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DE CASCAVEL

Excelentíssimo Senhor Presidente da Càman Municipal de Cascavel.

REQUEREMOS, nos termos que regem o a:l 1.49, §1 do Regimento Interno desta Casa de

Leis, seja encaminhado expediente ao Secretátio Municipal da Saúde, senhor Miroslau Bailak,
soücitar relatório com os dados da Vigilância Epidemiológica, sobre a Violência contt^ a

Mulher.

1) Como está" organizado o fluxo de atendimento às ütimas de üolência?
2) Qual o procedimento adotado em relação às demandas sociais e médicas das Mulheres

Vítimas de Violência?
3) Há resolutiüdade dos casos se sim como se dá? Caso a resposta seja negativa apÍesentar

os motivos.
4) Como se dá a referência e contra-referência nos casos de Violência contra a Mulher?
5) Em caso de violência sexual contÍa a mulher, existe algum protocolo de atendimento para

as primeiras horas?

a) E como se dá este protocolo?
b)Existe uma Unidade de Saúde de Referência no atendimento à mulher vítima de

violência?
6) Os proÍissionais que atuam nos serviços de saúde estão devidamente sensibiüzados e

capacitados para acolher, identificar, atender, diagnostica4 otientar e dar os deüdos
encaminhamentos quando detectadas as mulheres em situação de violência física,

psicológica, moral, patrimonial e sexual? Que tipo de treinamento e/ou capacitação esses

profissionais recebem?

7) Existe alguma campanha reaüzada de forma pedódica nas unidades de saúde? Se sim,

quais são elas?

8) Informe o número de atendimentos realizados para mulheres em situação de violência e o

númeto de notificações e subnotificações.
9) Informe a Rede de proteção ou órgãos responsáveis e seus respectivos endereços e

contatos.

É o que requer. Sala das Sessões.

Cascavel, 16 de novembro de2021,.

Vereador/ Republicano s
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Justificação

Esta proposição tem por objetivo levantar informações sobre o índice de atendimento às

mulheres vítimas de violência na Atenção Pnmâria e demais setoÍes da saúde. Sabido que a Violência
doméstica é uma questão de Saúde Pública.

Temos recebido de forma recorrente demandas relacionadas à violência contra a mulher,

muitas relacionadas ao atendimento na saúde, dentre elas informações sobre o número de mulheres

atendidas, supoÍte e encaminhamentos desta secretarra, razáo pela qual âpresento

Conto com a sua especial atenção a esta solicitaçáo, desde iâ agradeço.
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