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CARTA DO PRESIDENTE
Emanoel Marcelino Barros Sousa

Presidente do Instituto Nacional de
Tecnologia e Saúde
...................................................................
“Ao comemorar mais dez anos de existência
superando desafios, podemos acreditar em um
futuro cada vez mais promissor.”

Completamos 10 anos de instituição e neste período buscamos colocar em prática uma
gestão participativa, diretrizes com foco no desenvolvimento tecnológico e na excelência da prestação de serviços.
Ao longo desta trajetória, a equipe do INTS desenvolveu com sentimento uníssono de
alcançar o sucesso. Priorizamos a construção de uma cultura organizacional capaz de
atrair e reter talentos, visando a valorização do capital humano de acordo com as necessidades do negócio.
Crescemos, e atualmente possuímos uma organização social estruturada que traz no
seu “gene”, a excelência na qualidade da prestação de serviços, tecnologia de ponta em
nossas unidades, a saúde e a segurança do paciente em primeiro lugar, transparência,
ética e bem-estar dos seus colaboradores.
Foram muitos aprendizados, experiências e aquisição de novas competências durante esses dez anos, que agora estamos comemorando com muito orgulho e felicidade.
Os nossos colaboradores vestiram a camisa do INTS diariamente e dedicaram-se horas
apostando no nosso crescimento com sustentabilidade econômica, responsabilidade,
senso de empreendedorismo e inovação. Angariando conquistas e diversas qualificações, dentre as mais importantes a certificação ISO 9001 e o CEBAS.
Este é só o início de uma jornada onde acreditamos que podemos melhorar continuamente o atendimento da saúde pública do país, elevando aos padrões de instituições
privadas de primeiro mundo. Para isto, temos em nosso Planejamento Estratégico diversos projetos que solidificam nos próximos anos buscando a melhoria da saúde para
o nosso Brasil.
Marcelino Sousa
Presidente do INTS
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10 ANOS DE HISTÓRIA
Criado por lei federal em maio de 1998, o modelo de
gestão por intermédio de Organizações Sociais (OSs)
está presente em 24 estados brasileiros e em mais de
200 municípios. (Folha de São Paulo, 2018).
No início do ano de 2003, dois executivos com ampla
vocação humanitária decidem que não é mais possível
somente observar ao largo a situação caótica da gestão
pública e, após conhecerem melhor os grandes benefícios proporcionados pelas parcerias feitas entre Governo e Organizações Sociais, resolvem desenhar um ambicioso projeto com o intuito de colocar em prática de
forma diferenciada, o direito de melhorar as condições
de vida da população carente brasileira. Após estudos,
consultorias e modelagens, os dois resolvem fundar o INTS.
Para compor a melhor fórmula de atendimento às necessidades da população em uma das áreas brasileiras
mais castigadas e dependentes: a saúde pública, o INTS
juntou sua expertise tecnológica, o vasto conhecimento e experiência na área de gestão hospitalar, gestão de
pessoas, engenharia clínica e de saúde pública, formando um robusto e eficiente sistema de gestão para a área
de saúde pública.
Desta maneira, deram início ao atendimento em pequenos municípios através do fornecimento de profissionais médicos e com ações de melhorias voltadas à
modernização tecnológica nestas localidades, com total
sucesso e plena satisfação das populações, gestores e
profissionais de saúde. Por meio do INTS foi possível
ampliar de forma expressiva o acesso dos cidadãos ao
SUS, levando serviços de saúde em locais onde a população não possuía qualquer atendimento médico.
O instituto não se limitou em seu plano de ação apenas na área de saúde, tendo como missão a promoção
de qualidade de vida para a comunidade, instaurando o
INTS + Social que estabeleceu parcerias e desenvolveu
projetos nas áreas de Educação e Assistência Social.

CERTIFICADO CONCEDIDO
PELO GOVERNO FEDERAL

O INTS entende que é preciso atender aos anseios primários e vitais do indivíduo e da coletividade, e que o funcionamento equilibrado da vida social é resultado do fortalecimento de estruturas como a Saúde, a Assistência Social
e a Educação para todos.
O modelo de gestão do INTS se mostrou eficiente quanto
ao atendimento das necessidades das comunidades brasileiras, com maior produtividade e custo menor para os
cofres públicos em relação aos serviços de saúde geridos
pela Administração Pública, e com a qualidade reconhecida tanto pelos usuários quanto por órgãos de certificações
de qualidade e de testes da capacidade técnica.
O INTS recentemente conquistou o CEBAS que consiste
no certificado concedido pelo Governo Federal, por intermédio do Ministério Saúde, à pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, reconhecida como entidades
beneficente de assistência social com a finalidade de prestação de serviços na Área de Saúde e que atenda ao disposto na Lei Nº 12.101, de 27 de Novembro de 2009.
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ABRANGÊNCIA
DE ATUAÇÃO
Completando 10 (dez) anos de existência no
ano de 2019, o INTS já esteve presente em
25 (vinte e cinco) municípios brasileiros nos
estados da Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Pernambuco e São Paulo, atuando nas áreas de gestão pública hospitalar, pesquisa e tecnologia da informação,
prestação de serviço especializado e fornecimento de mão de obra qualificada.
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Fundação
do INTS

. Projeto em
COMSUL - PE

2009

Projeto em Santo Antônio de Descoberto
– GO . Projeto em Caçapava – SP

2011
2010

. Desenvolvimento
do Sistema Viver+

. Projeto em Araçás – BA
. Projeto em Capela do
Alto Alegre – BA
. Projeto em Cabaçeiras
do Paraguaçu – BA

10

. Assunção das UBS e
SAMU em Suzano/SP
. Projeto Vida SSA/BA . Criação
do NASDU . Projeto em Livramento de
Nossa Senhora – BA . Projeto em Riachão
do Jacuípe – BA . Projeto em Jaguaripe –
BA . Projeto em Campo Formoso – BA
. Projeto em Luís Eduardo Magalhães - BA

2013
2012

. Projeto de Pesquisa
em Salvador

. Projeto de Paripiranga – BA
. Projeto em UPA Serra – ES
. Projeto em Alagoinhas – BA
. Projeto em Ubatã – BA
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2014

. Certificação
ISO 9001:2008
. Aniversário 05
anos do INTS
. Projeto em
Lapão - BA

. Admissão em
Barreiras/BA
. Projeto Social
Mais Alegria

. Atualização da
certificação ISO 9001: 2015
. Projeto Social Centro do
Controle de Peso
. Projeto Social Fonoaudiologia

2015

. Certificação CEBAS

Hospital, Pronto
Atendimento, SADT e
SAMU de Bertioga - SP
Projeto em SAMU – Regional
Mogi das Cruzes – SP

2017
2016

. UPA Rio Grande
da Serra - SP
. UPA Brotas - BA
. HGE 2, HGRS e

Maternidades estaduais
. Ampliação das ações de
promoção à saúde

2019
2018

. UPA Feira de Santana - BA
. Ampliação do contrato com
a SESAB (Hosp. Menandro
de Farias, Hosp. Camaçari)
. Projeto Social Alimentando
sem Fronteiras
. Projeto Social Recreandro
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Quem Somos
O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde
– INTS, é uma organização Social sem fins
lucrativos, qualificada de Utilidade Pública
nos municípios de Salvador – BA, Suzano e
Mauá- SP, além de possuir qualificação de
Organização Social em diversos municípios
do Brasil, com atuação exclusiva na área,
com foco na pesquisa e inovação das melhores práticas tecnológicas para a gestão pública e operação de unidades na área da Saúde,
ações e serviços de promoção da saúde.
Com perfil multidisciplinar, o INTS vem
trabalhando de forma integrada com o setor
empresarial, promovendo melhores práticas
de gestão focada em serviços públicos de
Saúde nas esferas municipal, estadual e federal, oferecendo serviços de mais alto nível
para toda a comunidade.
Atuar de forma sustentável e duradoura tem
sido a principal vertente do INTS desde a sua
criação. Entende-se que os serviços públicos
no Brasil, necessitam de um alto desenvolvimento tecnológico para atendimento da
demanda do país. O INTS, no que se refere a
esses investimentos, vem atuando fortemente fomentando parcerias com instituições
públicas e privadas para suprir essa lacuna.
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Missão
Prover uma sociedade
justa e igualitária, através
de instrumentos eficientes
que assegurem o funcionamento excelente da Administração Pública Brasileira,
sendo fidedigna ao cumprimento das determinações
da Constituição Federal e
suas respectivas leis regulamentadoras.
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COMPROMISSO
COM A SOCIEDADE
Visão

Valores

Aprimorar e modernizar os serviços de Saúde, Assistência Social
e Educação brasileira,
em todas as esferas de
atuação do Poder Público, trazendo como
prática de sustentabilidade a pesquisa científica e a tecnologia,
tornando-se referência
na satisfação popular
e no desenvolvimento
social

O INTS tem como
princípios éticos a
legalidade, a transparência de seus atos, o
desenvolvimento de
recursos de utilidade
pública e a reforma
social em busca de
qualidade de vida.

Política da
Qualidade
Prover a Administração Pública com
soluções de gestão e
tecnologia nas áreas
de saúde, educação
e assistência social,
cumprindo as determinações de suas
respectivas leis regulamentadoras, sempre
promovendo a melhoria contínua da gestão
da organização para
aumentar a satisfação
dos clientes.

INTS 10 ANOS - Relatório de Atividades Consolidadas
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FUTURO DAS
ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS

“A gestão através das OSs possibilita para o gestor público
total controle dos investimentos realizados e serviços prestados para a comunidade.”
Ian Cunha, Superintendente do INTS.

Entidades Filantrópicas
A parceria filantrópica é essencial para a consolidação do SUS que possibilitou a contratação de Organizações Sociais para a gestão dos Estabelecimentos Assistenciais de
Saúde.
As instituições filantrópicas recebem benefícios e isenções do governo, em contrapartida devolvem em prestação de serviços para a sociedade. Segundo estudo apresentado
pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas (Fonif), para cada R$ 1 em subsídio
concedido ao setor, R$ 7,39 são devolvidos à população na forma de serviços educacionais e de saúde.1
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Atualmente, 40% em média dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) são ofertados por estabelecimentos filantrópicos. Em números representa 1.731 municípios brasileiros com atuação de instituições filantrópicas e 55,9% desses municípios têm apenas
esse tipo de hospital.
As instituições se concentram nas regiões Sul e Sudeste e no Rio Grande do Sul chegando a expressar 70% da rede. De acordo com Brunno Carrijo, responsável pela área que
concede o Cebas no Ministério da Saúde, 58,95% de todas as internações de Alta Complexidade no SUS são realizadas por hospitais filantrópicos: 69,35% de rádio e quimioterapias e 58,14% de transplantes de órgãos e tecidos, como córneas, o que evidencia
a importância das entidades. 2
Em 2018, no Brasil, mais de 200 municípios e 23 Estados faziam parcerias com OSs.
Uma das principais vantagens desse sistema é a celeridade no processo decisório, profissionalização da gestão e redução da lentidão e burocracia.
Com os ganhos de eficiência é possível redimensionar os investimentos à adoção de
novas tecnologias e ferramentas. 3
Referências Bibliográficas: acesso em 09/07/2019
Fonte 1: https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/577200-FRENTE-DEFENDE-MANUTENCAO-DA-IMUNIDADE-FISCAL-DE-ENTIDADES-FILANTROPICAS.html
Fonte 2:https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/04/05/isencoes-fiscais-para-filantropicas-geram-retorno-social-e-economico-afirmam-debatedores
Fonte 3: https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,saude-desafios-de-integracao-e-convergencia,70002818439
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Entidades Filantrópicas
Inovação Tecnológica

“Integração da estratégia de crescimento corporativo com a modernização tecnológica define o foco
do INTS para sustentabilidade e
longevidade no Terceiro Setor.”
Ian Cunha, Superintendente do INTS.

Uma gestão eficaz dos recursos e dos processos dos serviços médico-hospitalares é
imprescindível para sobrevivência do setor, uma vez que os custos com saúde são altos
e devido ao envelhecimento populacional e surgimento de novas patologias, estes tendem a um crescimento cada vez maior.
Por intermédio das Organizações Sociais (OSs) foi possível gerenciar as instituições, sobretudo na área da saúde as quais o Estado não seria capaz e agilizar os processos administrativos com utilização de instrumentos gerenciais da iniciativa privada. Por exemplo,
otimização dos processos de aquisições em busca de preços mais baixos e justos.
Uma forma de maximizar a eficiência do setor é trazendo a tecnologia e inovação como
aliadas à gestão da saúde. Os avanços tecnológicos não devem restringir-se apenas as
descobertas científicas na área médica, e sim integrar a rotina da gestão hospitalar. Um
sistema informatizado gerencial fornece aos usuários, seja médico, gestor de saúde ou
gestor público, todas as informações captadas de um Estabelecimento Assistencial de
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Saúde em uma única plataforma, aumentando a produtividade e a assertividade das
tomadas de decisões.
Segundo a revista Exame, um levantamento realizado pela consultoria Accenture com
500 médicos revelou que 70% deles têm mais proficiência no uso de prontuários eletrônicos. Além disso, 63% dizem que o uso de TI na área de saúde reduziu o tempo das
consultas. “O médico, além de ter todo o seu conhecimento, pode olhar o histórico e
receber de um programa de computador uma sugestão de diagnóstico feita com base
em indicadores ou em exames combinados”, afirma o consultor Rene Parente, líder da
área de saúde da Accenture para a América Latina.
A modernização e aprimoramento tecnológico é o caminho para um futuro promissor
das instituições de gestão em saúde. “Estão chegando tecnologias que vão diminuir
custos de aplicação da medicina tradicional e podem ampliar o acesso de saúde à população”, diz Paulo Chapchap, diretor geral do Hospital Sírio Libanês em evento promovido
pela Revista Exame no ano de 2018.
As organizações do futuro são aquelas que combinam dois fatores principais: investimentos em inovações e tecnologias emergentes e que suas ações estejam respaldadas
em prol da sustentabilidade socioambiental, perpassando pela era pós-digital, em que as
pessoas estão sempre conectadas e as organização deixam de usar ferramentas digitais
e passam a ser digitais.
A orientação destas serão através das informações e dados (data driven) e utilização dos
recursos como inteligência artificial, realidade virtual e aumentada, e dispositivos físicos
conectados entre si pela internet. Estas organizações ofertarão serviços altamente tecnológicos com desafio de humaniza-los e personaliza-los, atendendo as necessidades
individuais.
Referências Bibliográficas: acesso em 09/07/2019
Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/colunas/2017/04/1871190-organizacoes-do-futuro-do-inovador-a-inovacao-com-impacto-social.shtml
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/organizacoes-sociais-modernas-aumentam-a-eficacia-dos-servicos-publicos-de-saude/
https://exame.abril.com.br/tecnologia/tecnologia-transforma-gestao-na-area-de-saude/
https://exame.abril.com.br/brasil/como-a-tecnologia-pode-tornar-a-gestao-de-saude-mais-eficiente-no-brasil/
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NOSSA ESTRUTURA
O INTS
O INTS, além da matriz administrativa lotada na cidade de Salvador/BA, possui um escritório administrativo local em cada contrato para atender as necessidades dos clientes
e funcionários de maneira rápida e eficiente.
Nossa estrutura é composta por Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, Superintendência, Diretoria de Relações Institucionais, Diretoria de Planejamento, Diretoria
Geral, Diretoria Administrativa, Diretoria Financeira, Diretoria de Tecnologia da Informação, Diretoria Jurídica, Diretoria de Assistência em Saúde, conforme apresentado
abaixo:

18
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ORGANOGRAMA DA
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO DE ÉTICA E
TRANSPARÊNCIA (3+1)

CONSELHO FISCAL

PRESIDÊNCIA

ANALISTA DE QUALIDADE
E COMPLIANCE

TESOURARIA

VICE-PRESIDÊNCIA

SUPERINTENDÊNCIA
GERAL

SUPERINTENDÊNCIA
DE PLANEJAMENTO

SUPERINTENDÊNCIA
DE RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

DIRETORIA GERAL

20

DIRETORIA
ADMINISTRATIVA

DIRETORIA FINANCEIRA

DIRETORIA DE
INFRAESTRUTURA E TI

DIRETORIA JURÍDICA

DIRETORIA DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DIRETORIA MÉDICA
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RESPONSABILIDADES E DIRETRIZES

CONSELHO
DELIBERATIVO

DIRETORIA
EXECUTIVA

SUPERINTENDÊNCIA
GERAL

SUPERINTENDÊNCIA
DE RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

Responsável por definir as diretrizes do instituto e os recursos para alcançá-las. O conselho também possui a função de fiscalizar e auditar a gestão administrativa com intuito de manter a transparência das ações da instituição.

