
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 167/2018.                                                                          Em, 07 de maio de 2018. 

 
SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO  A IMPLANTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS DOS 

PACIENTES INTERNADOS. 

  

 Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

  

 A Vereadora que esta subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse público, 

INDICA à Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao Exmº Sr. Prefeito, 

solicitando a implantação de tratamento de feridas agudas e crônicas dos pacientes internados. 

 

Sala das Sessões, 07 de maio de 2018. 

 

 

ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO 

Vereadora - Autora  

  

JUSTIFICATIVA: 

 É notória a falta de tratamento de feridas agudas e crônicas dos pacientes internados em 

Cabo frio, nenhum dos hospitais da cidade possui esse atendimento. 

São inúmeros os pacientes com feridas agudas e crônicas. É o caso de pacientes com diabetes, que 

desenvolvem pé-diabetes, uma ferida no pé de difícil tratamento, uma vez que a pessoa diabética 

tem problemas de cicatrização.  

Outros casos de feridas crônicas, são úlcera venosa, uma lesão nas pernas que aparece em 

pessoas com problemas de circulação; úlcera de pressão, comum em pacientes que permanecem 

muito tempo acamados; feridas em pessoas que fazem enxerto de pele; e lesões em pacientes de 

pós-trauma, que passaram por procedimentos como a traqueostomia e coloscopia, por exemplo.  

Esses tratamentos, de certa forma, já são feitos, mas muitas vezes sem o material certo e sem 

profissional especializado.  

Pacientes que possuem feridas crônicas agudas são indivíduos que necessitam de tratamento 

especializado e acompanhamento médico contínuo na maioria dos casos, como forma de atenuar o 

desconforto e melhorar a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde 

Faz-se necessário ter profissionais especializados preparados para atender pacientes 

com feridas crônicas agudas, bem como de todo aparato tecnológico necessário com recursos 

inovadores e instalações confortáveis e seguras a fim de auxiliar e acompanhar nos cuidados 

necessários, favorecendo a reintegração da pessoa ao seu contexto social e profissional, cuidando 

também da conscientização de todos sobre o tema. 
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