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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 208/2018 

Assunto: Requer informações acerca de pertences, de pacientes, desaparecidos na UPA Dr. Thelmo 

de Almeida Cruz. 

 

Fui procurado pela família do Sr. Pedro Ferreira, que passou mal na 

madrugada do dia 25/11/2018, às 03:00 horas, e foi levado pelo SAMU à UPA Dr. Thelmo 

de Almeida Cruz, onde foi necessário ser entubado pela equipe médica de plantão. O 

paciente foi então transferido para a Santa Casa de Jacareí, e hoje se encontra em 

recuperação na UTI do Hospital São Francisco. 

Porém, para a surpresa da família, não foram encontrados os pertences 

do Sr. Pedro: um pijama, um par de chinelos e sua prótese dentária. Estes pertences 

desapareceram na UPA. 

A família entrou em contato com a Santa Casa, onde foi levantado um 

histórico, no qual consta que o paciente já chegou à Santa Casa entubado, sem os seus 

pertences. 

Os familiares do Sr. Pedro também entraram em contato com a UPA, onde 

os funcionários fizeram descaso da situação, dizendo para a família fazer o que achasse 

melhor. 

Diante da indignação, a família entrou em contato com meu gabinete, 

relatando o caso, e autorizou por e-mail a divulgação do nome do paciente neste Pedido 

de Informações. 

Assim, inconformado com a situação enfrentada pela família do Sr. Pedro, 

REQUEIRO à Excelentíssima Senhora Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo 

Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao Senhor 

Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações: 

1. Já foram localizados a prótese dentária, o pijama e o par de chinelos 

do Sr. Pedro Ferreira? 

1.1. Em caso negativo, quem vai ressarcir o prejuízo da família? 

2. Em casos de pacientes que precisam abandonar os seus pertences, 

devido à urgência necessária ao atendimento, não existe uma 

organização, de forma que os pacientes não tenham prejuízos? 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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3. Existe um guarda-volumes ou um depósito de objetos achados e 

perdidos na UPA Dr. Thelmo?  

4. Quando são realizados procedimentos com pacientes que usam 

prótese dentária, lentes de contato, aparelhos dentários removíveis, 

ou similares, no momento em que é necessária a retirada dos 

mesmos, de que forma são guardados para serem posteriormente 

devolvidos à família?  

5. Com relação ao descaso relatado pela família, quais procedimentos 

serão adotados com vistas a proporcionar um melhor atendimento aos 

pacientes na UPA Dr. Thelmo de Almeida Cruz? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevo. 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2018. 

 

 

 

FERNANDO DA ÓTICA ORIGINAL 
Vereador - PSC 

 


