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Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Lei, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado Requerimento ao Excelentíssimo Senhor Governador e ao
Excelentíssimo Senhor Secretario de Estado de Saúde, solicitando que envie a este Poder, informações
acerca do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, bem como quantas unidades veicular existem
em Cuiabá e qual a localização das bases de atendimento.
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JUSTIFICATIVA

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é um programa do Ministério da Saúde em parceria
com os Estados e Municípios do Brasil, fazendo parte da Política Nacional de Urgências e Emergências.
Acionado através do número 192, ele atende em qualquer lugar fora do ambiente hospitalar como
residências, locais de trabalho ou vias públicas.

Sob a Resolução 1451/95, caracteriza-se como urgência: a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou
sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata, e a emergência: a
constatação médica de condições de agravo à saúde que implique em risco iminente de vida ou sofrimento
intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.

O objetivo principal do SAMU é diminuir o tempo de internação e as possíveis sequelas que possam
aparecer consequentes da falta ou atraso de atendimento médico imediato.

Trabalhando 24 horas, as equipes de saúde, constituídas por médicos, enfermeiros, técnicos em
enfermagem e motoristas socorristas, são treinadas para atender diversos tipos de ocorrência, tais como:
urgências clínicas, pediátricas, gineco-obstétricas, de trauma e saúde mental.

Sabemos que existem regiões em Cuiabá, com um número muito elevado de habitantes e que os acidentes
são mais recorrentes. Por essa razão, solicitamos de informações acerca do número de veículos do SAMU
que atendem a Capital, bem como em quais regiões da cidade, as bases desse serviço se localizam.

Por essas considerações, esperamos do Soberano Plenário, o apoio ao presente Requerimento.
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