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Ata nº 002, do dia 27 de maio de 2020, da Audiência Pública da Secretaria Municipal da Saúde,
realizada às 10:30minutos, na Câmara Municipal de Quitandinha, conduzida pela Secretária de
Saúde Caroline Przybylok. A apresentação teve por objetivo expor os números da saúde no
quesito atendimento do 1º quadrimestre do ano de 2020; são audiências obrigatórias a serem
feitas nas casas legislativas em cumprimento ao Artigo 9º § 4º da Lei de Responsabilidade
Fiscal. A Secretaria iniciou a audiência pública expondo alguns dados referentes à pandemia
da Covid-19 no município; falou que até 30 de abril de 2020 foram 149 atendimentos
relacionados à pandemia, 06 casos suspeitos e 02 casos confirmados, sendo que os 02
pacientes já se recuperaram da doença. Recursos Federais vinculados ao combate à
pandemia no município são os seguintes: R$37.746,00 provenientes da Portaria nº 480 de 23
de março de 2020 e a Portaria nº 774 de 09 de abril de 2020 destinou R$183.887,44
(Incremento PAB) e R$21.919,00 (Atenção média e alta complexidade), totalizando
R$243.552,44; Decreto nº 1.331 de 13 de maio de 2020 referente à suplementação no
orçamento geral, sendo que o planejamento para o uso deste recurso será dividido em três
categorias principais: 1) Pagamento de funcionários que estão trabalhando exclusivamente no
combate à pandemia; 2) Gastos com matérias de consumo (máscaras, aventais, álcool em gel,
luvas, protetores faciais, termômetros, etc) e 3) Gastos com serviços de terceiros que atuam
exclusivamente no apoio ao combate à pandemia. Em seguida, foram expostos os seguintes
dados: 11.190 consultas médicas e de enfermagem; 535 consultas médicas pediatria; 18.944
procedimentos de enfermagem; 272 visitas domiciliares enfermeiros ESF; 26.853 visitas ACS;
1.270 novos cadastros domiciliares e 3.454 novos cadastros individuais realizados pela ACS;
2.575 hipertensos cadastrados; 644 diabéticos cadastrados; 373 pessoas hospitalizadas por
todas as causas; 09 casos de internamento por pneumonia em menores de 05 anos; 07 casos
de internamentos por desidratação em menores de 05 anos; 14 internamentos por diabetes;
114 transferências para outros hospitais; 3.599 consultas de urgência e emergência; 178
consultas de ginecologia; 589 consultas de pré-natal NIS I; 106 consultas de puerpério; 167
preventivos de câncer do colo uterino; 289 eletrocardiogramas; 136 atendimentos psicológicos;
1.366 atendimentos odontológicos; 112 próteses dentárias distribuídas no programa municipal;
8.556 exames laboratoriais credenciado; 25.529 atendimentos da farmácia municipal, sendo
que 2.492 fazem uso de medicamentos controlados; 117 pacientes cadastrados que recebem
medicamentos excepcionais da Farmácia Especial; 82 atendimentos pré-hospitalar móvel
(SAMU); 99 transporte Inter-hospitalar pela unidade de Suporte Básico por meio do SAMU 192;
02 transportes com aeronave (SAMU); 00 óbitos em menores de 01 ano; 48 outros óbitos; 60
nascidos vivos; 80 notificações do SINAN; na vigilância em saúde foram 52 vistorias de
inspeção sanitária, 37 licenças sanitárias, 20 denúncias/reclamações, 90 atendimentos, 52
inspeções de licença tabaco e 25 laudos de análise de água; 666 atendimentos pela Ouvidoria,
sendo 11 reclamações, 00 denúncias, 90 solicitações de informação, 00 sugestões, 00 elogios
e 565 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.

