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INDICAÇÃO N.º 17/2021 

SENHOR PRESIDENTE: 

O vereador ANGELO GUARESI, com assento na Bancada 
do PP, nos termos regimentais, propõe que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprecie e, se aprovada, envie ao 
Poder Executivo a seguinte: 

INDICAÇÃO: QUE O PODER EXECUTIVO DE CONSTANTINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, VIABILIZE: 
 

1) A contratação de um profissional médico especializado em pediatria e de um 
profissional médico especializado em geriatria para atendimento contínuo na rede 
municipal de saúde de Constantina. 

 
JUSTIFICATIVA: 
 A presente indicação tem por justificativa a ampla necessidade de melhoria no 
atendimento na saúde de duas faixas importantíssimas. 
 A necessidade de um médico especialista para cuidar do idoso se justifica por 
características diversas presentes nessa faixa etária. Os doentes idosos se diferem dos demais na 
quantidade de patologias, na polimedicação, nas diferentes manifestações clínicas em diversas 
doenças e no comportamento dos medicamentos que apresentam algumas particularidades nessa 
idade. 

Os demais especialistas que lidam frequentemente com o idoso, como os clínicos, 
cirurgiões, ortopedistas e outros, necessitam de noções em geriatria. É notório que a negligência 
ou ignorância de aspectos relacionados ao envelhecimento pode representar o limite entre a 
recuperação e a sequela crônica ou mesmo entre a vida e a morte. 

O idoso com vários problemas de saúde deve ser avaliado de forma integral. A 
fragmentação do cuidado e o excesso de especialistas podem ser prejudiciais. O geriatra avalia o 
paciente como um todo e está atento às interferências do tratamento de uma doença com as 
outras. Ele trata os problemas mais comuns do idoso, tais como: perda de memória, doença de 
Alzheimer, quedas, osteoporose, uso de vários remédios, presença de várias doenças, dificuldade 
para andar, depressão, doença de Parkinson, doenças cardíacas, hipertensão arterial e diabetes. 

A contratação de um médico pediatra trata-se de uma necessidade básica para melhor 
atender nossas crianças. 

O pediatra cumpre papel importante para garantir o desenvolvimento saudável do ser 
humano, sendo um parceiro no desenvolvimento da vida da criança e do adolescente. É com ele 
que os pais contam para se sentirem acolhidos em suas dúvidas e anseios, desde os primeiros 
momentos da vida de seus filhos.  
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A orientação pediátrica é importante para cuidar da saúde em todos os seus aspectos: 
alimentação, comportamento, doenças e, sobretudo, prevenção. Por isso, as consultas servem 
para identificar quais os riscos que a criança poderá ter e tratar eventuais problemas desde cedo 

Portanto, solicito a sensibilidade da Administração Pública, por meio de seus responsáveis, 
para que seja viabilizada as contratações mencionadas nesta indicação. 

 
 Maiores justificativas serão apresentadas em plenário. 
 

Constantina, 01 de outubro de 2021. 
            
 
  ANGELO GUARESI 

Vereador Solicitante 
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