Tem como responsabilidade representar ativa e passivamente a instituição, manter entendimentos e intercâmbios
com instituições e empresas privadas e públicas, nacionais e estrangeiras, para mútua cooperação em atividades
de interesse comum, celebrar contratos e convênios em
nome do INTS, bem como, executar atividades similares e
congêneres à representação da entidade.

Responsável, juntamente com o Conselho, por definir,
orientar e efetuar todas as políticas e metas internas do
INTS, assim como o acompanhamento do desenvolvimento das diversas áreas de atuação da organização.

Dirigir a relação da organização com as demais instituições que ela se relaciona, sejam essas instituições clientes,
como prefeituras, estados, ou mesmo autarquias, e órgãos
fiscalizadores, das diversas esferas municipais, estaduais e
federais. Dirige também as relações que envolvem todo o
terceiro setor, bem como a sua propagação.
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SUPERINTENDÊNCIA
DE PLANEJAMENTO

Conduz o processo de posicionamento estratégico, subsidiando o conselho em análises de oportunidade de negócio. Realiza o levantando e análise de informações sobre
os aspectos econômico-financeiro a fim de contribuir na
elaboração de planos de ação para alcance dos objetivos
da empresa.

DIRETORIA GERAL

Responsável por definir a estratégia comercial da empresa, determinando os acordos e as condições necessárias,
se relacionando com toda área comercial dentro de uma
empresa.

DIRETORIA
ADMINISTRATIVA

Responsável por promover as condições ideais para o bom
funcionamento das atividades executadas por toda a equipe do INTS. Assessora a Diretoria Geral, Superintendência
e Diretoria Executiva com informações relevantes para administração e assuntos estratégicos da instituição.

Dirigir os setores contábil e financeiro da organização, desenvolvendo normas internas, processos e procedimentos
DIRETORIA
de finanças. Tem como responsabilidades planejar, organiFINANCEIRA
zar, dirigir e controlar as atividades financeiras da empresa,
realizar o gerenciamento completo da área, contemplando
as atividades de planejamento financeiro, contas a pagar e
contas a receber, gestão do patrimônio, acompanhar as execuções orçamentárias, de custo e estudos econômico-financeiros, realizar análise e apuração
de impostos, acompanhar rotinas fiscais e dar suporte às áreas de negócios.
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DIRETORIA DE
INFRAESTRUTURA
E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Responsável por dirigir a implementação do Plano Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da informação a fim de
planejar e gerir os recursos e processos da organização.
Conduz projetos, identifica e implementa soluções tecnológicas, elabora estratégias e procedimentos de contingência, além de responder pela manutenção e política de
segurança da infraestrutura de redes e servidores.

DIRETORIA
JURÍDICA

Tem como missão verificar, analisar e corrigir os atos, procedimentos e condutas do INTS a fim de manter alinhamento com a legislação vigente.

DIRETORIA DE
ASSISTÊNCIA
À SAÚDE

Dirigir os estabelecimentos e unidades de saúde em que
o INTS é responsável por administrar suas atividades, com
intuito de que os serviços de saúde sejam executados com
eficiência a todos os cidadãos.

DIRETORIA
MÉDICA

Dirigir, coordenar e orientar o Corpo Clínico a fim de garantir a execução das atividades de assistência médica na
instituição.
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ESCOPO DE ATUAÇÃO
Tecnologia em Sistemas de Gestão
• Implantação e desenvolvimento de sistemas integrados.
• Consultoria e implementação BI (Business Inteligence).
• Fornecimento de toda a infraestrutura tecnológica para funcionamento dos sistemas.
• Integração com sistemas ministeriais.

Gestão de Unidades
• Gestão e operação de unidades na área de saúde pública.
• Diagnóstico de atendimento aos programas ministeriais.

Gestão de Pessoas
• Fornecimento e gestão eficiente de profissionais médicos, técnicos e enfermeiros.
• Preparação e avaliação de mão de obra especializada.
• Gestão da folha de pagamento de terceirizados.
• Programas de educação permanente.
• Capacitação e treinamentos.

24
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QUALIFICAÇÕES E
CERTIFICAÇÕES
Qualificações Técnicas e Titulações
As capacidades técnicas e certificações de qualidade desta Organização Social atingem
de modo mais eficiente as necessidades das comunidades brasileiras. O INTS entende
que é preciso atender os anseios primários e vitais do indivíduo e da coletividade e, que
o funcionamento equilibrado da vida social é resultado do fortalecimento de estruturas
como Educação, Assistência Social e Saúde.
Com suas titulações, qualificações e certificações o INTS está habilitado a participar de
projetos de utilidade pública, visando o benefício nas áreas da Saúde, da Educação e da
Assistência Social nas esferas municipal, estadual e federal. Tendo como modalidades
de contratação: Seleção de Organizações Sociais, as Licitações, os Convênios, os Contratos de Emergência e a Dispensa, ou Inexigibilidade de Licitação

Qualificações Técnicas

Além da estrutura administrativa, o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde é registrado em todos os conselhos de classes de suas áreas de atuação e tem à disposição o
capital intelectual dos seguintes Conselhos Técnicos:

CONSELHOS DE CLASSE TÉCNICO
Conselho Regional de Administração

Conselho Regional de Fonoaudiologia

Conselho Regional de Biomedicina

Conselho Regional de Medicina

Conselho Regional de Contabilidade

Conselho Regional de Nutrição

Conselho Regional de Engenharia

Conselho Regional de Odontologia

Conselho Regional de Enfermagem

Conselho Regional de Psicologia

Conselho Regional de Farmácia

Conselho Regional de Radiologia

Conselho Regional de Fisioterapia

Conselho Regional de Serviço Social

26
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Titulações Públicas
TIPO QUALIFICAÇÃO
Organização Social

TIPO
Estadual

MUNICÍPIO
-

ESTADO
Rondônia

Organização Social

Estadual

-

Bahia

Organização Social

Estadual

-

Goiás

Organização Social

Municipal

Barueri

São Paulo

Organização Social

Municipal

Bertioga

São Paulo

Organização Social

Municipal

Biguaçu

Santa Catarina

Organização Social

Municipal

Biritiba Mirim

São Paulo

Organização Social

Municipal

Camaçari

Bahia

Organização Social

Municipal

Caucaia

Ceará

Organização Social

Municipal

Diadema

São Paulo

Organização Social

Municipal

Embu Das Artes

São Paulo

Organização Social

Municipal

Ferraz De Vasconcelos

São Paulo

Organização Social

Municipal

Jundiaí

São Paulo

Organização Social

Municipal

Maracanaú

Ceará

Organização Social

Municipal

Marília

São Paulo

Organização Social

Municipal

Mauá

São Paulo

Organização Social

Municipal

Poá

São Paulo

Organização Social

Municipal

Praia Grande

São Paulo

Organização Social

Municipal

Rio Grande Da Serra

São Paulo

Organização Social

Municipal

Salvador

Bahia

Organização Social

Municipal

Santo Amaro Da Imperatriz

Santa Catarina

Organização Social

Municipal

São Bernardo Do Campo

São Paulo

Organização Social

Municipal

São Paulo

São Paulo

Organização Social

Municipal

Serra

Espírito Santo

Organização Social

Municipal

Suzano

São Paulo

Organização Social

Municipal

Taubaté

São Paulo

Organização Social

Municipal

Vila Velha

Espírito Santo

TIPO QUALIFICAÇÃO
Utilidade Pública

TIPO
Federal

MUNICÍPIO
-

ESTADO
-

Utilidade Pública

Municipal

Mauá

São Paulo

Utilidade Pública

Municipal

Salvador

Bahia

Utilidade Pública

Municipal

Suzano

São Paulo
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CERTIFICAÇÃO
ISO 9001:2015
O INTS tem implementado o Sistema de Gestão da Qualidade que assegura seu comprometimento com a prestação de serviços de qualidade, eficiência operacional e a satisfação do cliente, constituindo as seguintes diretrizes:
√ Investir constantemente em inovações e desenvolvimento de novos produtos e serviços, sendo pioneiro no atendimento de qualidade e em tecnologia.
√ Desenvolver métodos eficientes para alcançar o cliente e processar as operações de
maneira segura e contínua.
√ Atender cada cliente compreendendo suas especificidades, estreitando o relacionamento e contribuindo para que o cliente seja percebido como referência de desempenho e eficiência, consequentemente, fortalecendo a reputação do INTS.
√ Ser líder atuante, empenhado no desenvolvimento e implantação de melhoria contínua dos requisitos do Sistema de Gestão de Qualidade do INTS.
A certificação ISO 9001:2008, conquistada em 2014, permitiu que a instituição melhorasse seu desempenho, demonstrasse os níveis de qualidade dos serviços e o cumprimento dos princípios de gestão da qualidade internacionalmente reconhecido.
Em busca de aprimoramento dos processos no ano de 2017, o INTS percorreu pelo
processo de transição para implementação da norma ISO 9001:2015 contemplando
as novas exigências, como o planejamento com avaliação dos riscos e oportunidades,
a análise do contexto da organização, o foco nos stakeholders, a ênfase nos processos
terceirizados e o alinhamento com outras normas ISO, além do comprometimento da
alta liderança. A auditoria de recertificação foi realizada em dezembro de 2018 pela
Bureau Veritas obtendo a manutenção da certificação.
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FORMAÇÃO DE
NOVOS AUDITORES
DA QUALIDADE
No mês de setembro de 2018, os setores de Recursos Humanos e da Qualidade promoveram um treinamento para formação de Auditores Internos da Qualidade do INTS,
contemplando uma turma com 15 colaboradores.
O treinamento, ministrado pelo Consultor Lindomar Barreto, teve duração de 24h, onde
os colaboradores exploraram os requisitos da norma ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade e NBR ISO 19011:2012 – Diretrizes para realização de auditorias e
aspectos comportamentais da auditoria (auditores e auditados) e conhecimentos sobre
o processo e técnicas de Auditoria Interna.
No ciclo de Auditoria Interna 2018, a turma de novos auditores internos formados,
atuam como auditores observadores, com objetivo de adquirirem experiência para as
próximas auditorias internas.
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IMPLANTAÇÃO
DO PROGRAMA
DE COMPLIANCE
O atual cenário econômico e político do Brasil tem sido um momento muito propício
para o surgimento de dificuldades das mais diversas origens em empresas de todos os
portes. Por diversas razões, corporações tem sido notícias em jornais de circulação nacional a respeito de práticas fraudulentas e atividades ilícitas, o que tem levado à perda
de credibilidade e algumas até mesmo à falência.
Algumas empresas, por maiores que sejam, perdem parte de sua integridade e passam
a ser caracterizadas pelos concorrentes e pelos próprios consumidores por sua falta de
ética. Quando envolvidas em escândalos de corrupção, sofrem sanções penais, cíveis e
administrativas.
De cabeça erguida para enfrentar os desafios de uma nova realidade social, política e
econômica, e sem perder de vista os nossos princípios, crenças e valores, o INTS iniciou
no ano de 2018, a implantação do seu Programa de Compliance.
O termo Compliance é derivado do inglês e significa, em tradução livre, “manter-se em
conformidade com leis e regulamentações como um todo, internas e externas”. Com
isso, daremos maior ênfase às condutas que sempre praticamos, porém, amparado por
um vigoroso sistema de normas e procedimentos.
Guiados por um novo Código de Ética e Conduta, todos os integrantes do INTS deverão
observar as suas regras, especialmente no que se refere aos princípios da legalidade, da
impessoalidade, da eficiência e da transparência, com o propósito de melhor atender as
comunidades assistidas.
As lideranças deverão envidar esforços para incentivar suas equipes a agirem em conformidade com os padrões éticos do Instituto. Por sua vez, as equipes de Compliance,
Riscos e Controles Internos deverão orientar os colaboradores, reforçando processos e
políticas, desenvolvendo treinamentos, fortalecendo os canais de comunicação e disponibilizando um novo sistema de monitoramento das obrigações, além de dar visibilidade
ao sistema da conformidade do Instituto.
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2009 - 2019

PRINCIPAIS PRODUTOS

Cartão Vida
O cartão vida é uma solução tecnológica integrada que visa identificar o usuário do
sistema de saúde do município atendido, além de integrar a base de informações juntamente com o cartão SUS e tem como principal benefício o prontuário eletrônico disponibilizado em qualquer posto de atendimento amparado pela rede do INTS, através do
sistema Vida+.

SMS - Secretaria Municipa l

www.saude.salvador.ba.gov.br

SMS - Secretaria Municipa l

www.saude.salvador.ba.gov.br
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Sistema MAS – Agentes de Saúde
O Multitoky Agentes de Saúde ® – MAS ® – é uma solução especialmente desenvolvida para Secretarias de Saúde destinada à otimização do trabalho de Agentes de Saúde.
Com o MAS a Secretaria de Saúde economiza em tempo e dinheiro (recursos raros) ao
agilizar os processos de coleta e gestão de informações.

Alguns diferenciais do MAS®:

• Identificação dos agentes de saúde via login e senha;
• Possibilidade de acesso aos domicílios já cadastrados;
• Possibilidade de inserção de novos cadastros;
• Hierarquização na inserção de dados dos domicílios: família e membros e visita domiciliar;
• Mapa interativo identificando os locais das visitas domiciliares, Filtragem dos dados
por sexo, idade e doenças, dentre outros critérios.

Georreferenciamento das visitas domiciliares

É possível acompanhar a localização das visitas domiciliares no mapa, havendo a possibilidade de filtrar os resultados.

Fichas digitais e sincronismo

Pelo aplicativo MAS os agentes de saúde preenchem as fichas do E-SUS no tablet. Ao
conectar o aparelho a uma rede de internet os dados serão sincronizados com os servidores do MAS.

Estatísticas dos resultados cadastrados

Através de gráficos claros e objetivos, o gestor visualiza os resultados de maneira rápida, otimizando as tomadas de decisões.
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Sistema de Gestão em Saúde
Através de uma interface intuitiva e utilizando tecnologias modernas de desenvolvimento, o Sistema de Gestão da Atenção Básica de Saúde surgiu com um propósito:
aproximar a saúde de quem mais precisa.

Sistema de gestão em saúde pública capaz de gerenciar as ações de forma integrada,
facilitando assim o processo de planejamento, monitoração e avaliação dos indicadores
de saúde do município. Esta aplicação atende as áreas da saúde básica, média e alta
complexidade (pré-hospitalar fixa e móvel – SAMU 192).

Sistema Módulos

MÓDULO ACOLHIMENTO

MÓDULO ESTABELECIMENTO
ASSISTENCIAL DE SAÚDE
(EAS)/PROFISSIONAL

MÓDULO SEGURANÇA

MÓDULO FATURAMENTO

MÓDULO VACINA

MÓDULO FARMÁCIA

MÓDULO LABORATÓRIO

MÓDULO ATENDIMENTO

MÓDULO CADASTRO

MÓDULO REGULAÇÃO

INTS 10 ANOS - Relatório de Atividades Consolidadas

39

Sistema Indicadores Gestão

Medicamentos

Produtividade

Energia Elétrica

Tempo de Agendamento

Eficiência dos Profissionais

Pesquisa de Satisfação

40

INTS 10 ANOS - Relatório de Atividades Consolidadas

Plataforma de Serviços Digitais
A plataforma mobile disponibiliza funcionalidades que permitem a operacionalização
dos atendimentos via o sistema administrativo. Os aplicativos são divididos nos seguintes perfis:
• Paciente: App do paciente customizado que permite o acesso a serviços e informações relevantes para a saúde do cidadão. Acessível via smartphones e browsers.
• Médicos: App provê mais praticidade para os médicos que atuam nas unidades do
INTS.
• Gestores: Indicadores de fluxos de atendimento nas unidades de saúde, feedback do
cidadão, entre outros.
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Case Suzano
O aplicativo com perfil Paciente disponibiliza as seguintes informações e serviços:

42
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Comunicação
Folder para divulgação da solução para os
pacientes disponibilizados nas clínicas.
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Sistema Pesquisa de Satisfação (Totens)
O aplicativo foi criado com o intuito de estreitar e facilitar o contato do cidadão com
as unidades de saúde, através da disponibilização de um formulário para pesquisa de
satisfação a ser preenchida para avaliação dos serviços prestados pelas unidades de
saúde administradas pelo INTS, a fim de melhorar o atendimento à população. O projeto está implementado nas Unidades de Saúde da Família (USF) de Suzano/SP, Unidade
de Pronto Atendimento 24h em Brotas/SSA e Unidade de Pronto Atendimento 24h em
Feira de Santana/BA.
Os totens estão instalados próximos à recepção das unidades e neles o usuário do serviço de saúde poderá avaliar como “Ótimo”, “Bom”, “Regular” e “Ruim” os atendimentos
que recebeu na recepção, pela equipe médica, pelos enfermeiros e pelos agentes comunitários, tempo de espera para consultas e para coleta de exames laboratoriais, bem
como avaliação sobre a limpeza do local.
Pelo aplicativo o cidadão também pode consultar a unidade de saúde mais próxima, realizar solicitações, como o agendamento de consultas, solicitação de cartão SUS, como
também consultar as informações para realização de exames, tudo de forma simples e
rápida.

