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INDICAÇÃO Nº 017/2019. 

Ementa: Sugere estudos para aquisição de mecanismo avaliador 
oftalmológico. 

 

Senhor Presidente: 

                       O Vereador que a presente subscreve, após 

deliberação do Plenário, na forma regimental, solicita envio de cópia 

da presente ao Prefeito deste município, requerendo estudos por parte 

do setor competente da municipalidade visando possibilitar a aquisição 

de mecanismo facilitador nas avaliações oftalmológicas rotineiras do 

posto de saúde. 

Justificativa: 

A presente indicação justifica e fundamenta-se no 

fato de que somos todos sabedores do recorrente problema encontrado 

por nossos cidadãos que buscam os serviços de saúde pública a fim de 

verificar sua deficiência visual, os quais são encaminhados para longas 

filas de aguardo por consultas em especialistas, em muitos casos não 

tendo suas demandas solucionadas por sua necessidade não poder ser 

solvida pelo profissional ao qual foi rementido. Ocorre que em simples 

consulta de encaminhamento o clínico geral não encontra amparo em 

orientações mais pormenorizadas e necessita encaminhar ao oftalmo a 

fim de ter um parecer mais aprimorado. Tendo a informação e realizado 

pesquisas a respeito, propomos a aquisição desta nova tecnologia 

disponível, chamada pelo nome de “Adam Robo”, um equipamento 

desenvolvido no Brasil, a custo baixo, e que após uma rápida avaliação 

emite um extrato com a maioria dos diagnósticos antes somente 

possível aos especialistas. Substitui o profissional, não, mas faz com 

que a grande parte de filas de espera frustradas sejam evitadas.  
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A operação do equipamento pode ser efetuada por 

qualquer pessoa, desde o clínico geral ao enfermeiro, ou mesmo o 

atendente de plantão.   

Por fim, a indicação ora proposta visa melhorar o 

atendimento dedicado aos nossos munícipes, tornando-o mais ágil e 

eficaz, no que tange o assunto oftalmologia, tornando-nos pioneiros 

em uma evolução que em pouco tempo presenciaremos na maioria dos 

postos de saúde e consultórios.  

  

             Nestes Termos 

             Pede Deferimento 

                       Sala de Sessões, 08 de Abril de 2019. 

        

 

AIRTON VALDECIR SCHMITT 

Vereador 
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