
INDICAÇÃO Nº 00036/2018 

 

 

 “Solicita ao GOVERNO ESTADUAL a implantação 

do Hospital da Mulher de Paraiso do Tocantins” 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Prof. Deley Oliveira 

Presidente da Câmara Municipal 

Nesta 

 

Senhor Presidente, 

 

 O Vereador que este subscreve requer que, após ouvir o Douto Plenário 

desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador 

Mauro Carlesse, solicitando a implantação do Hospital da Mulher de Paraíso 

do Tocantins considerando a necessidade de conforto, privacidade e atenção as 

políticas públicas de saúde da mulher, dando o Governo do Tocantins um grande 

passo para o futuro oferecendo às mulheres desta cidade e da região do Vale do 

Araguaia, que comporta mais de 100.000 (cem mil) habitantes, um excelente 

espaço de saúde que vai ao encontro da demanda feminina. 

 A implantação do Hospital da Mulher em Paraíso trará para toda região do 

Vale do Araguaia uma maior visibilidade do ponto de vista econômico e social, 

pois gerará emprego e renda fortalecendo o comércio e serviços a serem 

prestados na região. Do ponto de vista logístico a cidade está localizada a 63 km 

de Palmas e as margens de um dos mais importantes modais rodoviários do 

Brasil que é a BR 153 (Belém-Brasília), a cidade também é portal de entrada 

para as belezas naturais da Região dos Lagos e Ilha do Bananal. 

As mulheres brasileiras procuram mais atendimento médico que os homens e, 

devido a grande demanda, nem sempre conseguem consultar. É importante ter 

um centro de atendimento para suas consultas de rotina e atenção a saúde sexual 

e reprodutiva; para estas que são provedoras, gestoras de toda a família. Será 

significante a redução da taxa de adoecimento do sexo feminino. Pois, apesar de 

viver mais que os homens, elas adoecem com muito mais frequência e merecem 

o local adequado e apropriado de saúde pública pois é sabido que a mulher 

exerce atividades que vão além da vida profissional, a mulher tem a grande 

responsabilidade de cuidar do lar e dos filhos, tendo um maior desgaste físico e 

emocional. Sabe-se também que devido a questões de vulnerabilidade 

econômica por falta de emprego na região, a grande maioria das mulheres não 

possuem condições de buscar assistência médica especializada.  



 Necessário destacar, à titulo de sugestão, que o Hospital da Mulher de 

Paraíso do Tocantins poderá atuar em três etapas de forma sucessiva, 

destacando: a) maternidade; b) gravidez de alto-risco e c) atendimento à mulher.

  

 Outro dado importante é que no Hospital Regional de Paraíso do 

Tocantins, acontecem de 120 a 220 partos por mês, demonstrando ainda mais a 

importância deste novo espaço sugerido para acomodar nossas mulheres em um 

centro específico e de referência em saúde, que também incluirão as cirurgias 

ginecológicas e obstétricas. 

Nesse balanço são apontadas ainda várias áreas que o Hospital da Mulher poderá 

atuar, entre elas atenção ao climatério/menopausa; queixas ginecológicas; 

infertilidade e reprodução assistida; saúde da mulher na adolescência; doenças 

crônico-degenerativas; saúde ocupacional; saúde mental e doenças 

infectocontagiosas. 

 A proposta já foi defendida pela Vereadora Vanessa Alencar Pinto em 

outras oportunidades e também é constantemente levantada pela Vereadora 

Josefa Araújo, mulheres que representam o poder feminino nesta Casa de Leis 

demonstrando, portanto, a necessidade que urge sobre este espaço que será um 

marco na saúde pública desta cidade e região.  

 

 

Gabinete do Vereador, 08 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Daniel Medeiros 

Vereador - PV 

 

 


