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Ata nº 003, do dia 29 de setembro de 2021, da Audiência Pública da Secretaria Municipal da 

Saúde, realizada às 15h30minutos, na Câmara Municipal de Quitandinha, conduzida pelo 

servidor Otávio Borsato Mlenek, Assessor de Secretário. A apresentação teve por objetivo 

expor os números da saúde no quesito atendimento do 2º quadrimestre do ano de 2021. São 

audiências obrigatórias a serem feitas nas casas legislativas em cumprimento ao Artigo 9º § 4º 

da Lei de Responsabilidade Fiscal. O servidor Otávio Borsato Mlenek iniciou expondo alguns 

dados referentes à pandemia da COVID-19 no município; falou que em 31 de agosto de 2021 

havia 1.703 casos confirmados e 1.620 casos de pessoas recuperadas, sendo que ocorreram 

56 óbitos. Sobre a vacinação para imunizar a população contra a COVID-19 explicou que até 

31 de agosto de 2021 foram recebidas 6.056 doses da CORONAVAC, 8.385 doses da 

ASTRAZENECA, 3.096 doses da PFIZER e 555 doses da JANSSEN, sendo que até a mesma 

data foram 13.120 aplicações da primeira dose e 4.372 aplicações da segunda dose, 

totalizando 17.492 vacinas aplicadas. Explicou que foi realizada a Carreta SESC Projeto Saúde 

Mulher de 07/06/2021 a 02/07/2021 e por meio dele 328 mamografias foram marcadas e 270 

foram realizadas, sendo que houve 58 pacientes faltantes e 04 pacientes foram diagnosticados 

com câncer de mama no período. Além disso, houve 352 preventivos marcados e 260 

realizados, sendo que 92 pacientes faltaram. Em seguida, foram expostos os seguintes dados 

sobre os serviços em saúde: 18.004 consultas médicas e de enfermagem; 36.924 

procedimentos de enfermagem; nas ações ACS foram 34.525 visitas feitas e os cadastros 

realizados/atualizados foram 1.102 domiciliares e 4.314 individuais; 2.790 hipertensos 

cadastrados; 737 diabéticos cadastrados; 341 pessoas que possuem doença respiratória 

(asma, DPOC e outras); 428 pessoas que possuem doença cardíaca (insuficiência cardíaca, 

arritmia e outras); 324 pessoas hospitalizadas por todas as causas; 00 casos de internamento 

por pneumonia em menores de 05 anos; 00 casos de internamentos por desidratação em 

menores de 05 anos; 11 internamentos por diabetes; 248 transferências para outros hospitais; 

3.599 consultas de urgência e emergência; 579 consultas de suspeitos de COVID-19; 100 

internamentos de suspeitos de COVID-19; 79 encaminhamentos realizados nos casos 

suspeitos de COVID-19. Nas especialidades foram 306 consultas médicas de pediatria; 117 

consultas de ginecologia; 79 consultas de obstetrícia e pré-natal; 38 consultas de neurologia; 

373 atendimentos de dermatologia; 71 atendimentos de consultas de psiquiatria; 206 

atendimentos em psicologia; 2.523 atendimentos odontológicos; 630 preventivos de câncer do 

colo uterino; 335 eletrocardiogramas; 9.753 exames laboratoriais credenciado que totalizaram 

R$60.972,84; 20.251 atendimentos da farmácia municipal, sendo que 3.010 pacientes fazem 

uso de medicamentos controlados; 434 pacientes cadastrados que recebem medicamentos 

excepcionais da Farmácia Especial; 119 atendimentos pré-hospitalar móvel (SAMU); 144 

transporte Inter-hospitalar pela Unidade de Suporte Básico por meio do SAMU 192; 00 

transportes com aeronave (SAMU); 00 óbitos em menores de 01 ano; 69 outros óbitos; 65 

nascidos vivos; 34 notificações do SINAN; na vigilância em saúde foram 184 vistorias de 

inspeção sanitária, 60 licenças sanitárias, 07 denúncias/reclamações, 05 atendimentos, 45 
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inspeções de licença tabaco, 45 laudos de análise de água e 156 inspeções sanitárias de 

saúde do trabalhador; ocorreram 243 atendimentos pela Ouvidoria, sendo 02 reclamações, 00 

denúncias, 43 solicitações de informação, 00 sugestões, 00 elogios e 198 foram classificados 

como outros. Realizadas as explicações colocou-se à disposição e esclareceu dúvidas. Nada 

mais havendo, eu, Eduardo Karpinski, redigi a presente ata. 
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