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Ata nº 006, do dia 29 de setembro de 2016, da Audiência Pública da Secretaria 

Municipal da Saúde, às 19h:30min, na Câmara de Vereadores de Quitandinha, 

realizada pelo secretário municipal senhor Rogerio Ronaldo Raksa: a apresentação de 

hoje tem por objetivo expor os números da saúde no quesito atendimento e finanças 

de maio a agosto do ano de 2016; são audiências obrigatórias a serem feitas nas 

casas legislativas em cumprimento ao Artigo 9º § da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

Dando sequência explicou que foram 9657 consultas médicas; 36.251 procedimentos 

de enfermagem; 1.923 visitas domiciliares/enfermeiros ESF; 9.925 visitas ACS e 

totalizando 11.848 visitas;  411 pessoas hospitalizadas; 5.875 acompanhamentos a 

diabéticos e hipertensos; 09 casos de pneumonia em menores de 05 anos; 13 casos 

de desidratação em menores de 05 anos; 37 hospitalizações por diabetes; 3.289 

consultas de urgência e emergência; 760 pré-natal; 73 purperal; 331 preventivos de 

câncer do colo de útero; 2.135 atendimentos de puericultura; 512 eletrocardiograma; 

5.367 procedimentos odontológicos; 919 consultas e exames com encaminhamentos 

aos hospitais conveniados; 1.507 imunizações; 33 coberturas vacinal HPV; 481 

atendimentos em Psicologia; 91 terapias em grupo; 71 internamentos de urgência e 

emergência ambos em Campo Largo; 10.421 atendimento farmácia municipal; 1.980 

serviços de radiologia; 9.781 exames laboratoriais credenciado; 6.584 exames 

laboratoriais COMESP; 02 óbitos em menor de 01 ano; 36 outros óbitos; 66 nascidos 

vivos; 61 notificação do SINAN; 141 atendimentos da fisioterapia; relatórios de 

materiais e equipamentos para tratamento domiciliar; vigilância em saúde; transportes; 

despesas totais R$ 3.446.127,07; percentual de recursos próprios investidos em saúde 

no 2º quadrimestre de 2016 em 26,68%. Feitas e realizadas as explicações colocou-se 

à disposição e esclareceu as dúvidas. Nada mais havendo, eu Licimar Meinelecki, 

redigi a presente ata que será assinada pelos presentes.  
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