O módulo de pesquisa de satisfação é destinado a exibição de uma pesquisa de satisfação a ser preenchida online e o acompanhamento da operação é dispobibilizado através
de um dashboard em tempo real. As pesquisas servirão como subsídios para avaliação
qualitativa dos serviços oferecidos pela unidade e como ferramenta para uma melhoria
contínua do atendimento ao público.

44

INTS 10 ANOS - Relatório de Atividades Consolidadas

Suzano/SP
O INTS implantou totens eletrônicos para pesquisa de satisfação nas Unidades Básicas
de Saúde (UBSs) gerenciados. Todos os dados recebidos são compilados em tempo real
e encaminhados aos gestores públicos (prefeito, secretário de saúde e demais gestores)
do munícipio.
“Nosso objetivo é avançar com a Saúde. Para tanto, a pesquisa de satisfação se faz
necessária, pois, além das reformas dos postos e de contratação de mais médicos, também queremos melhorar o atendimento prestado à população”, explicou Raphael Rocha,
Gestor de Operações em Saúde.
De acordo com o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, a atual administração preza pela
transparência, pela dignidade dos pacientes e pelo atendimento humanizado ao indivíduo, buscando constantemente aprimorar a abordagem junto à população.
“Busco, junto ao meu secretariado, uma gestão que tenha proximidade com os suzanenses. A ideia é ouvir as reclamações para que possamos checar onde estão os erros”,
garantiu o chefe do Poder Executivo.

Acompanhamento
da Operação via
Dashboard
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Telas Aplicativo de Pesquisa

1°

2°

3°

4°

5°

6°

PASSO

PASSO

PASSO
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2009 - 2019

PRINCIPAIS PARCERIAS

2010
PROJETO EM CAPELA DO ALTO ALEGRE – BAHIA
Capela do Alto Alegre é um município localizado no interior da Bahia, a 255 km de Salvador. O Programa de Saúde da Família executado pelo INTS atendeu cerca de 4.984
pessoas por mês pelos profissionais especialistas em assistência da família e com todos
os profissionais que fizeram parte do corpo clínico INTS. Com foco na prevenção, alcançou resultados satisfatórios com relação aos indicadores sociais específicos da região,
de acordo com o perfil epidemiológico da localidade.
Sendo estes:
• Redução do índice de mortalidade infantil de 12,82% para 8,4%;
• Detecção precoce do câncer de útero e de mama em 92% dos casos.

OBJETIVO GERAL

Apoiar os serviços de atendimento médico à população, com
vistas à modernização e eficientização da administração da
saúde pública.
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PARCEIRO PÚBLICO

Prefeitura Municipal de Capela do Alto Alegre/BA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Janeiro a Junho de 2010

PÚBLICO-ALVO

População do município de Capela do Alto Alegre – BA

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

Com o resultado dessa parceria o INTS realizou 32.327 atendimentos à população carente das zonas urbanas e rural no
Programa Saúde da Família pelos profissionais especialistas em
assistência da família e com todos os profissionais que fizeram
parte do corpo clínico INTS.

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

Através de uma parceria firmada com o município de Capela
do Alto Alegre-BA e o INTS, o percentual de gratuidade desse
projeto foi de 100%, ou seja, todos os atendimentos foram realizados de forma gratuita a população local.
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2010
PROJETO EM CABAÇEIRAS DO PARAGUAÇU – BAHIA
Município localizado no interior da Bahia com uma população estimada de 18.512 habitantes (Censo, 2013). Em apenas 03 (três) meses de atuação o projeto já atingia bons
resultados sociais através do atendimento humanizado para a população carente.

OBJETIVO GERAL

Prestação de serviços médicos e odontológicos para atendimento nas unidades básicas de saúde do município.

PARCEIRO PÚBLICO

Prefeitura Municipal de Cabaçeiras do Paraguaçu/BA
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PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Março a Outubro de 2010

PÚBLICO-ALVO

População do município de Cabaçeiras do Paraguaçu/BA

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

Com o resultado dessa parceria o INTS realizou 6.479 atendimentos, entre médicos e odontológicos, de forma integral e
humanizada.

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

Através de uma parceria firmada com o município de Cabaçeiras do Paraguaçu-BA e o INTS, o percentual de gratuidade desse projeto foi de 100%, ou seja, todos os atendimentos foram
realizados de forma gratuita a população local.
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2010 – 2011
PROJETO EM ARAÇÁS – BAHIA
Município localizado no interior da Bahia, possui uma população estimada de 12.351
habitantes, sendo 5.828 homens e 5.733 mulheres (IBGE, 2013).
Em março de 2010, o INTS iniciou uma parceria com a prefeitura para prestação de
serviços médicos e odontológicos, com o objetivo de realizar atendimentos nas unidades básicas de saúde do município, realizando atendimentos à população, prestando
assistência integral e humanizada em todos os ciclos de vida da comunidade de forma
interdisciplinar, visando garantir os processos de promoção, prevenção, tratamento e
recuperação da saúde.

OBJETIVO GERAL

Prestação de serviços médicos e odontológicos para atendimento nas unidades básicas de saúde do município.
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PARCEIRO PÚBLICO

Prefeitura Municipal de Araçás – Bahia

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Março/2010 a Dezembro/2011

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Araçás – Bahia

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

O INTS desenvolveu atividades assistenciais disponibilizando
profissionais de seu corpo clínico que atingiram alguns números
importantes durante o período de trabalho, como:
• 4.875 atendimentos ambulatoriais entre clínica geral e pediatria
• 1.792 procedimentos de pequenas cirurgias ambulatoriais
• 13.596 exames laboratoriais
• 7.823 exames de imagem.

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

Com a prestação de serviço as Unidades Básicas de Saúde no
município, o INTS conseguiu garantir 100% de acesso gratuito
aos cidadãos da região, realizando a inclusão em busca da maior
igualdade para o Sistema Único de Saúde.
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2011 – 2012
PROJETO EM COMSUL – PERNAMBUCO
COMSUL é um consórcio público do município da Mata Sul Pernambucana, formado
por 19 municípios, são eles: Barreiros, Bonito, Jaqueira, Rio Formoso, São José da Cora
Grande, Tamandaré, Água Preta, Amaraji, Belém de Maria, Catende, Cortês, Gameleira,
Joaquim Nabuco, Maraial, Palmares, Primavera, Ribeirão, São Benedito do Sul e Xexéu,
onde somados, possuem uma população de 468.853 habitantes.

OBJETIVO GERAL

Fomentação das ações de participação e apoio na execução do
programa regional de promoção, atenção e vigilância à saúde,
implementando a modernização da saúde pública dos municípios consorciados partícipes, em apoio às suas respectivas Secretarias de Saúde Pública.
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PARCEIRO PÚBLICO

COMSUL Consórcio Público dos Municípios da
Mata Sul Pernambucana

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Outubro/2011 a Janeiro/2012

PÚBLICO-ALVO

População atendida pelo Serviço Único de Saúde
- SUS da Mata Sul Pernambucana.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

O INTS assegurou 100% do acesso gratuito aos cidadãos da
região, realizando a inclusão em busca da maior igualdade para
o Sistema Único de Saúde.
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2012
PROJETO EM ALAGOINHAS – BAHIA
Contratação de empresa para prestação de serviços médicos das Unidades de Saúde
de Alagoinhas, município do interior do estado da Bahia. Atualmente o município conta
com uma população estimada de 152.570 habitantes, sendo 67.212 homens e 74.737
mulheres. (IBGE, 2013).

OBJETIVO GERAL

Prestação de serviços médicos das Unidades de Saúde do Município de Alagoinhas para atendimento à população carente da
zona urbana desta localidade.

PARCEIRO PÚBLICO

Prefeitura Municipal de Alagoinhas - BA.
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PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Maio a Agosto/2012

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Alagoinhas – BA.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

Durante o período de execução da parceria junto ao município,
alguns números relevantes alcançados pelo INTS comprovam
sua eficácia do modelo de gestão próprio, sendo estes:
• Taxa de ocupação média de 76%
• Média de permanência: 4,5 dias
• Taxa de mortalidade global: 1,2
• Total de cirurgias realizadas: 672
• Total de exames laboratoriais: 13.469
• Total de atendimentos no período: 12.459.

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

No período da parceria entre a Prefeitura de Alagoinhas e o
INTS foram atendidas de forma gratuita cerca de 36 mil pessoas.
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2012
PROJETO DE PESQUISA EM SALVADOR – BAHIA
Capital do estado da Bahia, atualmente o município conta com uma população estimada
de 2.883.682 habitantes (IBGE, 2013), obtendo o coeficiente de GINI (desigualdade de
distribuição de renda) do município em 0,46.
Projeto de parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para desenvolvimento de estudo, pesquisa e
implantação de fluxos de informação das endemias em Salvador através da coleta de
dados da população com intuito de mensurar os indicadores de contágio com vistas a
modernização da administração da saúde pública no que refere-se a dados epidemiológicos.

OBJETIVO GERAL

Desenvolvimento de estudos, pesquisa e implantação de fluxos
de informação das endemias em Salvador, além de desenvolver,
inovar e implantar ações na rede assistencial de saúde do Município, com Tecnologia da Informação, numa estrutura de capacitação, educação continuada e monitoramento das informações.
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PARCEIRO PÚBLICO

Secretária Municipal de Salvador/BA e o IBGE.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Maio a Dezembro/2012

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Salvador – Bahia.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

Com um total aproximado de 1.000.000 atendimentos observou-se os seguintes resultados:
• Melhor precisão no levantamento das áreas necessitadas de
ação do combate ao mosquito da dengue
• Diminuição no número de casos gerais da doença na Bahia,
sobretudo na capital com 2.747 ocorrências em 2012 contra
6.866 casos em 2011
• Redução de casos graves e óbitos com dengue.

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

A parceria firmada entre SMS e o INTS garantiu 100% de gratuidade aos cidadãos da região.
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2012 – 2013
PROJETO EM UBATÃ – BAHIA
Município do interior do estado da Bahia, segundo estimativa do IBGE, no ano de 2013
detinha uma população estimada de 27.312 habitantes, sendo 12.488 homens e 12.516
mulheres.
“Ubatã volta a ter filhos”. Desde o início de 2009 o Hospital Municipal de Ubatã não
realizava partos e por consequência as ubatenses eram obrigadas a recorrer aos hospitais da região para poderem dar a luz. Com os programas e atendimentos de saúde
instalados no município, o hospital voltou a funcionar normalmente após quatro anos de
inativação e pôde atender a população novamente.

OBJETIVO GERAL

Prestação de serviços de saúde necessários ao funcionamento
do Hospital, postos, programas e atendimentos de saúde instalados no Município de Ubatã/BA.
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PARCEIRO PÚBLICO

Prefeitura Municipal de Ubatã – BA.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Maio/2012 a Janeiro/2013

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Ubatã – BA.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

As atividades desenvolvidas pelo INTS no Hospital alcançaram
alguns números relevantes para a saúde municipal, atingindo:
• 456 cirurgias
• 2.924 consultas ambulatoriais
• 451 atendimentos pediátricos
• 782 exames laboratoriais
• 3.746 atendimentos.

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

O Instituto ofereceu serviços com 100% de gratuidade para a
população de Ubatã, atingindo cerca de 10 mil pessoas, equivalente a 36% do total de habitantes.
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2012 – 2013
PROJETO EM PARIPIRANGA – BAHIA
Paripiranga, município do interior do estado da Bahia, de acordo com a estimativa do
Censo de 2013, conta com uma população de 29.654 habitantes, sendo 13.670 homens e 14.108 mulheres.

OBJETIVO GERAL

Organizar e modernizar a operacionalização dos serviços de assistência à saúde das Unidades de Saúde do Município a fim de
assegurar a assistência universal e gratuita à população a ser atendida, dentro dos princípios do Sistema Único de Saúde – SUS.

PARCEIRO PÚBLICO

Prefeitura Municipal de Paripiranga – BA.
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PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Julho/2012 a Junho/2013

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Paripiranga – BA.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS
2012
TOTAL
REALIZADO

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

850

1.015

740

689

418

1.940

2013
TOTAL
REALIZADO

JAN

FEV

MAR

ABR

MAIO JUN

401

295

475

329

1.750

1.398

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

O Instituto ofereceu serviços com 100% de gratuidade para a
população de Paripiranga.
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2012 – 2013
PROJETO EM VÁRZEA GRANDE – MATO GROSSO
Município localizado no interior de Mato Grosso, a 8 km de Cuiabá, atualmente o município conta com uma população de 262.880 habitantes (IBGE, 2013).
Através de uma parceria firmada com a Prefeitura, o INTS atuou na prestação de serviços de atendimento médico à população carente da zona urbana e rural desta localidade, com a missão de buscar o aperfeiçoamento e o alargamento institucional da
municipalidade, com vistas na instalação e implantação de um sistema de saúde digital
integrado.

OBJETIVO GERAL

Implantação do Sistema Viver+ no Complexo de Saúde do Município de Várzea Grande com objetivo de aperfeiçoamento no processo de marcação de consultas e exames a serem realizados pela
rede municipal de saúde e criação de uma base de dados sólida e
fidedigna com a realidade do município, para que haja um acréscimo nos repasses de recursos advindos dos programas do Ministério
da Saúde, por conta da incontestabilidade desses dados.
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PARCEIRO PÚBLICO

Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande / MT.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Outubro/2012 a Abril/2013

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Várzea Grande.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

Acompanhamento digital através do Cartão SUS Viver +:
• Total de habitantes 262.880, destes 73% são usuários do SUS
• Destes 73% de usuários, 59% tiveram a emissão do cartão
realizada através do INTS
• Foram atendidas mais de 100mil pessoas carentes no período
de vigência desta parceria.

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

Como resultado dessa parceria o INTS conseguiu atender aproximadamente 100.000 pessoas no Programa Saúde da Família
de forma 100% gratuita.
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2012 – 2013
PROJETO DE UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO EM SERRA – ESPÍRITO SANTO
Serra, município do estado do Espírito Santo, com uma população estimada pelo Censo
do ano de 2013 de 467.318 habitantes, sendo 201.415 homens e 208.852 mulheres.
A parceria com a Prefeitura do Município de Serra perpetuou o legado da prestação de
serviços e atendimento à população com excelência, tendo como missão o aperfeiçoamento e o desenvolvimento institucional da municipalidade, com vistas à modernização
e eficientização da administração da saúde pública.

OBJETIVO GERAL

Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços
de saúde, incluindo equipamentos da unidade de pronto atendimento da Serra.
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PARCEIRO PÚBLICO

Secretaria Municipal de Saúde de Serra/ES..

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Dezembro/2012 a Agosto/2013

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Serra/ES.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

100%, seguindo os princípios da universalidade, da integralidade e da gratuidade que informam o Sistema Único de Saúde.
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NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

Cerca de 89 mil atendimentos compreendidos em atendimentos de urgência e emergência para adultos e crianças, como demonstrados nos gráficos a seguir:

TIPO QUALIFICAÇÃO

2012

DESCRIÇÃO

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

Total Pediatria

0

1609

2384

2735

1815

501

5962

5648

4657

6132

Total Serv. Social

0

39

38

27

49

Total Odontologia

0

2

2

3

2

501

7612

8072

7422

7998

Total Pequenas cirurgias

0

71

26

28

31

Total de internação

0

177

195

208

293

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

100%

99%

100%

100%

99%

Percentual de usuários
indicados que realizaram
procedimentos de
pequenas cirurgias.

N/A

100%

100%

100%

100%

Percentual de usuários
encaminhados para
internação hospitalar.

