ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA

REQUERIMENTO Nº. 006/2017
Autor: Francisco dos Santos Júnior
Assunto:Solicita a implantação da USA - Unidade de transporte Avançado - ou UTI
móvel no SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - de Areia

Sr. Presidente:
Venho por meio dessa requer a V. Exa. na forma regimental após ouvido o
plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, Senhor João Francisco Batista de Albuquerque, no sentido do
mesmo providenciar junto à Secretaria de Saúde a implementação da USA, Unidade de
Atendimento Avançado no SAMU de Areia
JUSTIFICAÇÃO:
Atualmente em nossa cidade o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU) é uma Unidade de Suporte Básico (USB) ou seja, realiza atendimentos de
menor complexidade e contam com equipamentos básicos de suporte à vida.Sabemos
que muitos dos atendimentos feitos pelo SAMU de nossa cidade tivemos que recorrer as
Unidades das cidades circunvizinhas como Alagoa Grande e Esperança pois foram
atendimentos de alta complexidade como AVC, Infarto, problemas cardiorrespiratórios,
trabalho de parto que haja risco para mãe e para o feto entre outras doenças que
necessitavam de um atendimento de um SAMU com Unidade de Suporte Avançado pois
nela existem os equipamentos necessários para dá o mínimo de condição de
sobrevivência para os pacientes serem removidos com condições de vida até um
hospital especializado.
Muitas vezes por falta desse serviço avançado e pela espera vinda de outra
cidade, muitos cidadãos areiensesdeixam de ter os primeiros socorros ficando com
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sequelas de suas enfermidades ou até mesmo vindo a óbito por não terem o serviço de
UTI móvel.
Por isso, desde já requeiro através desta Casa, e espero contar com o apoio dos
nobres colegas Edis neste pleito, e a sensibilidade do Sr. Prefeito.
Sala das Sessões em 02 de março de 2017
_________________________________________________

Francisco dos Santos Júnior
Vereador
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