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Requerimento de Comissão
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1329/2021
Senhor Presidente,

Requeiro a esta Comissão de Administração Pública, nos termos do art. 48 do
Regimento Interno, que seja realizada Audiência Pública com a finalidade de debater a
construção da nova UPA — Pampulha, cujo orçamento e local para construção já estão
aprovados.
Diante de denúncias feitas por usuários da UPA Pampulha com relação ao
sucateamento do espaço físico e demora para atendimentos, uma visita técnica foi
realizada na unidade no dia 15 de setembro de 2021. Nessa visita, foi relatado pelas
gerentes que a unidade atualmente tem o quadro composto por: 5 clínicos - diurnos, 3
clínicos - noturnos, 2 pediatras (para cada turno), 1 cirurgião (para cada turno).
Em acréscimo, atualmente a unidade não conta com ortopedia e todas demandas
para essa especialidade são remanejadas para Odilon e outros Upas. A unidade possui
RAIO X e labotatório, mas não há espaço para atendimento de ortopedia.
Vale mencionar que a UPA Pampulha é referência para 14 centros de saúde da
região e 5 centros da região noroeste, além de ser referência para o Cersam e, com
isso, há uma demanda diária de atendimentos para cerca de 150 a 200 pessoas.
Além dos médicos, a UPA conta também com 15 técnicos de Enfermagem e 4
enfermeiros, serviço social e programa de atendimento domiciliar (Emad).
O aumento de demanda nessa unidade para casos de saúde mental,
principalmente autoextermínio, relatando inclusive, casos de crianças chegando até a
unidade após tentativas de autoextermínio é outro fator preocupante e que justifica a
urgência para a rápida construção da nova unidade.
A principal demanda atual é a construção da Nova UPA, que já tem projeto, verba
e terrenos disponíveis, mas não acontece por possível morosidade no processo
licitatório.
A nova unidade será construída em um terreno que atualmente funciona o
GERMA Pampulha PBH. Tem aproximadamente 13 mil metros quadrados e está
localizado na Rua Castelo Veiros, 325 - Castelo.
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Apesar de já haver terreno e verba destinadas para a construção da nova
unidade, os profissionais e a população não entendem tanta morosidade no processo.
Com o intuito de trazer transparência, melhorias e agilidade ao processo de
acesso à saúde de emergência nas UPAs do município, é urgente a realização de uma
audiência pública para esclarecer a situação, propormos soluções e cobrarmos
agilidade para assegurar um serviço de qualidade para todos os cidadãos de Belo
Horizonte.
A audiência pública deverá ser realizada de forma remota, conforme vem sendo
realizada por esta Casa, em observância às medidas de segurança da pandemia covid19, na ocasião da reunião ordinária da Comissão de Administração Pública do dia
13/10/2021 às 13h3Omin.
Na oportunidade, aproveito para apresentar a lista de convidados:
1) MS

-

Conselho Municipal de Saúde

Titular: Carla Anunciatta de Carvalho
E-mail: cmsbhpbh.gov.br
2) SMSA

-

Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Jackson Machado Pinto
E-mail: smsa@pbh.gov.br
3) SMOBI

-

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Titular: Josué Costa Valadão
E-mail: qabinete.smobiapbh.qov.br
4) Secretário de Estado de Saúde

Fábio Baccheretti Vitor
E-mail: qabinetesaude.mq.qov.br

5) Monique Fernanda Félix Ferreira

Diretoria de Atenção Hospitalar e Urgência e Emergência da Secretaria
Estadual de Saúde de Minas Gerais
E-mail: diretoria.hospitalarsaude.mq.qov.br
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6) Maristela Nascimento

Gerente da Unidade de Pronto Atendimento Pampulha.
Telefone: (31) 3277-8435
E-mail: upa.pampulha@pbh.gov.br

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2021.

Vereadora Duda Salabert

Ao Senhor
Vereador Helinho da Farmácia
Presidente da Comissão Administração Pública
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