N/A

100%

100%

100%

100%

Total Clínico

TOTAL DE ATENDIMENTOS

METAS QUANTITATIVAS
INDICADOR DE QUALIDADE

Percentual de usuários
que tiveram seu risco
classificado.
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2013
MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

TOTAL
GERAL

2342

2895

2490

1988

2844

2630

1740

25472

5357

5438

5692

6212

5814

6218

4740

62371

33

31

27

52

44

41

24

405

1

2

4

1

3

4

2

26

7733

8366

8213

8253

8705

8893

6506

88274

24

18

44

56

84

79

75

536

287

275

303

312

290

322

233

2895

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

TOTAL

100%

100%

100%

99%

99%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

INTS 10 ANOS - Relatório de Atividades Consolidadas

69

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

OBJETIVOS QUALITATIVOS DO PROJETO
DESCRIÇÃO DA META

RESULTADO OBTIDO

Implantação da comissão de avaliação do prontuário dos usuários atendidos
Implantação da comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH)
Implantação de protocolos clínicos para patologias mais prevalentes em
urgência e emergência.
Implantação de Ouvidoria para avaliação mensal da satisfação do usuário
ou sua família.
Classificação e mensuração dos atendimentos médicos em não urgente,
pouco urgente e urgente.

100%
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2013
PROJETO EM LIVRAMENTO
DE NOSSA SENHORA – BAHIA
Livramento de Nossa Senhora é um município localizado no interior da Bahia, a 618 km
de Salvador. O município conta com uma população estimada de 45.236 habitantes,
sendo 21.492 homens e 21.201 mulheres (Censo IBGE, 2013).

OBJETIVO GERAL

Apoio nos serviços de atendimento médico à população a fim de
assegurar a assistência universal e gratuita à população dentro dos
princípios do Sistema Único de Saúde – SUS.

PARCEIRO PÚBLICO

Prefeitura Municipal de Livramento de Nossa Senhora/BA.
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PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Fevereiro a Novembro/2013

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Livramento de Nossa
Senhora / BA

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS
2013
TOTAL
REALIZADO

FEV

MAR

ABR

MAIO JUN

JUL

720

1.080

1.200

1.310

1.800

1.100

2013
TOTAL
REALIZADO

AGO

SET

OUT

NOV

TOTAL

1.390

1.380

1.038

1.045

12.063

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

Seguindo os princípios da universalidade, da integralidade e da
gratuidade que informam o Sistema Único de Saúde com atendimento a mais de 12.000 usuários da localidade.
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2013
PROJETO EM RIACHÃO DE JACUÍPE – BAHIA
Riachão do Jacuípe é um município localizado no interior da Bahia, a 197 km de Salvador, conta com uma população de 35.237 habitantes, sendo 16.169 homens e 17.003
mulheres (Censo IBGE, 2013). Com tipo de vegetação caracterizado pela Caatinga, o
município sofre bastante com as variações da seca, o que impacta diretamente na sustentabilidade do comércio local e na qualidade da vida de sua população.

OBJETIVO GERAL

Prestação de serviços médicos e odontológicos para atender os
Programas de Saúde da Família – PSF do Município de Riachão do
Jacuípe.

PARCEIRO PÚBLICO

Secretaria Municipal de Riachão do Jacuípe/BA.

74

INTS 10 ANOS - Relatório de Atividades Consolidadas

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Março a Setembro/2013

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Riachão do Jacuípe/BA.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS
2013
TOTAL
REALIZADO

MAR

ABR

MAIO JUN

JUL

AGO

SET

TOTAL

1.380

1.510

1.320

1.400

1.600

1.100

9.560

1.250

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

Seguindo os princípios da universalidade, da integralidade e da
gratuidade que informam o Sistema Único de Saúde com atendimento a mais de 9.000 usuários da localidade.
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2013 – 2014
PROJETO DE PESQUISA EM SALVADOR – BAHIA
Em junho de 2013, o INTS iniciou um projeto com a Secretaria de Saúde do Município
de Salvador – SMS, na área de Tecnologia da Informação, objetivando modernizar a máquina pública e aperfeiçoar o acesso ao sistema de saúde do município.

OBJETIVO GERAL

Suporte às atividades técnicas na área de Tecnologia da Informação
e Comunicação, visando à modernização dos processos tecnológicos, fluxos e estratégias para melhoria do controle, avaliação, informação, comunicação e acesso aos serviços de saúde pública da
Secretaria Municipal da Saúde do Município do Salvador, mediante consultoria e assessoria em gestão técnica; desenvolvimento,
manutenção, documentação e sustentação de sistemas; e suporte
técnico e operacional aos estabelecimentos assistenciais de saúde,
distritos sanitários e níveis de gestão de saúde sanitária, epidemiológica e administrativa.
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PARCEIRO PÚBLICO

Secretaria de Saúde do Município de Salvador.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Junho/2013 a Maio/2014.

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Salvador – Bahia.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

Com um total aproximado de 310.0000 atendimentos observou-se os seguintes resultados:
• Melhor precisão no levantamento das áreas necessitadas de
ação do combate ao mosquito da dengue
• Diminuição no número de casos gerais da doença na Bahia,
sobretudo na capital com 2.747 ocorrências em 2012 contra
6.866 casos em 2011
• Redução de casos graves e óbitos com dengue.

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

A parceria firmada entre SMS e o INTS garantiu 100% de gratuidade aos cidadãos da região.
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2013
PROJETO EM SANTO ANTÔNIO
DO DESCOBERTO – GOIÁS
Santo Antônio do Descoberto é um município localizado a 135 km de Goiânia, conta
com uma população estimada de 67.993 habitantes, sendo 31.371 homens e 31.877
mulheres. (Censo IBGE, 2013). A Secretaria Municipal de Saúde, no entanto, informa
atender uma população flutuante de aproximadamente 30.000 habitantes. Informa ainda, que as comunidades dos Condomínios Dom São Francisco, Guarapari, Buritis I e Buritis II, que se localizam fisicamente no Estado do Distrito Federal, também são usuárias
do Sistema Municipal de Saúde dessa localidade.

OBJETIVO GERAL

Prestação de serviços de levantamento da estrutura de atendimento à
saúde existente na rede de saúde do Município de Santo Antônio do
Descoberto, levantamento de informação acerca dos projetos de captação de recursos em andamento, avaliação para otimização de recursos, reformulação de plano de trabalho, Qualificação e quantificação
das necessidades de equipamentos médicos e de sistemas de gestão e
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de controles em cada unidade, qualificação, quantificação e dimensionamento
da estrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, definição das
diretrizes do Plano de Modernização da Informação em saúde.

PARCEIRO PÚBLICO

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto/GO.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Julho e Agosto/2013

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Santo Antônio do
Descoberto/GO.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS
Do quantitativo total de 67.993 habitantes do município de
Santo Antônio do Descoberto foram atendidas aproximadamente 2.000 pessoas, correspondente a 3% da população.

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

Os atendimentos foram financiados pela parceira pública e privada viabilizando 100% de gratuidade para população da zona
urbana e rural do município de Santo Antônio do Descoberto.
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2013 – 2014
PROJETO EM CAÇAPAVA – SÃO PAULO
Município localizado no interior, a 117 km de São Paulo, o município conta com uma
população estimada de 89.668 habitantes, sendo 41.996 homens e 42.756 mulheres
(Censo IBGE, 2013).

OBJETIVO GERAL

Implantação e manutenção do sistema de gestão integrado, visando otimizar o processamento de informações e diagnóstico dos
processos operacionais das Unidades de Saúde administradas pela
Organização Social de Saúde.

PARCEIRO PÚBLICO

Organização Social de Saúde de Caçapava/SP.
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PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Julho/2013 a Julho/2014

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Santo Antônio do
Caçapava/SP.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS
Do quantitativo total de 89.668 habitantes do município de
Caçapava foram atendidas aproximadamente 14.000 pessoas,
correspondente a 15% da população.
2013
TOTAL
REALIZADO

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

TOTAL

2.500

2.550

2.780

2.920

3.400 14.150

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

Em virtude de ser uma parceria firmada entre o Município de
Caçapava e o INTS, o Instituto, através de sua expertise nesse segmento, conseguiu estruturar um modelo de atendimento
com gratuidade total.
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2013 – 2014
PROJETO EM SÃO GABRIEL - BAHIA
Município localizado no interior da Bahia, população estimada em 2014 foi de 19.519
habitantes, segundo fonte do Atlas Brasil.
Por meio da parceria firmada com a Prefeitura do município, o INTS atua apresentando
serviços satisfatórios na área de saúde para gerenciamento, modernização e operacionalização das unidades de urgência e emergência, de baixa e média complexidade.

OBJETIVO GERAL

Organização, modernização e operacionalização de serviços
assistenciais de saúde das Unidades de Saúde do Município de
São Gabriel, através de profissionais de nível médio e superior, que
assegure a assistência universal e gratuita a população a ser atendida dentro dos princípios do Sistema Único de Saúde – SUS.

82

INTS 10 ANOS - Relatório de Atividades Consolidadas

PARCEIRO PÚBLICO

Prefeitura Municipal de São Gabriel/BA.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Outubro/2013 à Outubro/2014

PÚBLICO-ALVO

População do Município de São Gabriel/BA.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

Do quantitativo de 19.519 habitantes do município de São
Gabriel, foram atendidas mais de 5.000 mil pessoas carentes no
período de vigência da parceria.

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

Através de uma parceria firmada entre o Município e o INTS,
o percentual de gratuidade desse projeto foi de 100%, ou seja,
todos os atendimentos foram realizados de forma gratuita a população local.
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2014 – 2015
PROJETO EM LAPÃO – BAHIA
Lapão é um município brasileiro localizado no interior da Bahia, na região da Chapada
Diamantina, com distância de 476 km de Salvador. Segundo Censo demográfico (2010)
Lapão contava com uma população de 25.646 habitantes, sendo 13.083 homens e
12.563 mulheres, distribuídos na Zona Rural e Urbana. A economia do município baseia-se principalmente na produção de grãos, como milho, mamona e feijão e se destaca
como um dos principais centros comerciais da Microrregião de Irecê.

OBJETIVO GERAL

Gerenciamento, modernização e operacionalização de serviços
Assistenciais das Unidades de Urgência e Emergência, de baixa e
média complexidade, através de profissionais de nível médio e superior que assegure a assistência universal e gratuita à população a
ser atendida, dentro dos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS.
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PARCEIRO PÚBLICO

Prefeitura Municipal De Lapão/BA.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Maio/2014 à Maio/2015

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Lapão/BA.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

Com a prestação de serviços as Unidades Básicas de Saúde no
município, o INTS conseguiu garantir 100% de acesso gratuito
aos cidadãos da região, realizando a inclusão em busca da maior
igualdade para o Sistema Único de Saúde - SUS.
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Os atendimentos à população são realizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Programa de Saúde da Família (PSF), Policlínicas e no Hospital Luís Eduardo Magalhães, por
meio de equipes de profissionais de saúde como Administrador Hospitalar, Anestesista,
Assistente Social, Biomédico, Bioquímico, Clínico Geral, Educador Físico, Enfermeiro,
Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista, Odontólogo, Pediatra, Psicólogo, Técnico
de Enfermagem e Médico Veterinário, totalizando 137 profissionais.

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

Através dos serviços prestados, o INTS realizou mais de 15.000
atendimentos, apresentando uma média satisfatória na realização de procedimentos nas unidades de saúde, conforme relacionados abaixo:

EXAMES MÉDICOS

QTD MÉDIA
MENSAL

Anestesias Cabeça e pescoço

QTD MÉDIA
MENSAL
35

ECG com Laudo

135

Cirurgia Eletiva Médio Porte

200

Punção Mamaria

5

Cirurgia Eletiva Pequeno Porte

100

Punção Tireoide

5

Cirurgia Vídeo Laparoscopia

25

Sonda Urológica

20

Consulta Cardiologia

180

USG Abdominal Superior

25

Consulta Gineco Obstetra

300

USG abdominal total

55

Consulta Hipertensão

80

USG aparelho urinário

40

Consulta Mastologista

25

USG axilas

5

Consulta Pediatria

140

USG bolsa escrotal

5

Consulta Psiquiatria

200

USG com Doppler

5

Consulta Ortopedia

60

USG inguinal

5

Consulta Urologia

40

USG mamaria

20

Total da Média Mensal

1.385

USG obstétrica

70

USG partes moles

5

USG pélvica

60

USG próstata

35

USG ireoide

15

USG transvaginal

40

Total da Média Mensal

550

SERVIÇOS MÉDICOS
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2015 – 2016
PROJETO EM BARREIRAS – BAHIA
Barreiras é um município localizado no interior da Bahia, a 883 km de Salvador, e conta
com uma população estimada de 150.896 habitantes, sendo 67.913 homens e 69.514
mulheres (Censo IBGE 2015).

OBJETIVO GERAL

Prestação de serviços de gestão, operacionalização e execução das
ações e serviços de saúde à população do município de Barreiras,
nas unidades de saúde.

PARCEIRO PÚBLICO

Prefeitura Municipal De Barreiras/BA.
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PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Janeiro/2015 à Janeiro/2016

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Barreiras/BA.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

O INTS tem convicção que é possível mudar a dura realidade
atual da gestão pública brasileira de forma gratuita, trazendo
de forma integrada e customizada para o cidadão o que há de
melhor na área pública em todo o mundo. Neste sentido, o Instituto ofereceu serviços com 100% de gratuidade.

Através de uma parceria firmada com a Prefeitura do Município, o INTS atuou através da alocação de profissionais nas áreas de saúde e administração, contemplando
uma modernização da gestão pública de saúde em todas as unidades da secretaria, tais
como: Hospitais Municipais, Programa de Saúde da Família – PSF, Maternidade, Centros
de Atenção Psicossocial - CAPS, Centros de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST, Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Farmácia Popular, Laboratório, Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sani-
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tária, COPIM, Centro de Controle de Zoonoses, CAM, Almoxarifados e demais unidades
administrativas, com desempenho exemplar e excelência de qualidade, exercendo satisfatoriamente as atividades pertinentes ao fornecimento de profissionais médicos, em
compatibilidade com a proposta da Prefeitura.
Os serviços realizados se caracterizam por um conjunto de ações de saúde, no âmbito
individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.

UNIDADES GERENCIADAS

O INTS realizou atendimentos em 31 unidades de saúde distribuídas no município, conforme relacionadas

UNIDADES DE SAÚDE
PSF I – Dr. José Maria De Magalhães Neto

PSF XVIII - Dr. Jayme Dias de Lima

PSF II – Dr. José Maria De Magalhães Neto

PSF XIX – Romualdo Albernaz

PSF III – Profª Alda Barros de Lacerda

Posto de Saúde Hans Werner

PSF IV – CAIC

Posto Herculano Farias Neto

PSF V – CAIC

Posto de Saude Daniel Bueno T. Filho

PSF VI – João Gualberto de Almeida

Posto de Saude Jardim Ouro Branco

PSF VIII – Crispiniana Ferreira de Souza

Posto de Saúde Albert Sabin

PSF IX – Antônio Lúcio Peixoto

Posto de Saúde do Mucambo

PSF X – Clara Cecília Fernandes

Posto de Saúde do Bezerro

PSF XI - Gileno De Sá Oliveira

Posto de Saúde do Tatu

PSF XII

Posto de Saúde da Baraúna

PSF XIII - Antônia Zélia de Oliveira Souza

Posto de Saúde Buritis

PSF XIV - Antônia Zélia de Oliveira Souza

Pronto Atendimento 24 Horas

PSF XV - Antônia Zélia de Oliveira Souza

CAM – Centro de Atendimento A Mulher

PSF XVI – Dr. Jayme Dias de Lima

Hospital Municipal Eurico Dutra

PSF XVII – Dr. Jayme Dias de Lima
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2013 – 2017
PROJETO EM JAGUARIPE – BAHIA
Jaguaripe é um município localizado no interior da Bahia, a 239 km de Salvador. Segundo pesquisas realizadas pelo IBGE, em 2010, o município contou com uma população
de 16.467 habitantes, sendo 8.449 homens e 8.018 mulheres.
Em parceria firmada com o município de Jaguaripe, o INTS vem contribuindo com o
desenvolvimento e aprimoramento do município, prestando serviços de saúde nas Unidades Básicas de Saúde – UBS, nas Unidades de Saúde da Família – USF e através do
programa Saúde Bucal, disponibilizando diversos profissionais de saúde como Médicos,
Enfermeiros, Odontólogos, Técnicos de Enfermagem e Assistentes de Consultório. No
total, temos mais de 100 profissionais trabalhando em regime de plantão para atendimento de excelência à população.

