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Proposição Eletrônica nº 7713

REQUER  INFORMAÇÕES  DO  PODER  EXECUTIVO  E  DA
SANTA CASA DE ASSIS, SOBRE O NÚMERO DE PACIENTES
ATENDIDOS EM QUADRO DE DEPRESSÃO

CONSIDERANDO que  cabe  a  esta  Casa  de  Leis,  receber
informações que sejam de interesse da comunidade, vislumbrando sanar dúvidas de munícipes
que nos procuram diariamente neste Poder Legislativo;

CONSIDERANDO que a depressão é uma doença incapacitante
que atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo, sendo que os quadros variam de
intensidade e duração e podem ser classificados em três diferentes graus: leves, moderados e
graves. Além disso, ela também pode atingir crianças e adolescentes;

CONSIDERANDO que  muitas  vezes,  no  início,  os  sinais  da
enfermidade  podem não ser  reconhecidos.  No entanto,  nunca devem ser  desconsideradas
possíveis referências a ideias suicidas ou de autodestruição;

Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas as formalidades
regimentais,  seja  oficiado  ao Prefeito  Municipal,  Senhor José  Aparecido Fernandes,  após
consulta à Secretaria Municipal da Saúde e a Provedora da Santa Casa de Assis, Profª Drª Telma
Gonçalves Carneiro Spera de Andrade,  solicitando que prestem a esta Casa de Leis, as
seguintes informações:

a) Qual o número de pacientes em tratamento de depressão pelo
SUS?

b)  Qual  o  número  de  atendimentos  de  ocorrências  decorrentes  de
depressão nos prontos atendimentos da rede municipal de saúde?

c) Qual o índice de suicídios registrados no Município, nos ultimos cinco
anos?

d)  Neste  índice,  há  algum  levantamento  de  pessoas  que  eram
diagnosticadas com depressão?
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SALA DAS SESSÕES, em 23 de março de 2020.

ELIZETE MELLO DA SILVA - Profª Dedé
Vereadora - PV 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 7713.
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