1- Como est£ sendo organizada a assistencia ao Pre-Natal?
2- Como funciona o agendamento da primeira consulta prenatal e do 

Plano de Parto?
3- Como e feito o acompanhamento do periodo do puerp^rio, tao 

importante quanto o prenatal para algumas mulheres?
4- Como 6 feita a busca ativa de gestantes nas Unidades Basicas de 

Saude?
5- Qual o tempo de espera para fazer os exames de prenatal a partir 

do momento que sao solicitados?
6- Qual a media de consultas.

Existe acompanhamento psicologico?
Existe algum tipo de auxilio/ajuda as maes que moram em local's 
mais distante e nao tern como irem at6 o local mais proximos para 
fazerem o acompanhamento, por algum motive excepcional?
Nao obstante, como e feito e planejamento familiar?........... ......
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JUSTIFICATIVA i ias

vista,tendoRequerimento,
que o prenatal e fundamental para se garantir gravidez e parto saudaveis e 
seguros. Para isso, sao realizados, por exemplo, exames que podem identificar 
doenpas como pressao alta (hipertensao arterial), anemia, diabetes, aids, 
hepatite B e slfilis. AI6m disso, em todas as consultas, o profissional de saude 
vai verificar o peso e a pressao arterial da gestante e se ha sinais de anemia e 
inchago (edema), al6m de verificar as vacinas da futura mamae.

O Ministerio da Saude salienta a importancia do pre-natal, incentivando 
todas as maes a buscarem o atendimento gratuito no Sistema Unico de Saude.

Justifico presenteo

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo
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Existem diversas leis que garantem os direitos das mulheres gestantes 
em ter um acompanhamento medico prenatal de qualidade, dar a luz em 
seguranqa, usufruir de uma licenga maternidade, amamentar o seu filho e 
realizar planejamento familiar. Leis 9.263/1996 e 11.108/2005.

N§o obstante, a Constituiqao Federal garante a inviolabilidade do direito 
a vida, a protegao a maternidade e que a saude e um direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediants politicas sociais e economicas que visem a 
redugao do risco de doenga e de outros agravos e ao acesso universal 
igualitario as agoes e servigos para sua promogao, protegao e recuperagao.

Plenario Ver. Waldomiro^os SaKras, 02 de junho de 2.022.
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Vereador
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