OBJETIVO GERAL
Organização, modernização, execução e operacionalização de
serviços prestados por profissionais de nível médio e superior
na execução de serviços assistenciais de saúde das Unidades
de Saúde do município de Jaguaripe, que assegure a assistência universal e gratuita à população a ser atendida, dentro dos
princípios do Sistema Único de Saúde – SUS.
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PARCEIRO PÚBLICO

Prefeitura Municipal De Jaguaripe/BA.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Janeiro/2013 à Abril/2017

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Jaguaripe/BA.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

Através de um modelo de atendimento diferenciado de forma
integral e humanizada com o Programa Saúde Bucal, nas Unidades Básicas de Saúde – UBS e nas Unidades de Saúde da Família – USF, o INTS conseguiu atender mais de 30.000 pessoas.

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

O percentual de gratuidade desse projeto foi de 100%, ou seja,
todos os atendimentos foram realizados de forma gratuita a população local.

INTS 10 ANOS - Relatório de Atividades Consolidadas

91

2016 – 2017
PROJETO EM UPA RIO GRANDE DA SERRA – SP
Rio Grande da Serra é um município do estado de São Paulo, localizado na região metropolitana e microrregião da capital paulista. Pertence à Zona Sudeste da Grande São
Paulo, em conformidade com a lei estadual nº 1.139, de 16 de junho de 2011 e, consequentemente, com o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de São Paulo (PDUI). A população em 2010, segundo o Censo demográfico, era
de 43.974 habitantes, com uma área de 37 km², o que resulta numa densidade demográfica de 1.210,04 hab/km².
A Unidade de Pronto Atendimento – UPA em Rio Grande da Serra/SP, disponibiliza
atendimentos de Urgência 24 horas por dia, ininterruptamente. Possui uma estrutura
de complexidade baixa e média complexidade com ênfase no atendimento de Urgência
e Emergência em Clínicas Médica e pediatrias, bem como, realiza pequenos procedimentos cirúrgicos de urgência, apoio diagnóstico de exames complementares, análises
clínicas, entre outros.
O INTS, na UPA de Rio Grande da Serra, adotou um novo modelo de gestão para assegurar o alcance dos seguintes objetivos:
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• Garantir qualidade na execução dos serviços de saúde e atendimento à população;
• Melhorar o serviço ofertado aos usuários do SUS, com assistência humanizada;
• Evitar o êxodo do usuário para os hospitais em busca de serviços da assistência à
saúde de maior complexidade, garantindo sua assistência mais rápida, evitando complicações do quadro clínico e o desconforto do deslocamento.

OBJETIVO GERAL
Gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde, incluindo equipamentos da Unidade de Pronto
Atendimento – UPA Porte I em Rio Grande da Serra/SP.

PARCEIRO PÚBLICO

Prefeitura Municipal de Rio Grande Da Serra/SP.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Mai/2016 à Outubro/2017

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Rio Grande Da Serra/SP.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais
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PERCENTUAL DE GRATUIDADE

O percentual de gratuidade desse projeto foi de 100%, ou seja,
todos os atendimentos foram realizados de forma gratuita a população local.

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

A tabela abaixo apresenta uma média mensal das atividades
assistências realizadas na UPA 24h – Rio Grande da Serra, durante a execução do contrato no ano de 2017:

PROCEDIMENTO
Acolhimento com classificação de risco

MÉDIA MENSAL
5.744

Consulta de urgência em atenção básica Remoção (Clínico Geral)

33

Atendimento de urgência em atenção básica com obs. de até 8 horas

981

Atendimento médico em unidade de P.A. (Clínico Geral)

3.498

Atendimento de Urgência com observação até 24h (Clínico Geral)

3

Atendimento médico em unidade de P.A. (Pediatria)

1.185

Consulta de urgência em atenção básica com remoção (Pediatria)

6

Atendimento de urgência em atenção básica com observação de até

48

08h (Pediatria)
Atendimento de Urgência com observação até 24h (Pediatria)

1

Total

11.498

Dentre os Procedimentos com finalidade diagnóstica, atendimento clínico e pediátrico,
e consulta de urgência, foram realizadas uma média mensal de 11.498 atendimentos,
durante o ano de 2017.
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2013 – 2018
PROJETO EM CAMPO FORMOSO - BAHIA
Campo Formoso é um município brasileiro, localizado na Chapada Diamantina, com distância de 401 km até a capital baiana. A cidade possui 177 povoados e vilas distantes
da sede do município e entre elas está o povoado de Queixo Dantas que está localizado
no salitre a cerca de 90 km. Sua população, de acordo com IBGE (2010), era de 66.616
habitantes, distribuídos na área urbana e rural, sendo que 41.753 da população encontram-se na área rural e 24.863 habitantes residem na área urbana.

OBJETIVO GERAL
Organização, modernização, execução e operacionalização de
serviços assistenciais das Unidades de Saúde, através de profissionais de nível médio e superior que assegure a assistência universal e gratuita à população a ser atendida, dentro dos
princípios do Sistema Único de Saúde – SUS.
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PARCEIRO PÚBLICO

Fundo Municipal de Saúde de Campo Formoso/BA.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Outubro/2013 à Julho/2018

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Campo Formoso/BA.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

O INTS atuou em parceria com a prefeitura local para prestação de serviços de saúde,
nas Unidades Básicas de Saúde – UBS, Programa de Saúde da Família – PSF, CAPS,
NASF e Centro de Reabilitação, por meio de equipes de profissionais de saúde como
Assistente Social, Educador Físico, Enfermeiros, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional e Médicos nas diversas especialidades. Estes profissionais desempenharam um papel fundamental no atendimento à
população, prestando assistência integral e humanizada em todos os ciclos de vida da
comunidade de forma interdisciplinar visando garantir os processos de promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde.

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

Através de uma parceria firmada entre o Município e o INTS,
o percentual de gratuidade desse projeto foi de 100%, ou seja,
todos os atendimentos foram realizados de forma gratuita a população local.
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2013 – 2019
PROJETO EM LUÍS EDUARDO MAGALHÃES – BAHIA
Luís Eduardo Magalhães é um município localizado no interior da Bahia, a 255 km de
Salvador. Segundo estudos realizados pelo IBGE sua população estimada em 2018 era
de 84.753 habitantes e o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) em
0,716 (Atlas Brasil, 2018).

OBJETIVO GERAL
Prestação de serviços terceirizados de natureza contínua de vigilância e segurança patrimonial não armada, recepcionista, auxiliar administrativo, copeiragem, limpeza, conservação e manutenção de bens públicos, com fornecimento de material de
consumo/equipamento, visando atender às necessidades das
secretarias e órgãos municipais de Luís Eduardo Magalhães.
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PARCEIRO PÚBLICO

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães /BA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Setembro/2013 à atual

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Luís Eduardo Magalhães /BA

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

Desde setembro de 2013, o INTS vem atuando no município de
Luís Eduardo Magalhães-BA no fornecimento de serviços terceirizados de natureza contínua de vigilância e segurança patrimonial
não armada, recepcionista, auxiliar administrativo, copeiragem,
limpeza, conservação e manutenção de bens públicos, com fornecimento de material de consumo/equipamento, visando atender às necessidades das secretarias e órgãos municipais. Todos os
colaboradores são qualificados e devidamente capacitados para
execução dos serviços. A geração de postos de trabalho representa mais emprego e qualidade de vida para a população.

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

Em virtude da parceria firmada entre o Município Luís Eduardo
Magalhães e o INTS, onde o instituto, através de sua expertise, conseguiu estruturar um modelo de serviços terceirizados
para atendimento aos órgãos e secretarias municipais através
da geração emprego e renda para o município, o percentual de
gratuidade foi de 100% para as famílias atendidas pelo projeto.
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2013 – 2019
PROJETO VIDA – SALVADOR/BA
Salvador é um município brasileiro, capital do estado da Bahia, localizado na Mesorregião Metropolitana de Salvador e Microrregião de Salvador, Região Nordeste do país.
Primeira capital do Brasil Colônia, Salvador é notável em todo o país pela sua gastronomia, música e arquitetura, e sua área metropolitana é a mais rica do nordeste brasileiro
em PIB nominal.
Segundo o IBGE (2018), Salvador contava com uma população de 2.857.329 habitantes
e possuia o coeficiente de GINI (desigualdade de distribuição de renda) do município
em 0,49.
Desde Outubro de 2013, o INTS vem atuando em parceria com a Secretaria de Saúde
do Município de Salvador – SMS, na área de Tecnologia da Informação, objetivando
modernizar a máquina pública e aperfeiçoar o acesso ao sistema de saúde do município,
com ferramentas tecnológicas que permitem o registro eletrônico de atendimentos e
serviços de saúde prestados nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde - EAS da rede
municipal, criando um repositório único de dados e informações de saúde dos pacientes. Estas ferramentas permitem aos coordenadores das áreas técnicas e aos gestores
da SMS gerenciar, controlar e atender melhor e de forma mais ágil, as demandas de
saúde município.
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OBJETIVO GERAL
Suporte às atividades técnicas na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, visando a modernização dos processos
tecnológicos, fluxos e estratégias para melhoria do controle,
avaliação, informação, comunicação e acesso aos serviços de
saúde pública da Secretaria Municipal da Saúde do Município
do Salvador, mediante consultoria e assessoria em gestão técnica; desenvolvimento, manutenção, documentação e sustentação de sistemas; e suporte técnico e operacional aos estabelecimentos assistenciais de saúde, distritos sanitários e níveis
de gestão de saúde sanitária, epidemiológica e administrativa.

PARCEIRO PÚBLICO

Secretaria de Saúde do Município de Salvador/BA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Outubro/2013 à atual

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Salvador/BA

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais
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NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

Vivemos hoje em uma sociedade articulada em rede em que o
conhecimento e a constante necessidade de inovação passam a
ser insumos primordiais para o sucesso, na qual os governos obrigatoriamente deverão inserir. Modernizar os serviços da saúde
pública para atender tais necessidades é sem dúvidas um grande
desafio para a gestão pública. Nesta linha de atuação, o INTS, oferece à SMS, um projeto com objetivo de desenvolver ferramentas
Tecnológicas da Informação e Comunicação (TIC) para a população soteropolitana. Tais ferramentas tratam-se de um ambiente
totalmente online em que o cidadão, profissionais e gestores de
saúde podem consultar, solicitar e acompanhar os serviços disponibilizados na rede de saúde através do sistema integrado VIDA+,
podendo ser acessado tanto através de um computador, através
da portal web, quanto em um aplicativo para dispositivos móveis
nas plataformas Android e IOS.

PROJETO
O projeto está composto por 8 módulos, sendo dividido em dois ambientes: App e Portal Web. Visando aprimorar o trabalho dos profissionais de saúde e Agentes de Comunidades de Saúde – ACS, o projeto agiliza processos dos gestores com relatórios em
tempo real e exporta os dados para o Ministério da Saúde de maneira simples e ágil,
trazendo toda facilidade dos serviços para o cidadão, sendo eles:
1) Módulo Mobile do ACS – APP
2) Módulo Portal do Profissional ACS
3) Módulo Mobile do Profissional de Saúde – APP
4) Módulo Portal do Profissional de Saúde
5) Módulo Mobile do Gestor – APP
6) Módulo Portal do Gestor
7) Módulo Mobile do Cidadão – APP
8) Módulo Portal do Cidadão
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1. MÓDULO MOBILE DO ACS – APP
Este módulo é composto pelo aplicativo mobile, idealizado para tablets Android, que
contém todas as fichas do e-SUS, novo modelo implantado pelo Ministério da Saúde em
2014. Este aplicativo permite que os Agentes de Comunidades de Saúde (ACS) preencham as fichas através do aplicativo de maneira prática e sem erros, com maior controle
das fichas e não havendo perda de dados cadastrados, para serem sincronizados e enviados para o banco de dados do Ministério da Saúde.

2. MÓDULO PORTAL DO PROFISSIONAL ACS
Através do Painel, os ACS acompanham o dia a dia dos atendimentos realizados, podendo visualizar os dados coletados e sincronizados através do tablet. Com a definição
de metas para cada agente de saúde, fica fácil realizar análises aprofundadas através de
gráficos claros e objetivos e acompanhar o desempenho individual.

3. MÓDULO MOBILE DO PROFISSIONAL DE SAÚDE –
APP
Este módulo deve ser composto pelo aplicativo mobile, idealizado para tablets, versão
Android e IOS, que contém 7 fichas de atendimento e 1 ficha complementar do e-SUS,
novo modelo implantado pelo Ministério da Saúde em 2014. Este aplicativo permite
que profissionais de saúde preencham as fichas de maneira prática e sem erros, com
maior controle das fichas e não havendo perda de dados cadastrados, para serem sincronizados e enviados para o banco de dados do Ministério da Saúde.

4. MÓDULO PORTAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE
Através do Portal, o profissional de saúde acompanha o dia a dia dos atendimentos realizados, podendo visualizar os dados coletados e sincronizados através do tablet. Com
a definição de metas para cada profissional de saúde, fica fácil realizar análises aprofundadas através de gráficos claros e objetivos, e acompanhar o desempenho individual.

5. MÓDULO MOBILE DO GESTOR – APP
Através da aplicação mobile, os gestores acompanham o dia a dia dos registros consolidados dos profissionais de saúde e agentes de saúde e das Unidades e Distritos Sani-
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tários, podendo visualizar os dados consolidados coletados e sincronizados pelo tablet,
nas versões Android e IOS, com a definição de metas por profissional, unidade e distrito
sanitário. Visando uma fácil análise através de gráficos claros e objetivos, o gestor visualiza os resultados de maneira rápida, otimizando as tomadas de decisões.

6. MÓDULO PORTAL DO GESTOR
Através do Portal, os gestores acompanham o dia a dia dos registros consolidados dos
profissionais de saúde e agentes de saúde, e das Unidades e Distritos Sanitários, podendo visualizar os dados coletados e sincronizados pelo tablet, com a definição de metas
por profissional, unidade e distrito sanitário. Visando uma fácil análise através de gráficos claros e objetivos, o gestor visualiza os resultados de maneira rápida, otimizando as
tomadas de decisões.

7. MÓDULO MOBILE DO CIDADÃO – APP
Através do aplicativo, o cidadão poderá acompanhar todos os serviços oferecidos pela
Secretaria Municipal de Saúde, podendo visualizar tanto informações de seu cadastro
como todos os atendimentos realizados nas unidades executantes. O ambiente mobile
do cidadão deve ser disponibilizado para os dispositivos tablet e celular nos sistemas
operacionais Android e IOS, com acesso pessoal previamente cadastrado.

8. MÓDULO PORTAL DO CIDADÃO
Através do Portal, o cidadão poderá acompanhar todos os serviços oferecidos pela
Secretaria Municipal de Saúde, podendo visualizar tanto informações de seu cadastro
como todos os atendimentos realizados nas unidades executantes.

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

A parceria firmada entre SMS e o INTS conseguiu estruturar um
modelo de atendimento com 100% gratuidade para população
carente do município, onde o objetivo do instituto é, através
de sua expertise de atuação no segmento, modernizar a saúde
pública.
INTS 10 ANOS - Relatório de Atividades Consolidadas
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2014 – 2019
PROJETO EM SUZANO – SP
Suzano é um município brasileiro do estado de São Paulo, localizado na Região Metropolitana de São Paulo. Com área de 206 km², o município encontra-se na região leste
de São Paulo, a 45 km do ponto central da capital. A população estimada para o ano
de 2018, segundo o Censo demográfico, é de 282.441 habitantes, o que resulta numa
densidade demográfica de 1.369,5 hab./km².
O INTS atende a população de Suzano-SP baseado nos princípios do SUS:
I – Universalidade de acesso aos serviços de saúde;
II – Integralidade de assistência, entendida como sendo o conjunto articulado e continuo de ações em todos os níveis de complexidade do sistema, em atenção conjunta com
os demais equipamentos do SUS existentes nesse município;
III – gratuidade de assistência;
IV – Prevenção a autonomia das pessoas na defesa de sua integralidade física e moral;
V – Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
VI – Direito de informação às pessoas assistidas, sobre a sua saúde;
VII – fomento dos meios para participação da comunidade;
VIII – prestação dos serviços com qualidade e eficiência, utilizando-se dos equipamentos de modo adequado e eficaz.
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OBJETIVO GERAL
Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e
Serviços de Saúde, incluindo equipamentos, nas unidades de
atenção básica/ Saúde da Família (Lote I), Base Operacional do
SAMU 192 (Lote II) e Centro de Abastecimento Farmacêutico
(CAF).

PARCEIRO PÚBLICO

Prefeitura Municipal de Suzano/SP

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Janeiro/2014 à atual.

