
Vereadores fiscalizam mais 
postos de saúde da capital 

O atendimento a pacientes nos centros de saúde de 
Belo Horizonte foi acompanhado por vereadores da 
Comissão de Saúde e Saneamento nesta quarta-feira 
(6/7), durante visita técnica às unidades dos bairros 
Pindorama, Califórnia, Santa Maria e Olhos D’água. 

 

O atendimento a pacientes nos centros de saúde de Belo Horizonte foi 

acompanhado por vereadores da Comissão de Saúde e Saneamento nesta quarta-

feira (6/7), durante visita técnica às unidades dos bairros Pindorama, Califórnia, 

Santa Maria e Olhos D’água. 

 

Após denúncias de pacientes sobre a faltas de médicos, medicamentos, demora no 

atendimento e precariedade nos postos de saúde da capital, vereadores iniciaram uma 

série de visitas a estes estabelecimentos na última segunda-feira (4/7) para verificar as 

reais condições do serviço prestado aos usuários. 

recebemos, verificando os problemas eminentes, para que possamos cobrar da Prefeitura 

Reinaldo Preto Sacolão (PMDB). 

 

Durante as visitas desta quarta-feira, os vereadores encontraram os mesmos problemas 

constatados nas anteriores: deficiências no atendimento, no quadro de profissionais, na 

distribuição de medicamentos e dificuldades na marcação de consultas especializadas. 

Saúde do bairro Califórnia, após passar pela UPA Oeste e pelos hospitais João XXIII, 

Odilon Behrens e Alberto Cavalcante. 

No Centro de Saúde Elza Martins, no bairro Pindorama, a desempregada Edna Figueiredo, 

que perdeu uma perna em acidente há um mês, conta que precisou comprar soro 

fisiológico para fazer seus curativos diários, devido à falta do produto. 

porquê desta disparidade. Quanto mais pobre a região, menos estrutura para o 



atendimento. Um exemplo é o posto do bairro Santa Maria, que atende a população do 

 

As vistorias continuarão na próxima semana, conforme informação do vereador Toninho 

Pinheiro da Vila Pinho (PT do B). Ele disse ainda que a Comissão de Saúde e 

Saneamento irá produzir um relatório sobre os centros de saúde visitados, que será 

apresentado em audiência pública para discutir o assunto. 

 


