INDICAÇÃO Nº 63/2021
AUTORES: VEREADORES JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ E GILBERTO
PEREIRA
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
Os Vereadores infra-assinados, de conformidade com as
normas regimentais em vigor, INDICAM à Mesa Diretora da Câmara Municipal, que
encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Geraldo Resende, Secretário de
Estado de Saúde, com cópia à senhora Daiane de Souza Pupin, Secretária
Municipal de Saúde, solicitando a viabilização de recursos para a aquisição de
aparelho de Ultrassom 4D para ser utilizado no Centro Municipal de Saúde
"Manoel Rodrigues da Silva" - UBS Central.
JUSTIFICATIVA
O 4D, ou ultrassom em quatro dimensões, está crescendo em
popularidade com os médicos, devido a sua excelência na qualidade dos resultados.
O 4D é distinto do 3D ou três dimensões, que é oferecido em quase todos os
equipamentos de ultrassom novos.
Uma das vantagens do ultrassom 4D é na realização do exame
de ultrassonografia morfológica. É neste exame que a mãe consegue visualizar a
anatomia do feto e o médico avaliar sinais que se relacionam à probabilidade do feto
ser portador de doenças graves ou possuir defeitos cardíacos, podendo em alguns
casos antecipar tratamentos.
Como se vê trata-se de um grande avanço no momento da
realização de exames de ultrassom. O setor da saúde pública já conta com um aparelho
de ultrassonografia, que vem atendendo especialmente os exames que estavam na fila
a espera de atendimento faziam vários meses. A aquisição de aparelho de Ultrassom
4D seria para atender no Centro Municipal de Saúde, mais conhecido como Postão
Central.
Esperamos que Vossa Excelência faça gestões no sentido de
adquirir o aparelho citado, para atender um outro público, especialmente às gestantes
de nosso Município.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do
Taboado - MS, 08 de março de 2021.
Vereadores:
JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ
GILBERTO PEREIRA