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Suzano/SP

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

Através de uma parceria firmada entre o Município de Suzano-SP e o INTS, o percentual de gratuidade desse projeto foi
de 100%, ou seja, todos os atendimentos foram realizados de
forma gratuita à população local.
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UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
O INTS, através do Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços
de Saúde, coopera com a Secretaria Municipal de Saúde, na coordenação da Estratégia
de Saúde da Família - ESF na cidade de Suzano, por meio da manutenção, supervisão,
monitoramento e avaliação de:
• 11 Unidades de Saúde da Família
• 20 Equipes de Saúde da Família
• 13 Equipes de Saúde Bucal
• 01 Equipe NASF I
As equipes acima citadas estão distribuídas em 11 USFs, sendo 05 na região Norte (Palmeiras), 03 na região Centro-oeste (Centro) e 03 na região Sul (Boa Vista). Atualmente a
ESF do município de Suzano possui uma cobertura de 30% do município com aproximadamente 72.000 pessoas cadastradas em 10 unidades de saúde da família.
DESCRIÇÃO

2015

2016

2017

2018

Consultas Médicas

84.972

89.501

89.449

100.125

Consultas de Enfermagem

54.209

52.253

55.958

61.663

27.770

33.667

28.268

Consultas Odontológicas
Visitas Domiciliares dos Médicos

2.739

2.876

2.492

2.582

Visitas Domiciliares dos Enfermeiros

2.583

2.662

2881

2.942

Visitas Domiciliares dos Aux. Enfermagem

4.155

3.145

4903

4.979

Visitas Domiciliares dos Agentes
Comunitários de Saúde

17.6354

270.090

287.645

318.595

Grupos de Saúde - Médicos

1.199

1.098

1.182

1.201

Grupos de Saúde

4.652

4.856

5.105

5.717

Atividade Educativa Saúde Bucal

2.371

2.007

1.777

2.043
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Nos gráficos abaixo, temos comparativos do ano de 2015 a 2018 quanto aos atendimentos das unidades de saúde:

SAMU 192
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 tem como objetivo chegar
precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência de
natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras,
INTS 10 ANOS - Relatório de Atividades Consolidadas
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que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo a morte. Trata-se de um serviço
pré-hospitalar, que visa conectar as vítimas aos recursos que elas necessitam e com a
maior brevidade possível.
O SAMU é um serviço gratuito que funciona 24 horas, por meio da prestação de orientações e do envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número
“192” e acionado por uma Central de Regulação das Urgências.
O INTS, através do SAMU, realiza os atendimentos em qualquer lugar: residências, locais de trabalho e vias públicas, e conta com equipes que reúne médicos, enfermeiros,
auxiliares de enfermagem e condutores socorristas.
A tabela abaixo apresenta o quantitativo consolidado referente aos Registros de chamadas ao 192 X Registro de solicitações atendidas:
DESCRIÇÃO

2014

2015

2016

2017

2018

Maio/2019

Total

Chamadas que geram
Atendimento Móvel

20.947

23.856

23.003

22.207

31.601

6027

127.641

Trotes

10.296

11.947

8.060

6.817

6817

2.397

46.334

Enganos

8.994

10.124

9.537

12.187

16.621

10.896

68.359

512

647

683

619

668

203

3.332

Atendimentos Realizados
Suporte Básico de Vida

8.556

10.529

9.252

9.239

8.559

3.822

49.957

Atendimentos Realizados
Suporte Avançado de Vida

832

1.003

998

840

927

326

4.949

Orientações

A tabela abaixo apresenta o quantitativo consolidado referente aos atendimentos efetivos realizados pelo SAMU:
DESCRIÇÃO

2014

2015

2016

2017

2018

Maio/2019

Total

Ambulância de Suporte
Básico de Vida

8.556

10.529

9.252

8.399

8.559

3.822

49.957

Ambulância de Suporte
Avançado de Vida

832

1.003

998

840

927

326

4.949

9.388

11.532

10.250

9.239

9.486

4.148

54.906

Total:

O INTS tem buscado e desenvolvido um trabalho sempre voltado à excelência no atendimento prestado e mantendo os referidos serviços em pleno funcionamento, garantindo a devida assistência à população de Suzano-SP e investindo principalmente em seus
colaboradores.

108

INTS 10 ANOS - Relatório de Atividades Consolidadas

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO
O Centro de Abastecimento Farmacêutico - CAF do município de Suzano tem como
objetivo proporcionar uma estrutura logística capaz de atender a população com os
medicamentos padronizados no município em espaço adequado para o fluxo de produtos farmacêuticos de organização e manuseio de forma segura, atendendo à legislação
sanitária. O CAF é o local que se desenvolvem atividades voltadas para a logística de
medicamentos tais como o armazenamento adequado dos mesmos, respeitando-se as
regras básicas de estocagem, manuseio, guarda e empilhamento máximo.

A ORGANIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS DEVE SER ORIENTADA
DE MODO A CUMPRIR TRÊS OBJETIVOS PRINCIPAIS:
Garantir a correta recepção, conservação e distribuição, dentro de
padrões e normas técnicas específicas;

FRÁGIL

Manter condições ambientais adequedas para assegurar o rendimento, a produtividade do trabalho, minimizar o risco de erros e
possibilitar limpeza e manutenção;
Dispor de meios materiais e humanos para conseguir os dois objetivos anteriores. E para alcançar os objetivos, é necessário dotar
o local de condições adequadas. Atualmente o CAF da Secretaria
Municipal de Saúde conta com espaço próprio e adequado para
oferecer boas condições de armazenamento dentro da logística de
atendimento de medicamentos às unidades de saúde, garantindo
assim segurança e credibilidade nos serviços prestados.
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O CAF de Suzano abastece 30 (trinta) unidades na rede sendo estas Laboratório Municipal, SAE/CTA, Fisioterapia, USF Suzanopolis, CEO, CAPS I, CAPS II, CAPS AD, CAPS
Infanto-juvenil, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, APAE – Saúde Bucal, Escola Municipal Darcy Correa – Saúde Bucal, Sindicato Construção – Saúde Bucal, Secretária de Saúde e Departamento Médico, UBS Suzano – Anexo CAPS I, UBS Jardim Vitória, UBS Suzano, UBS Boa Vista, UBS Miguel Badra, USF Eduardo Nakamura, UBS Boa
Vista - Anexo CAPS I, UBS Jardim Alterópolis, UBS Parque Maria Helena, USF Jardim
São José, USF Jardim Europa, UBS Monte Cristo, UBS Casa Branca, UBS Jardim Natal,
UBS Jardim Colorado, UBS Jardim Maithe, UBS Palmeiras, USF Jardim do Lago, USF Jardim Brasil, USF Recanto São José, Pronto Atendimento Palmeiras, UBS Tabamarajoara,
USF Jardim keda, USF Vl Fátima e UBS Palmeiras - Psicotrópicos.

CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO

INICIALMENTE

ATUALMENTE
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2016 – 2019
PROJETO EM UPA BROTAS - BA
O INTS, através do gerenciamento e administração dos serviços de saúde do Unidade
de Pronto Atendimento Brotas – UPA 24h, é responsável pelo atendimento médico de
Urgência e Emergência 24 horas da área de abrangência do estabelecimento, localizada
na Interseção das Ruas Amado Coutinho e Jardim Madalena - Vale das Flores, Bairro de
Brotas, Salvador/BA.
A UPA de Brotas trata-se de uma unidade de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família e a Rede Hospitalar compondo
uma rede organizada de atenção às urgências. Apresenta pactos e fluxos previamente
definidos, com o objetivo de acolher pacientes que a ela acorram por busca espontânea
ou encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família e
outros serviços da rede de atenção. Funciona, ainda, como retaguarda adequadamente
estruturada, qualificada e pactuada para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU 192).
A estrutura física está dividida em seis consultórios médicos, um consultório odontológico, duas salas de inaloterapia adulto e pediátrico, duas salas de administração de
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medicamentos adulto e pediátrico, laboratório, central de material esterilizado, sala de
classificação de risco – adulto e pediátrico, sala de reanimação, salas de Raio X, ECG,
sala de pequenos procedimentos, serviço social e farmácia satélite.
O INTS visa assegurar a prestação de serviços assistenciais em caráter contínuo e eficiente, objetivando o aumento da capacidade de atendimento e a redução da espera
para realização de atendimentos, consultas, exames e resultados, promovendo, desta
forma, maior qualidade no atendimento ao usuário da Unidade de Pronto Atendimento
Brotas– UPA 24h. Com foco na Portaria 10 de 03 de Janeiro de 2017, cujo objetivo é
de redefinir as diretrizes para implantação do componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e do conjunto de serviços de urgência 24 (vinte e quatro) horas da
Rede de Atenção às Urgências, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às
Urgências.
Inaugurada em junho de 2016, a UPA conta com profissionais médicos, enfermeiros,
técnicos, nutricionistas e odontólogos e tem capacidade para realização de até 300
atendimentos por dia. São 24 leitos de observação, sendo quatro de reanimação, 12
leitos de observação, classificados em seis femininos e seis masculinos, cinco leitos de
observação pediátricos e três leitos de isolamento.

OBJETIVO GERAL
Prestação de Serviços de saúde, para aturar em regime de gerenciamento complementar com o Poder Público Municipal na
Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H Brotas

PARCEIRO PÚBLICO

Prefeitura Municipal Salvador/BA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Junho/2016 à atual

112

INTS 10 ANOS - Relatório de Atividades Consolidadas

PÚBLICO-ALVO

População do município de Salvador/BA

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

O INTS, no âmbito assistencial, vem consolidando a qualidade do atendimento através da sistematização das informações
tendo como base a produção contratualizada e a realizada, objetivando garantir a capacitação permanente e qualificação de
profissionais para atender toda demanda e suas características,
em situações de urgência e emergência, com o intuito de manter oferta dos serviços assistenciais de excelência, com funcionamento ininterrupto da unidade e utilizando todo o suporte
possível necessário para a manutenção, correção e reabilitação
das condições de saúde dos pacientes.
A assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, prevalecendo um Acolhimento com Classificação de Risco de Qualidade, que garanta ao usuário um atendimento realizado apenas por profissionais de saúde para toda e qualquer informação
acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.
Através do acolhimento com classificação de risco, busca-se estabelecer as prioridades atuando preventivamente nos agravos
e no reconhecimento de alterações que implicam em risco de
morte ou complicações.
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A tabela abaixo apresenta o quantitativo consolidado das atividades assistências realizadas na UPA 24h – Brotas:
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS

Jun. a
Dez/2016

2017

2018

Jan. a
Abr/2019

Acolhimentos com classificação de risco

29.433

67.065

100.056

37.093

Atendimento médico em unidade de
pronto atendimento

29.300

63.406

93.935

35.616

Atendimento de urgência com observação
até 24 horas em atenção especializada

323

49.255

56.522

6.510

Atendimento ortopédico com imobilização
provisória

326

302

271

185

Procedimentos Odontológicos

3.896

11.703

9.963

2.719

TOTAL

63.278

191.731

260.747

82.123

Grupo 03 PROCEDIMENTOS
CLÍNICOS

META
MENSAL

Produção
Janeiro

Produção
Fevereiro

Produção
Março

Produção
Abril

Produção
Maio

850

4.781

4.443

44.081

4.136

4.453

Atendimento médico
em unidade de pronto
atendimento

7.570

5.049

6.450

10.202

8.268

8.240

Acolhimento com
classificação de risco

7.570

7.007

6.914

10.630

9.005

8.440

Atendimento ortopédico
com imobilização provisória

400

11

26

13

11

42

Consultas de profissionais
de nível superior (Assistente
social, nutricionista,
ondontólogo, farmacêutico,
bioquímico - exceto médico)

3.500

3.217

2.879

2.517

2.249

3.709

Atendimento em
Enfermagem em geral

11.520

27.951

31.875

41.764

33.418

1.275

767

925

907

801

621

32.685

48.783

53.512

70.114

57.888

60.386

Atendimento de urgência
com observação até
24 horas em atenção
especializada

Procedimentos
odontológicos
TOTAL GRUPO 03
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TOTAL

PROCEDIMENTOS CLÍNICOS - 2019

Janeiro Fevereiro Março

Abril

Acolhimentos com classificação de risco

8.775

7.375

9.429

11.514 37.093

Atendimento médico em unidade de
pronto atendimento

8.244

7.166

9.227

10.979 35.616

Atendimento de urgência com observação
5.456
até 24 horas em atenção especializada

4.583

4.977

6.510

6.510

Atendimento ortopédico com imobilização
35
provisória

41

60

49

185

484

2.719

Procedimentos Odontológicos

982

622

631

TOTAL

23.492

19.787

24.324 29.536

1º QUADRIM. 2019

TOTAL
Produção
Anual

Média
Anual 2018

5.007

56.522

4.639

7.989

7.420

93.935

7.828

8.816

7.960

7.775

100.056

8.338

36

36

49

12

271

22.5

5.082

5.573

3.679

4.111

41.223

3.435

32.808

29.748

33.892

396.058

33.005

Produção
Junho

Produção
Julho

Produção
Agosto

Produção
Setembro

Produção
Outubo

Produção Produção
Novembro Dezembro

3.992

4.515

5.085

5.107

5.086

4.986

8.268

8.240

7.373

7.997

8.439

7.649

8.407

8.904

8.549

12

13

10

2.729

2.865

2.613

636

1.036

1.484

623

498

826

839

9.963

830

51.708

56.788

57.269

65.181

61.133

54.920

59.056

696.738

58.032
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PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNÓSTICA

Jun. a Dez/2016

2017

2018

Jan. a Abr/2019

Exames Laboratoriais

33.989

95.139

59.960

21.023

Exames Radiológicos

5.709

21.572

27.610

9.380

Exames Diagnósticos em
Especialidades – ECG

1.312

5.243

5.717

2.141

TOTAL

41.010

121.954

93.287

32.544

Jun. a Dez/2016

2017

Pequenas Cirurgias e Cirurgias
de Pele, Tecido subcutâneo e
mucosas

151

673

648

374

TOTAL

151

673

648

374

PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS

Grupo 02 PROCEDIMENTOS COM
FINALIDADE DIAGNÓSTICA

2018

Jan. a Abr/2019

META
MENSAL

Produção
Janeiro

Produção
Fevereiro

Produção
Março

Produção
Abril

Produção
Maio

6.200
2.000

4.823
1.989

4.467

5.271

5.361

4.799

1.726

2.475

2.475

2.641

400

486

358

415

415

487

TOTAL GRUPO 02

8.600

7.298

6.551

8.251

8.251

7.927

Grupo 04 PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS

META
MENSAL

Produção
Janeiro

Produção
Fevereiro

Produção
Março

Produção
Abril

Produção
Maio

Pequenas Cirurgias e
Cirurgias de Pele, Tecido,
subcutâneo e mucosas.

