ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

REQUERIMENTO Nº 0009/2019
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES
OS VEREADORES LUCAS NEVES E JOÃO MARIA CHAGAS, CONSIDERANDO A
REAL NECESSIDADE DO QUE VEM ALEGAR, REQUEREM:
AO EXMO. SENHOR, HELTON DE SOUZA ZEFERINO, SECRETÁRIO
ESTADUAL SAÚDE DE SC.

Por meio deste, venho requerer, através do Secretário Estadual de Saúde, para que se
manifeste da forma que julgar pertinente a respeito da situação atual dos equipamentos de
tomografia e de ressonância magnética, do Hospital e Maternidade Tereza Ramos de
Lages/ SC. Que novamente estão sem funcionamento, sendo que se houver necessidade
de manutenção, qual o período mínimo para que retornem efetivamente a produzir as
ações a que se destinam.
JUSTIFICATIVA:
Sendo que esses exames são de grande relevância, pois não atendem apenas a cidade de Lages e sim a região. A
tomografia é um exame de grande importância na atualidade, pois admite a realização de diagnósticos de várias
doenças, assim como a avaliação da sua gravidade e até mesmo no auxílio para o correto tratamento, permitindo
assim detectar a presença de neoplasias dos mais variados tipos no corpo, podendo aferir a sua localização, extensão e
agressividade e em casos de metástases o seu alcance, entre outros diagnósticos.
No campo do diagnóstico também se destaca a ressonância magnética, um exame que retrata imagens de alta
definição dos órgãos através da utilização do campo magnético. Trata-se de um procedimento indolor e com poucos
efeitos colaterais.
Considerando então, a real necessidade de suplantar as carências da saúde pública, visando reduzir a demanda de
exames, os quais são primordiais para que ocorra diagnóstico e consequente tratamento adequado. Que quanto mais
precoce os procedimentos que antecedem ao tratamento, maiores são as chances de cura, pois representam tempo e
qualidade de vida aos pacientes.
Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2019.
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Assunto: SITUAÇÃO ATUAL DOS EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA E DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.

