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___________________________________________________________
Ata nº 003, do dia 25 de setembro de 2019, da Audiência Pública da Secretaria
Municipal da Saúde, realizada às 18:30minutos, na Câmara de Vereadores de
Quitandinha, realizada pelo Secretário Sérgio Marcos Carvalho. A apresentação teve
por objetivo expor os números da saúde no quesito atendimento, incluindo os meses
de maio a agosto do ano de 2019; são audiências obrigatórias a serem feitas nas
casas legislativas em cumprimento ao Artigo 9º § da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Foram expostos os seguintes dados: 10.292 consultas médicas; 1.140 consultas
médicas

pediatria;

33.595

procedimentos

de

enfermagem;

515

visitas

domiciliares/enfermeiros ESF; 12.654 visitas ACS; 6.671 acompanhamentos a
hipertensos;1.740 acompanhamentos a diabéticos; 416 pessoas hospitalizadas por
todas as causas; 06 casos de internamento por pneumonia em menores de 05 anos;
02 casos de internamentos por desidratação em menores de 05 anos; 25
internamentos por diabetes; 115 transferências para outros hospitais; 4.330 consultas
de urgência e emergência; 393 consultas de ginecologia; 858 consultas de pré-natal;
86 consultas de puerpério; 441 preventivos de câncer do colo uterino; 5.378
preservativos distribuídos; 725 comprimidos e injetáveis; 502 eletrocardiogramas; 523
atendimentos psicológicos; 444 primeira consulta odontológica; 3.303 pacientes
atendidos pela odontologia; 9.684 procedimentos odontológicos; 112 próteses
dentárias distribuídas no programa municipal; 203 encaminhamentos especializados
E-Saúde (Curitiba); 412 encaminhamentos especializados MV (2ª Regional de Saúde);
9.976 exames laboratoriais agendados na COMESP; 8.057 exames laboratoriais
credenciado; 16.688 atendimentos da farmácia municipal; 371 pacientes cadastrados
que recebem medicamentos excepcionais da Farmácia Especial; 90 atendimentos préhospitalar móvel e 84 transporte Inter-hospitalar pela unidade de Suporte Básico por
meio do SAMU 192; 0 óbitos em menor de 01 ano; 34 outros óbitos; 77 nascidos vivos;
80 notificações do SINAN; 110 vistorias de inspeção sanitária; 70 licenças sanitárias;
10 denúncias/reclamações; 09 atendimentos; 63 inspeções de licença tabaco; 40
laudos de análise de água; 00 análises de projetos básicos de arquitetura; 462
atendimentos pela Ouvidoria, sendo 04 reclamações, 00 denúncias, 34 solicitações de
informação, 00 sugestões, 00 elogios e 424 foram classificados como outros.
Realizadas as explicações colocou-se à disposição e esclareceu as dúvidas. Nada
mais havendo, eu, Eduardo Karpinski, redigi a presente ata.

