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Fundação
Guimarães Rosa
Belo Horizonte/MG, 12 de dezembro de 2019.

Ofício n°995/2019 — FGR

Assunto: resposta ao ofício Dirleg 5.148/19

Prezado Sr. Pedro,

1

Trata-se de requerimento de esclarecimentos elaborado pelo vereador Pedro

Ivo Bueno da Silva acerca dos procedimentos de primeiros socorros aplicados no
Teste de Aptidão Física — TAF — do certame para provimento de cargo de Guarda
Municipal de Belo Horizonte/MG.

2.

Inicialmente cumpre esclarecer que o edital no item 9.3.12 dispôs que "A FGR

manterá no local da prova de Capacidade Física equipe especializada para prestação
de primeiros socorros, se necessário". Conforme disposto em edital, a FGR
disponibilizou profissionais aptos a socorrer os candidatos, caso fosse necessário.
3

Durante os testes físicos foram mantidas duas ambulâncias a disposição para

atendimento, sendo uma ambulância Básica de saúde e outra sendo uma de suporte
avançado (UTI móvel), a qual continha inclusive desfibrilador.
4.

Os testes físicos foram aplicados nos dias 06, 07, 08, 11, 12 e 13 de novembro.

Foram efetuados 35 atendimentos, porém sem a necessidade de utilização de
desfibrilador.

Ilmo. Sr
Vereador Pedro Ivo Bueno da Silva
Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte
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Os atendimentos médicos foram realizados por equipe à disposição, composta

pelos profissionais: um médico; um enfermeiro e motorista socorrista, referente a UTI
móvel, já na ambulância de suporte básico era composta por um técnico em
enfermagem e motorista socorrista. Frisa-se que estas duas ambulâncias foram
designadas para que em momento algum houvesse ausência de profissional da saúde
durante os testes físicos.

6.

Em caso de emergência médica os candidatos deveriam ser encaminhados

para o hospital mais próximo da aplicação do teste de capacidade física, que foi a
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Regional Oeste.

7

O ocorrido com o candidato Pedro Avelar da Silva foi: a) por volta das 17h15

min o candidato sofreu um desmaio na pista de atletismo e foi prestado os primeiros
socorros; b) a equipe médica da UTI móvel atendeu prontamente o candidato na pista,
equipe esta com médico e socorrista, sendo que fizeram exame clínico
momentaneamente e constataram que o paciente apresentava cianose central,
dispneia, taquicardia e evoluindo para confusão mental; c) a equipe da UTI móvel
optou para remoção do candidato para a UPA de referência (Oeste), sendo que no
transporte houve melhora da cianose com oxigenoterapia; d) após chegar na UPA
Oeste o candidato foi encaminhado a sala de emergência sendo que a equipe da UTI
móvel acompanhou os procedimentos iniciais, deixando o paciente aos cuidados
médicos daquela UPA.

8.

Quanto aos procedimentos posteriores, a Fundação Guimarães Rosa não sabe

informar, uma vez que não tem acesso ao prontuário do candidato, tanto no que
concerne a UPA Oeste e ao hospital em que foi transferido.

Respeitosamente, nossas considerações, colocando à disposição para outros
esclarecimentos, se necessários.
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Pedro deixas da Silva
Superintendente-Geral
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