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INDICAÇÃO N° 50   /202o

Senhor Presidente,
Senhora e Senhores Vereadores,

lNDICAÇÃO   À   PREFEITURA   DE   SANTARÉM,
POR INTERMÉDIO DO COMITÊ DE GESTÂO DE
CRISE, PARA QUE ESTABELEÇA PRAZO DE 24
HORAS PARA A ENTREGA DOS RESULTADOS
DOS   EXAMES   DE  TOMOGRAGRIA   REALIZA-
DOS EM PACIENTES COM SITOMAS DE COVID-
19.'

A Câmara Municipal de Santarém, no uso de suas atribuições legais, faz saber que
o Vereador que subscreve,  solicita apoio dos seus ilustres pares para que seja apro-
vada e encaminhada para conhecimento do Excelenti'ssimo Chefe do Poder Executivo
Municipal a seguinte lndicação com as devidas propostas:
a)    lndicação à  Prefeitura de Santarém,  por intermédio do comitê de crise de Santa-

rém, para que estabeleça prazo de 24 horas para entrega dos resultados dos exa-
mes de tomografia realizados em pacientes com sintomas de Covid-19.

b)    A fiscalização desse prazo será feita pela 7a Comissão de Saúde e Saneamento
Básico da Câmara Municipal de Santarém, em conjunto com  Promotorias de Jus-
tiça de Direitos Constitucionais  Fundamentais, Ações Constitucionais,  Defesa da
Probidade Administrativa  e  Fazenda  Pública:  Composta  por dois cargos:  8° e 9°
Promotor de Justiça.

c)    Estarão sujeitos a fiscalização todos os  Hospitais  Públicos,  Hospitais  Privados e
Laboratórios conveniados que realizam exame por meio de tomografia para diag-
nóstico do Covid-19.

JUSTIFICATIVA
A presente  proposição dispõe  sobre  um  dos  anseios e  desígnios das  pessoas com
sintomas do vírus SARV-ÓOV-2,  popularmente conhecido como COVID-19, que são
submetidas a  realização de exame por meio de tomografia  imagem,  em atenção ao
enfrentamento do vírus Covid-19.
É  sabido que  o tempo de exame  é  variável,  podendo durar de 20  a 40  minutos.  Os
resultados estarão prontos em cerca de 3 dias úteis, mas este prazo pode ser subs-
tancialmente encurtado, em caso de urgência ou necessidade. Haja vista que, quanto
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mais rápido estiver o resultado em mãos,  mas rápido será o tempo para a intermedi-
ação médica direcionada para tratar tal enfermidade.
Sabemos que dentre as vantagens de um aparelho de tomografia estão a rapidez em
diagnosticar pacientes internados com sintomas do Covid-19. Aliado a isso, está o fato
de existir um instalado no Hospital de Campanha. Podendo estender o uso a todos os
pacientes indiscriminadamente. Atenuado o tempo de espera pelo resultado e ampli-
ando as chances de recuperação dos pacientes.

Sala das sessões,  Plenário da câmara  Municipal de santarém,  em          de  maio de
2020.

JÚNIOR TAPAJÓS
Vereador -PL
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