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PROPOSIÇÃO Nº. 077/2021 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,  

 

A informatização do prontuário e serviços de saúde ofertados ao paciente é uma tendência nas 

UPAs do país e uma realidade em grande parte do mundo. Órgãos que atuam na divulgação de boas 

práticas de segurança na área da saúde recomendam o prontuário eletrônico com o objetivo de evitar 

erros comuns, como a interpretação da letra do profissional, por exemplo. 

Devido ao perfil de atendimento da UPA, destinado aos casos de urgência e emergência, o 

objetivo principal da informatização dos serviços ofertados na UPA é facilitar e melhorar a 

comunicação entre a equipe.Desta forma, quando o paciente chega até a unidade e faz o cadastro na 

Recepção, a enfermagem recebe os dados no sistema e o chama para realizar o primeiro atendimento 

na classificação de risco.  Ao lançar informações como temperatura, pressão arterial e histórico de 

saúde, por exemplo, com base no protocolo definido, o enfermeiro indica o grau de risco e a prioridade 

do atendimento, dando preferência aos casos mais graves.Como a implantação do sistema 

informatizado integrado, o médico consegue acessar os atendimentos anteriores, imagem de raio x, 

entre outros exames e melhorar o diagnóstico. Além disso, tudo fica registrado no sistema de forma 

segura, além disso os servidores poderão fazer o controle de estoques e outros insumos. 

Ante o exposto, requeiro que após aprovação em plenário, seja encaminhado à Sua Excelência 

a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que encaminhe a Secretaria Municipal 

de Saúde a senhora Maria Francinete Carvalho Lobato, a tomar providências necessárias para a 

“implantação de um sistema de informatização integrado na UPA de Abaetetuba” que vise 

melhorar a agilidade no atendimento aos pacientes. Que da decisão seja dado a conhecer ao 

Conselho Municipal de Saúde, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STTR, a Paróquia das Ilhas, a 

Colônia de Pescadores-Z-14, ao MORIVA, a Rádio Comunitária Guarany FM e Miriti FM, a Rádio 

Conceição e meios de comunicação em geral. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 12 de abril de 2021. 

 

Edileuza ViÉgas Muniz 
VEREADORA - PT 

 