115

38

39

62

42

56

TOTAL GRUPO 04

115

38

39

62

42

56

Exames Laboratoriais
Exames Radiológicos
Exames Diagnósticos em
Especialidades – ECG

Dentre os procedimentos com finalidade diagnóstica, procedimentos clínicos, odontológicos e cirúrgicos foram realizados 888.520 atendimentos no período de junho 2016
a abril de 2019.
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PROCEDIMENTOS
COM FINALIDADE
DIAGNÓSTICA - 2019

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Exames Laboratoriais

4.776

4.685

5.286

6.276

21.023

Exames Radiológicos

2.360

1.928

2.477

2.615

9.380

520

490

601

530

2.141

7.656

7.103

8.364

9.421

Exames Diagnósticos em
Especialidades – ECG
TOTAL
PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS - 2019
Pequenas Cirurgias e Cirurgias
de Pele, Tecido subcutâneo e
mucosas

TOTAL 2019
1º QUADRIMESTRE

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

103

48

98

125

TOTAL 2019
1º QUADRIMESTRE

374

TOTAL

TOTAL
Produção
Anual

Média
Anual 2018

4.672

59.960

4.997

2.184

2.106

27.610

2.301

508

519

430

5.717

476

8.079

8.681

8.385

7.208

93.287

7.774

Produção
Agosto

Produção
Setembro

Produção
Outubo

TOTAL
Produção
Anual

Média
Anual 2018

64

51

50

62

78

63

648

54

64

51

50

62

78

63

648

54

Produção
Junho

Produção
Julho

Produção
Agosto

Produção
Setembro

Produção
Outubo

Produção Produção
Novembro Dezembro

4.155

4.992

5.046

5.108

5.684

5.582

2.297

2.419

2.516

2.394

2.489

493

504

487

577

6.945

7.915

8.049

Produção
Junho

Produção
Julho

43
43

Produção Produção
Novembro Dezembro

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

Através de uma parceria firmada com o município de Salvador-BA e o INTS, o percentual de gratuidade desse projeto foi de
100%, ou seja, todos os atendimentos foram realizados de forma gratuita a população local.
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2018 – 2019
PROJETO EM FEIRA DE SANTANA – BA
Município brasileiro no interior do estado da Bahia, localizado a 108 quilômetros da capital estadual é a segunda cidade mais populosa do estado, primeira cidade do interior
nordestino em população e o principal centro urbano, político, educacional, tecnológico, econômico, imobiliário, industrial, financeiro, administrativo, cultural e comercial do
interior da Bahia.
Feira de Santana apresenta uma população, de acordo com estimativa do IBGE em
2018 de 609.913 habitantes. Cerca de 91,7% da população do município vive na zona
urbana e apenas 8,3% na zona rural, e seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é
de 0,712 (Censo, 2010).
O INTS, através do gerenciamento e administração dos serviços de saúde da Unidade
de Pronto Atendimento Feira de Santana – UPA 24h, é responsável pelo atendimento
médico de Urgência e Emergência 24 horas da área de abrangência do estabelecimento,
sendo responsáveis pela execução dos seguintes serviços:

CONSULTAS:

• Clínica Geral – Atendimento de Urgência e Emergência
• Pediatria – Atendimento de Urgência e Emergência
• Ortopedia
• Atendimento médico cirurgião geral (pequenos )
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PROCEDIMENTOS:

• Medicação
• Curativos/Suturas
• Serviços de Apoio e Diagnósticos – SADT (Raio X, eletrocardiografia, exames laboratoriais, dentre outros).
• Ultrassonografia
• Imobilização gessada
A Unidade de Pronto Atendimento Feira de Santana – UPA 24h, de baixa e média complexidade, o objetivo de acolher pacientes que a ela recorram por busca espontânea ou
encaminhados pelo SAMU (recebimento pré-hospitalar).
A estrutura física possui 06 (seis) consultórios médicos, 01 (uma) sala de administração
de medicamentos adulto e pediátrico, laboratório de análises clínicas, central de material esterilizado, 02 (duas) salas de classificação de risco – adulto e pediátrico, 01 (uma)
sala de raio-x, ECG e ultrassonografia, sala de pequenos procedimentos, sala de imobilização gessada, 24 (vinte quatro) leitos de internação, sendo estes 04 na sala vermelha,
06 na observação pediátrica e 14 adulto onde 02 são de isolamento, serviço social,
farmácia satélite, copa e refeitório.
O INTS visa assegurar a prestação de serviços assistenciais em caráter contínuo e eficiente, objetivando o aumento da capacidade de atendimento e a redução da espera
para realização de atendimentos, consultas, exames e resultados. Desta forma, promove-se uma maior qualidade no atendimento ao usuário da Unidade de Pronto Atendimento Feira de Santana – UPA 24h, segundo a Portaria 10 de 03 de Janeiro de 2017,
cujo objetivo é de redefinir as diretrizes para implantação do componente Unidade de
Pronto Atendimento (UPA 24h) e do conjunto de serviços de urgência 24 (vinte e quatro) horas, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências.
A unidade conta com profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos em radiologia, técnico em laboratório, assistente social, biomédico, farmacêutico,
nutricionistas e demais profissionais de ensino médio, totalizando 169 colaboradores,
atendendo as especialidades de ortopedia, pequenos procedimentos, ultrassonografia,
pediatria e clínica geral, tendo a capacidade para realização de até 300 atendimentos
por dia.
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OBJETIVO GERAL
Prestação de Serviços de Saúde para aturar em regime de gerenciamento complementar com o Poder Público Municipal na
Unidade de Pronto Atendimento Feira de Santana – UPA 24h

PARCEIRO PÚBLICO

Prefeitura Municipal de Feira de Santana/BA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Setembro/2018 à atual

PÚBLICO-ALVO

População do Município de Feira de Santana/BA

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais
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NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

O INTS, no âmbito assistencial, vem consolidando a qualidade
do atendimento através da sistematização das informações tendo como base a produção contratualizada, garantindo a capacitação permanente e qualificação dos profissionais para atender
a demanda e suas características, em situações de urgência e
emergência, com o intuito de manter ofertados serviços assistenciais de excelência, com funcionamento ininterrupto da unidade e utilizando todo o suporte possível necessário para a manutenção, correção e reabilitação das condições de saúde dos
pacientes.

As tabelas abaixo apresentam os quantitativos mensais das atividades assistências realizadas na UPA 24h – Feira de Santana, durante o período de Setembro de 2018 a Abril
de 2019:
PROCEDIMENTOS
CLÍNICOS - 2018

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

TOTAL 2018

Acolhimentos com
classificação de risco

5.761

6.670

6.027

6.290

24.748

Atendimento médico
em unidade de pronto
atendimento

4.419

4.891

5.939

6.506

21.755

Atendimento de
urgência com
observação até 24
horas em atenção
especializada

1.044

1.445

6.723

3.846

13.058

525

580

279

316

1.700

11.749

13.586

18.968

16.958

61.261

Atendimento
ortopédico com
imobilização provisória
TOTAL
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PROCEDIMENTOS
CLÍNICOS - 2019

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

TOTAL 2019
1ºQUADRIMESTRE

Acolhimentos com
classificação de risco

7.394

6.397

7.130

7.177

28.098

Atendimento médico
em unidade de pronto
atendimento

7.764

6.713

7.478

7.497

29.452

Atendimento de
urgência com
observação até 24
horas em atenção
especializada

3.325

3.259

3.833

3.870

14.287

329

293

479

445

1.546

18.812

16.662

18.920

18.989

73.383

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

TOTAL 2018

Exames Laboratoriais

9.856

8.257

11.218

7.502

36.833

Exames Radiológicos

3.413

3.598

2.052

1.993

11.056

Exames Diagnósticos em
Especialidades – ECG

271

270

264

289

1.094

Exames Diagnósticos
em Especialidades –
Ultrassonografia

274

258

191

***

723

13.814

12.383

13.725

9.784

49.706

Atendimento
ortopédico com
imobilização provisória
TOTAL

PROCEDIMENTOS
COM FINALIDADE
DIAGNÓSTICA - 2018

TOTAL
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PROCEDIMENTOS
COM FINALIDADE
DIAGNÓSTICA - 2019

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Exames Laboratoriais

10.517

10.004

11.119

10.695

42.335

Exames Radiológicos

2.101

1732

2.424

2.427

8.684

Exames Diagnósticos em
Especialidades – ECG

228

255

288

349

1.120

Exames Diagnósticos
em Especialidades –
Ultrassonografia

196

179

190

195

760

13.042

12.170

14.021

13.666

52.899

TOTAL

PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS - 2018
Pequenas cirurgias e
cirurgias de pele, tecido,
subcutâneo e/ou mucosas

PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS - 2019
Pequenas cirurgias e
cirurgias de pele, tecido,
subcutâneo e/ou mucosas

TOTAL 2019
1º QUADRIMESTRE

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

TOTAL 2018

328

342

111

160

941

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

247

221

295

299

TOTAL 2019
1º QUADRIMESTRE

1.062

Dentre os procedimentos com finalidade diagnóstica, procedimentos clínicos e procedimentos cirúrgicos foram realizados 111.796 atendimentos no período de setembro a
dezembro do ano de 2018 e 98.291 no 1º quadrimestre de 2019, totalizando 210.087
atendimentos.

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

Com a prestação de serviços de saúde, o INTS conseguiu garantir 100% de acesso gratuito aos cidadãos da região, realizando a inclusão em busca da maior igualdade para o Sistema
Único de Saúde - SUS.
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2019
PROJETO EM BERTIOGA – SP
Bertioga é um município do estado de São Paulo, localizado na Região Metropolitana da
Baixada Santista e tornou-se um município independente em 1991. A população estimada pelo IBGE em 2018 era de 61.736 e a área do município é de 490,148 km², o que
resulta numa densidade demográfica de 125,95 hab./km².
O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde assumiu o gerenciamento e a operacionalização das ações assistenciais e serviços de saúde do Hospital Municipal de Bertioga,
Pronto Atendimento, SADT e o SAMU de Bertioga a partir dia 1º de maio de 2019, sendo responsável pela execução dos seguintes serviços:
SERVIÇOS
Hospital Municipal - Assistência Hospitalar
Pronto Atendimento 24 Horas
Serviço De Apoio Diagnóstico E Terapêutico - SADT*
Serviço De Atendimento Móvel De Urgência - SAMU
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OBJETIVO GERAL
Gerenciamento, Operacionalização e Execução de Ações Assistenciais e Serviços de Saúde do Hospital Municipal de Bertioga
e Pronto Atendimento, SADT e SAMU.

PARCEIRO PÚBLICO

Prefeitura Municipal de Bertioga/SP

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Maio/2019 à atual

PÚBLICO-ALVO

População e adjacências do Município de Bertioga/SP

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais
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O Hospital Municipal de Bertioga estrutura-se com o perfil de hospital geral de baixa
complexidade, com único serviço de maternidade no município tendo como objetivo
o acolhimento a pacientes que a ela recorram, por busca de agendamentos dos serviços assistenciais, demanda espontânea ou encaminhados pelo SAMU (recebimento
pré-hospitalar).
Apresenta a estrutura física distribuída em pavimento térreo e piso superior, contendo
49 leitos e 03 salas de cirurgias de pequeno porte, atendendo as linhas de cuidado: clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, obstetrícia, ortopedia, infectologia e psiquiatria.
ESPECIALIDADES

NÚMERO DE LEITOS

DISTRIBUIÇÃO POR TIPO

Clínica Médica

15

Feminino e Masculino

Clínica Pediátrica

10

2 cirúrgico / 8 clínico

Clínica Cirúrgica

19

8 ginecologia / 2 cir. Geral

Obstetrícia

12

6 partos normal / 6 cesárea

Psiquiatria

1

Infectologia

1

AS CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS NO HOSPITAL PODEM SER
a) Cirurgia pediátrica;
b) Cirurgia Geral;
c) Cirurgia Ginecológica;
d) Cirurgia plástica de pequeno porte;
e) Cirurgia Urológica;
f) Cirurgia de Otorrinolaringologia;
g) Cirurgia Oftalmológica.
O Pronto Atendimento deverá atender ao conjunto de serviços de urgência e emergência por 24 (vinte e quatro) horas initerruptamente nas especialidades de clínica geral,
pediatria, ortopedia e odontologia com a prestação de atendimentos resolutivos e qualificados aos pacientes acometidos por quadros agudos de natureza clínica, e também
prestar primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica ou trauma, estabilizando
os pacientes com a realização da investigação diagnóstica inicial, definindo, em todos os
casos, a necessidade ou não, de internação no Hospital Municipal ou transferência para
os demais serviços hospitalares de maior complexidade da Baixada Santista de acordo
com a Central de Regulação de Ofertas de Saúde do Estado.
A base descentralizada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atende
as localidades do Centro de Bertioga, Riviera e Boracéia.
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O Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) tem como finalidade atender as
demandas da unidade hospitalar e pronto atendimento, bem como as demandas oriundas da Rede de Saúde do município, contemplando as seguintes especialidades:

ESPECIALIDADES
Colonoscopia*
Endoscopia digestiva alta* (com ou sem biópsia)
Exames laboratoriais e de anatomia patológica
Mamografia
Radiologia**
Ressonância Magnética****
Retinossigmoidoscopia*
Tomografia***
Ultrassonografia geral
Ultrassonografia com doppler

A tabela abaixo apresenta o quantitativo consolidado das atividades assistências realizadas no Hospital e Pronto Atendimento de Bertioga no mês de Maio/2019:
PROCEDIMENTOS
COM FINALIDADE
DIAGNÓSTICA - 2019
Exames Laboratoriais
Exames Radiológicos
Tomografia
Ressonância Magnética
Ultrassonografia geral
Endoscopia Digestiva Alta
Colonoscopia
Retossigmoidoscopia
Mamografia
TOTAL

Produção
Maio

Produção
TOTAL

28.623*
2.525
**
**
**
**
**
**
**
31.148

28.623
2.525

31.148

*Valor total informado pelo Laboratório. Sendo a produtividade
do Hospital 10.040.
**Não houve produtividade nesta competência.
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PROCEDIMENTOS
CLÍNICOS
Clínica Médica
Pediatria
Ortopedia
Odontologia
Ginecologia
Cirurgião Geral
TOTAL

Produção
Maio
10.148
4.072
2.196
593
681*
186*
17.009

*Atendimentos realizados no PS

A tabela abaixo apresenta o quantitativo consolidado dos demais procedimentos assistenciais realizados no Hospital e Pronto Atendimento de Bertioga no mês de Maio/2019:
OUTRAS PRODUTIVIDADES EVIDENCIADAS
PROCEDIMENTO
Glicemia Capilar
Aferição de Pressão
Inalação/Nebulização
Administração de Medicação

128

TOTAL
550
4.379
949
9.274

Sutura

68

Curativo Grau I

169

Imobilização

508
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A tabela abaixo apresenta o quantitativo consolidado das cirurgias eletivas e de urgência realizadas no Hospital e Pronto Atendimento de Bertioga no mês de Maio/2019:
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS MAIO/2019
TOTAL

DESCRIÇÃO
ELETROCOAGULAÇÃO DE LESÃO CUTÂNEA

1

EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS/CISTOS SEBÁCEO,LIPOMA

15

FRENECTOMIA

1

EXERESE DE CISTO TIREOGLOSSO

1

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO

2

FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL

15

HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)

1

HERNIOPLASTIA UMBILICAL

1

REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA DOS METACARPIANOS

1

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DIAFISARIA DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO

1

RETIRADA DE FIO OU PINA INTRA-ÓSSEO

1

RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS

3

TENOMIORRAFIA

1

TENORRAFIA ÚNICA EM TUNEL OSTEO-FIBROSO

1

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HIDROCELE

2

VASECTOMIA

1

POSTECTOMIA

4

HISTERECTOMIA (POR VIA VAGINAL)

1

HISTERECTOMIA TOTAL

1

LAQUEADURA TUBÁRIA

3

OOFORECTOMIA/OOFOROPLASTIA

1

SALPINGECTOMIA UNI/BILATERAL

2

EXERESE DE MAMA SUPRANUMERÁRIA

1

EXCISAO E SUTURA DE LINFANGIOMA/NEVUS

1

RETIRADA DE LESÃO POR SHAVING

1

COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR

1

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS

66
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PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE URGÊNCIA MAIO/2019
DESCRIÇÃO

QTD

APENDICECTOMIA

3

COLOSTOMIA

1

COLECISTOSTOMIA

1

AMPUTAÇÃO/DESARTICULAÇÃO DE DEDO

1

ORQUIECTOMIA UNILATERAL

1

CURETAGEM PÓS-ABORTAMENTO/PUERPERAL

7

TORACOSTOMIA COM DRENAGEM PLEURAL FECHADA

1

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS

15

A tabela abaixo apresenta o quantitativo consolidado dos partos realizados no Hospital
Municipal de Bertioga no mês de Maio/2019:
PARTOS MAIO/2019
DESCRIÇÃO
PARTO NORMAL

39

PARTO CESÁRIO

32

PARTO CESÁRIO C/ LAQUEADURA TUBÁRIA

5

PARTOS EXECUTADOS

76

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

Com a prestação de serviços de saúde, o INTS conseguiu garantir 100% de acesso gratuito aos cidadãos da região, realizando a inclusão em busca da maior igualdade para o Sistema
Único de Saúde - SUS.
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PROJETO SAMU MOGI DAS CRUZES – SP
Mogi das Cruzes é um município brasileiro do estado de São Paulo, localizado na sub-região leste da Região Metropolitana de São Paulo e Alto Tietê. O município é cortado por
duas serras: a Serra do Mar e a Serra do Itapety e ainda pelo Rio Tietê. Em seu território
se encontram duas represas que fazem parte do Sistema Produtor do Alto Tietê, os reservatórios de Taiaçupeba e do rio Jundiaí. A população estimada pelo IBGE em 2017
era de 430.901 e a área do município é de 713.291 km², o que resulta numa densidade
demográfica de 544,12 hab./km².
O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde assumiu a operacionalização e prestação dos
de atendimentos móveis de urgências na Unidade de Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência SAMU 192 – Regional Mogi das Cruzes a partir dia 15 de setembro de 2019.
Sendo um serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 voltado para a assistência pré-hospitalar móvel que tem como objetivo chegar precocemente à vítima após
ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência de natureza clínica, cirúrgica,
traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras, que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo a morte.
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Os serviços serão prestados nas dependências da base central e bases descentralizadas do
SAMU192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência abrangendo 06 (seis) municípios,
são estes: Arujá, Biritiba Mirim, Guararema, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Santa Isabel.
O SAMU 192 – Regional Mogi das Cruzes funcionará 24 horas, de domingo a domingo,
de forma contínua e ininterrupta, contando para tanto com:
• 01 (uma) Central de Regulação Médica das Urgências;
• 08 (oito) bases distribuídas entre os municípios de Mogi das Cruzes (03), Guararema
(01), Santa Isabel (01), Biritiba Mirim (01), Arujá (01) e Salesópolis (01);
• 10 (dez) ambulâncias de Suporte Básico de Vida definido pela ANVISA como veículo
destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao
atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino.
• 02 (duas) ambulâncias de Suporte Avançado de Vida definido pela ANVISA como veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências
pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos.
As equipes multiprofissionais serão compostas por profissionais qualificados, habilitados e com experiência nas áreas de:
• Medicina: com médicos que atuam como reguladores e intervencionistas;
• Enfermagem: com profissionais enfermeiro de nível superior e nível técnico;
• Condução de veículo tipo ambulância;
• Farmácia;
• Educação em Saúde;
• Apoio logístico e administrativo.

