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Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Exames

ginecológicos

preventivos.

“Sete

exames preventivos que as mulheres devem fazer
anualmente, em 16/11/2016, O Estado de São Paulo”.

“As doenças que mais afetam as mulheres podem ser

Figura 1. UBS São José, onde estão concentrados
serviços de saúde na área de ginecologia. (Foto: O
Liberal).

prevenidas com um check-up anual, que identifica possíveis problemas em estágio inicial. Quando o diagnóstico é
precoce, a chance de sucesso nos tratamentos é muito maior. Confira a lista de sete exames preventivos anuais
recomendados por Alberto Guimarães, ginecologista, obstetra e defensor do parto humanizado:

1. Papanicolau: detecta doenças como o câncer do colo do útero e infecções por fungos, herpes e verrugas no
órgão genital feminino. Uma espátula especial é usada para coletar material do colo uterino da mulher, analisado
depois em laboratório. Deve ser feito anualmente, um ano após o início da atividade sexual. 2. Colposcopia, Vulvoscopia
e pesquisa de HPV: são exames que complementam o Papanicolau, através da visualização ampliada do órgão genital
através de aparelho semelhante a um microscópio. São realizados como rotina ou para o planejamento do tratamento de
infecções causadas por DSTs. 3. Ultrassom transvaginal: uma sonda é usada para detectar doenças ginecológicas como
cistos nos ovários, miomas, endometriose ou tumores. 4. Mamografia: as mamas são avaliadas em raio-X para detecção
precoce do câncer de mama. É recomendável fazer o primeiro exame entre os 35 e 40 anos, dependendo da história
clínica e antecedentes familiares. 5. Ultrassom das mamas: exame que identifica possíveis cistos, nódulos e tumores nas
mamas. Deve ser realizado anualmente ou a cada seis meses, se essa for a recomendação médica. 6. Ultrassom da
tireoide: exame de imagem que detecta nódulos ou tumores na tireoide - glândula localizada na parte anterior do
pescoço, que regula o metabolismo. As alterações na região são comuns em mulheres jovens. 7. Densitometria
Óssea: procedimento de raio-X que mede a densidade dos ossos, avaliando possível perda de massa óssea, podendo
detectar a osteoporose. Deve ser feito anualmente após a menopausa.”.
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Encaminhamento à vereadora.

Moradoras da região do Parque da Liberdade, São Jerônimo e Jardim da Paz relataram a
dificuldade de acesso a atendimento ginecológico na rede municipal de saúde na região, tanto por não
encontrarem agenda em tempo adequado para consulta médica e realização de exames e também pelo
fato de as unidades de saúde não oferecerem horários e dias flexíveis para agendamento. Muitas
mulheres relatam que o atendimento aos sábados poderia facilitar o agendamento de consultas e
exames preventivos.
Conforme se pôde levantar em consulta à resposta ao requerimento número 77/2019, cuja
resposta foi encaminhada a esta Casa de Leis no mês de fevereiro, na lista de prestadores de serviços
especializados não é possível identificar a contratação de serviços médicos na área de ginecologia,
sendo os médicos concursados listados:

FUSAME
ALADIM DE PAULA FREITAS JÚNIOR, CENTRO OBSTETRICO MÉDICOS.
ANDIR LEITE SANCHES, AMB ONCOLOGIA QUIMIOTERAPIA MÉDICOS.
EMERSON ASSIS, AMB ONCOLOGIA QUIMIOTERAPIA MÉDICOS.
HARRY BRECHMACHER JÚNIOR, MEDICO PLANTONISTAGINECOLOGISTA.
LUIZ FERNANDO BACCILI DAROS, CENTRO OBSTETRICO MÉDICOS.
OTTO KINSUI, SS PM DR.ENEAS ASSIS SAES 11 – MÉDICOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
ALADIM DE PAULA FREITAS JÚNIOR, UBS-CILLOS.
CLÁUDIO FENGA NEVES, HM CENTRO OBSTETRICO.
ELIZABETH CECIM ABRAÃO HERMENEGILDO, HM CENTRO OBSTETRICO.
OSCAR NORIO KINSUI, UBS-CILLOS.
OTTO KINSUI, UBS-CILLOS.
REALINO JOSÉ DE PAULA, HM CENTRO OBSTETRICO.

Considerando as regiões supracitadas, também não é possível constatar a disponibilidade de
médicos ginecologistas para atendimento nas unidades de saúde locais, sendo todos eles lotados para
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prestarem serviços médicos na UBS São José ou no Centro Obstetrício. Segundo a população, muitos
exames na região são feitos por profissionais da enfermagem.

Ante o exposto, atendidas as formalidades regimentais, REQUEREMOS, que seja oficiado a
Prefeitura Municipal de Americana, para que através do setor competente, envie a esta Casa de Leis
as seguintes informações:

1. A Prefeitura Municipal de Americana (PMA) confirma que há somente 10 (dez) médicos
ginecologistas para atendimento à população nos quadros da PMA e FUSAME?
1.1 Além dos médicos concursados, há outros médicos ginecologistas que prestam serviços nas
unidades básicas de saúde de Americana? Se sim, quantos são esses outros médicos
ginecologistas e em quais setores eles trabalham?
1.2 Há médicos ginecologistas que atendam nas unidades de saúde da região do Parque
Gramado, Parque São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim das Orquídeas e Jardim
Governador Mário Covas? Se sim, quais médicos fazem atendimento ginecológico nessas
regiões?
1.3 REQUER a lista das unidades de saúde das regiões citadas no item 1.2 onde há
atendimento ginecológico e em quais dias e horários da semana.
1.4 Qual é o tempo médio de espera entre o agendamento da consulta e a consulta, com
médicos ginecologistas, nessas regiões?
1.5 Para as pessoas de baixa renda, a PMA oferece algum suporte para transporte caso o
agendamento de consulta seja feito para atendimento outra região da cidade? De que forma
é possível ter acesso a esse tipo de suporte?
1.6 Há possibilidade de agendamento de consultas e/ou exames para os sábados na região do
Parque Gramado, Parque São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim das Orquídeas e Jardim
Governador Mário Covas?

2. A PMA considera o número de médicos ginecologistas em número SUFICIENTE/
ADEQUADO para atender a demanda da população de Americana?
2.1 A PMA considera a contratação de médicos ginecologistas concursados para a rede
municipal de saúde local? Qual é a previsão para essas contratações?
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2.2 A PMA faz contratação de médicos ginecologistas através de consultórios privados? Citar
informações sobre essas contratações (Quantidade de médicos, quantidade de consultas
compradas.).
2.3 A Ginecologia está contemplada no Programa Saúde Já? Em caso contrário, por qual
motivo? Há previsão de inclusão dessa especialidade no programa?

3. A PMA oferece todos os exames preventivos mencionados na reportagem? Qual é o número
de pacientes que aguardam na fila para a realização de cada um dos procedimentos? Qual é o
tempo de espera entre o agendamento e a realização de cada tipo de exame?

4. REQUER, no que couber, estudo para abertura de agendas para atendimento com médicos
ginecologistas aos sábados, na região do Parque Gramado, Parque São Jerônimo, Jardim da
Paz, Jardim das Orquídeas e Jardim Governador Mário Covas. (Considerar a viabilidade, tanto
para profissionais concursados como também para compra de consultas na rede privada).

5. Outras informações que julgar necessárias.

É o Requerimento.

Plenário Dr. Antônio A. Lobo, em 10 de Junho de 2019.

FRAN DA PADARIA
Vereadora
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