OBJETIVO GERAL
Prestação de serviços de saúde com fornecimento de postos
médicos nas especialidades de Anestesiologia, Neonatologia,
Obstetrícia, Broncoscopista, Cardiologista, Cirurgião Geral, Cirurgião Plástico, Cirurgião Torácico, Ecocardiografista, Hematologista, Infectologista, Intensivista, Neurologista, Nutrólogo,
Ortopedista, Otorrinolaringologista, Pediatra intensivista e Ultrassonografista.
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PARCEIRO PÚBLICO

Município de Mogi das Cruzes/SP.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Setembro/2019 à atual

PÚBLICO-ALVO

População e adjacências da Regional Mogi das Cruzes/SP.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

Com a prestação de serviços de saúde, o INTS conseguiu garantir 100% de acesso gratuito aos cidadãos da região, realizando a inclusão em busca da maior igualdade para o Sistema
Único de Saúde - SUS.
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2016 – 2019
PROJETO GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – HGE / BA
A segunda unidade do Hospital Geral do Estado da Bahia (HGE 2), inaugurada no dia 26 de
setembro de 2016, em Salvador, localizada no bairro de Brotas, foi construída em uma área
de 14 mil metros quadrados, com 08 pavimentos, para realização de procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade. Sua estrutura conta com uma sala para transplantes,
tanto para captação de órgãos quanto o transplante em si e com o Centro de Queimados,
que foi transferido do HGE 1 para o novo prédio. Atualmente, o HGE 1 é o hospital com
maior potencial de captação de órgãos, em função do perfil de vítimas de morte cerebral
decorrente de trauma. Com a sala exclusiva, o processo de captação de órgãos será mais
ágil, sem necessidade de aguardar vaga no centro cirúrgico geral. A nova unidade tem 161
novos leitos, 52 deles são de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Desses, 8 são para crianças
e 4 para queimados, além de 11 novas salas de cirurgia. O hospital estadual está apto para
atender casos de cirurgia geral, traumato-ortopedia, queimados, cirurgia oftalmológica (proveniente de trauma), cirurgia plástica reparadora, cirurgia torácica, cirurgia buco-maxilo facial e cirurgia de coluna, com a disponibilização de 249 médicos, nas mais diversas especialidades, como: anestesista, neonatologista e obstetra, broncoscopista, cardiologista, cirurgião
geral, cirurgião plástico, cirurgião torácico, ecocardiografista, hematologista, infectologista,
intensivista, neurologista, nutrólogo, ortopedista, otorrinolaringologista, pediatra intensivista, plantonista e ultrassonografista, fornecidos pelo INTS.
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OBJETIVO GERAL
Prestação de serviços de postos médicos ao Hospital Geral Roberto Santos – HGRS, Hospital Menandro de Farias, Hospital
Geral de Camaçari, Hospital Tsylla Balbino, Maternidade Albert
Sabin e Instituto de Perinatologia da Bahia – IPERBA.

PARCEIRO PÚBLICO

Governo do Estado da Bahia

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Setembro/2016 à atual

PÚBLICO-ALVO

População do estado da Bahia

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

Através de uma parceria firmada entre o Governo do estado e o
INTS, o percentual de gratuidade desse projeto foi de 100%, ou
seja, todos os atendimentos foram realizados de forma gratuita
a população local.
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2016 – 2019
PROJETO GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS E
MATERNIDADES ESTADUAIS
Atuando desde novembro de 2016, através de uma parceria firmada com a Secretaria
da Saúde do estado da Bahia - SESAB, o INTS vem satisfatoriamente prestando os serviços médicos especializados no âmbito das Maternidades Albert Sabin, Tsylla Balbino,
Instituto de Perinatologia da Bahia – IPERBA, Hospital Geral Roberto Santos, Hospital
Menandro de Farias e Hospital Geral de Camaçari. Para atendimento às unidades são
disponibilizados profissionais médicos nas especialidades de Anestesiologia, Neonatologia e Obstetrícia.
Maternidade é um estabelecimento hospitalar ou um setor de hospital onde são realizados partos e assistência à- gestantes. As maternidades oferecem atenção hospitalar à
mãe e ao recém-nascido, exercendo atividades relacionadas à obstetrícia e à pediatria,
com atendimento médico de emergência.
Dentre os serviços prestados em um hospital maternidade, temos: partos, cirurgias obstétricas, acolhimento de enfermagem, acompanhamento pré-natal, exames laborato-
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riais (coleta de sangue, coleta de urina) e exames de apoio diagnóstico (ultrassonografia,
radiologia, tomografia).
Maior hospital público das regiões Norte e Nordeste, o Hospital Geral Roberto Santos
(HGRS) figura entre os de maior movimento no País em procedimentos de alta complexidade em algumas especialidades, como a neurocirurgia. São mais de 600 leitos, além
do atendimento em três portas de emergência: pediátrica, obstétrica e adultos.

OBJETIVO GERAL
Prestação de serviços de postos médicos ao Hospital Geral Roberto Santos – HGRS, Hospital Menandro de Farias, Hospital
Geral de Camaçari, Hospital Tsylla Balbino, Maternidade Albert
Sabin e Instituto de Perinatologia da Bahia – IPERBA.

PARCEIRO PÚBLICO

Governo do Estado da Bahia

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Novembro/2016 à atual

PÚBLICO-ALVO

População do estado da Bahia

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

INTS 10 ANOS - Relatório de Atividades Consolidadas

137

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

Através de uma parceria firmada entre o Governo do estado e o
INTS, o percentual de gratuidade desse projeto foi de 100%, ou
seja, todos os atendimentos foram realizados de forma gratuita
a população local.

A população do estado da Bahia é beneficiada pelo INTS pela disponibilização dos profissionais médicos especializados para atendimento no âmbito do Hospital Geral Roberto Santos, Hospital Menandro de Farias, Hospital Geral de Camaçari, Maternidade Albert Sabin, Maternidade Tsylla Balbino e Instituto de Perinatologia da Bahia – IPERBA.
A Maternidade Albert Sabin é uma das quatro unidades estaduais que funcionam em
Salvador. As demais são a José Maria de Magalhães Netto (no Pau Miúdo), a Tsylla Balbino (Baixa de Quintas) e o Instituto de Perinatologia da Bahia, o Iperba (Brotas). A Maternidade Albert Sabin, fica localizada no bairro de Cajazeiras e tem uma média de 300
a 400 partos por mês, com atendimento de 60 mulheres por dia.
A maternidade Tsylla Balbino, que fica no bairro da Baixa de Quintas, tem como missão
a prestação de assistência à mulher na área de obstetrícia, ginecologia e neonatologia,
sendo referência na rede estadual para esse tipo de assistência, realiza 1.200 atendimentos por mês, incluindo as internações. Já os partos, em média, são 350 por mês.
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O Instituto de Perinatologia da Bahia – IPERBA, localizado no bairro de Brotas, tem ambulatório especializado para atender nas áreas de pré-natal de risco, ultrassonografia,
planejamento sexual e reprodutivo, ginecologia clínica e cirúrgica, mastologia, uro-ginecologia, prevenção do câncer uterino e de mama. Na área hospitalar atende na sua
emergência de obstetrícia e ginecologia cerca de 250 mulheres/dia, realiza 30 partos/
dia, atende mulheres em processo de abortamento e realiza a interrupção de gestação
nos casos previstos em lei (violência e risco de vida para a mulher).

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) é o maior hospital público do estado da Bahia,
em atendimento de média e alta complexidade, terciário e de caráter assistencial. Atualmente a instituição é oficialmente um Centro de Referência de Alta Complexidade
em Neurologia e ainda, é referência nos serviços de emergência, hemorragia digestiva,
nefrologia, pediatria, clínica médica, cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia geral, neurocirurgia, cirurgia pediátrica e neonatal, cirurgia vascular e maternidade de alto risco, cirurgia
plástica, torácica e vascular, entre outras especialidades médicas.
A unidade está estruturada para assistência à vítimas de acidente vascular cerebral
(AVC) e para enfermidades decorrentes da AIDS. Possui serviço de atenção domiciliar e
serviços de Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) para o pronto atendimento.
A instituição acolhe, também dentro de sua estrutura, o Centro Antiveneno da Bahia
(Ciave), o Banco de Olhos da Bahia e a Central Estadual de Transplantes.
Possui 640 leitos e atende, diariamente, 850 pacientes no ambulatório de múltiplas especialidades. Mensalmente, são feitos cerca de 120 mil procedimentos ambulatoriais e
1,3 mil internamentos. Além disso, o Hospital Roberto Santos é responsável por 3.500
partos anuais, com uma média de 560 pacientes nos atendimentos nas emergências
obstétricas, pediátricas e de adulto.

INTS 10 ANOS - Relatório de Atividades Consolidadas

139

O Hospital Geral Menandro de Faria atende cinco especialidades: clínica médica, cirúrgica, pediátrica, ortopédica e obstétrica, além de contar com Unidade de Terapia Intensiva
(UTI adulto tipo II). O hospital também atende urgência e emergência 24 horas e, devido
à sua localização em via estadual de trânsito intenso, recebe vítimas de traumas graves,
com necessidades de atendimento de alta complexidade. Com 93 leitos de enfermaria
e 10 de UTI, o HGMF atende cerca de 2.600 pacientes por mês, provenientes da região
de Lauro de Freitas e municípios vizinhos como Camaçari, Simões Filho e Salvador.
Uma unidade hospitalar com perfil de Maternidade, passando para “Unidade Mista” é
atualmente considerado na rede estadual de urgência e emergência como hospital de
retaguarda tipo II para atendimento de média complexidade e atuando como maternidade de referência para região metropolitana.
(Fonte: Site da SESAB, 2019).
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Hospital Geral de médio porte com 146 leitos de internamentos e presta cobertura assistencial à população do município de Camaçari e mais 24 municípios circunvizinhos.
Oferece serviços nas áreas de urgência e emergência clínica, odontológica, obstétrica,
pediátrica e cirúrgica, com internamento nas áreas de clínica médica, cirúrgica, obstétrica, neonatal, pediátrica e UTI geral.
(Fonte: Site da SESAB, 2019).

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

Através de uma parceria firmada entre o Governo do Estado e o
INTS, o percentual de gratuidade desse projeto foi de 100%, ou
seja, todos os atendimentos foram realizados de forma gratuita
à população local.
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2009 - 2019

PROMOÇÃO À SAÚDE
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PROMOÇÃO À SAÚDE
Projeto instaurado em agosto de 2013 e publicado no Diário Oficial do Município sob
número de Resolução CMASS 003/2013, o Núcleo de Atendimento Socioassistencial
e Defesa do Usuário (NASDU) firmou uma parceria em conjunto com a Secretaria de
Promoção Social e Combate à Pobreza do município (SEMPS) e o com o Conselho Municipal de Assistência Social de Salvador (CMASS) para fornecimento de atendimentos
à pessoas de baixa renda através de encaminhamento aos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS) ou aos órgãos municipais responsáveis por programas sociais
como Bolsa Família, Número de Identificação Social (NIS), Minha Casa Minha Vida e
Benefício de Prestação Continuada (BPC).
O foco desses atendimentos fora de inserção dos serviços socioassistenciais na comunidade, respaldado pela Proteção Social Básica, conforme a tipificação dos serviços
socioassistenciais, resolução 109/2009 do CNASS.
Em setembro deste mesmo ano, o INTS + SOCIAL inaugurou a Clínica da Melhor Idade
(Canela / Salvador) ofertando os serviços de aferição de glicemia, pressão arterial, temperatura, pulsação e respiração, pesagem, realização de curativos, aplicação de injeções
e orientações sobre prevenção de doenças para o público da terceira idade. Os pacien-

144

INTS 10 ANOS - Relatório de Atividades Consolidadas

2009 - 2019
tes também desfrutaram do atendimento nutricional e da participação de atividades
externas monitoradas por educadores físicos.
O núcleo também ofereceu exames gratuitos com diversas especialidades, além de promover doações de agasalhos, alimentos e brinquedos, campanhas para incentivo da
doação de sangue e comemorações em datas especiais.
Em Suzano, o instituto também implantou os projetos sociais que beneficiam a população carente através de serviços como gratuidade em cirurgias e exames, distribuição de
kits de saúde bucal nas escolas municipais e realização de terapias alternativas.
O INTS recentemente conquistou o CEBAS que consiste no certificado concedido pelo
Governo Federal, por intermédio do Ministério Saúde, à pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como entidade beneficente de assistência social,
com a finalidade de prestação de serviços na Área de Saúde e que atenda ao disposto
na Lei Nº 12.101, de 27 de Novembro de 2009.
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2009 – 2015
PARCERIA PARA REALIZAÇÃO DE
CIRURGIAS ORTOPÉDICAS
De acordo com dados pesquisados, no Brasil os usuários do Sistema Único de Saúde levam cerca de 03 (três) anos na fila de espera para realização de um procedimento cirúrgico. Pensando em atender uma parte desta demanda e proporcionar um atendimento
mais rápido e gratuito, o INTS buscou dar suporte para pacientes em tratamento que
necessitam destas cirurgias. Os critérios utilizados para seleção é que estes pacientes
sejam de baixa renda, necessitem de órteses e/ou próteses e não possam custear os
procedimentos. Em parceria com médicos e clínicas conveniadas estes pacientes são
identificados e encaminhados para realização dos procedimentos, sem custo pois todos
os recursos financeiros necessários são financiados em 100% pelo INTS, com a missão
de promover o resgate físico, psicológico e a reinserção social dos contemplados. Essa
grande iniciativa do INTS contou com a colaboração de diversos profissionais e clínicas
apoiadoras.
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2009 – 2015
PARCERIA COM A ESCOLA TÉCNICA
DE ENFERMAGEM SILOÉ
Aliado ao compromisso de promover ações que atendam aos menos favorecidos e que
viabilize o acesso as melhores oportunidades no mercado de trabalho, o INTS firmou,
em setembro de 2013, uma parceria com a Escola Técnica de Enfermagem Siloé. Esse
projeto teve como objetivo desenvolver uma ação para concessão de bolsas de estudos
à alunos interessados no Curso Técnico de Enfermagem.
Desta forma, proporcionamos estudo à 750 alunos beneficiários contribuindo para o
desenvolvimento pessoal e profissional, numa perspectiva de inclusão social e não formação de pessoal qualificado para cuidar da saúde da sociedade com eficiência e humanização.
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2016
CENTRO DA MELHOR IDADE (CMI)
O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) ofertou por intermédio da Clínica da
Melhor Idade (CMI) serviços de saúde gratuitos nas áreas de educação física, nutrição e
enfermagem, localizado no bairro do Canela.
O atendimento de enfermagem engloba os serviços de aferição de glicemia, pressão,
temperatura, pulsação e respiração, pesagem, realização de curativos, aplicação de injeções e orientações sobre prevenção de doenças.
Foram realizados 4.417 atendimentos distribuídos em nutrição, enfermagem, avaliação
física, classificação de risco e Programa Externo de Atividades Físicas externas
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GASTRO SAÚDE
O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) ofereceu diversos exames de alto
grau de complexibilidade de forma gratuita para a população necessitada.
Constituíram o atendimento às pessoas necessitadas e que apresentassem uma solicitação médica prévia indicando a necessidade de realizar os seguintes exames: endoscopia
digestiva alta com biópsia, colonoscopia e endoscopia alta com polipectomia, dilatação
de megaesófago guiada por endoscopia, ligadura Elástica de Varizes Esofagianas, mucosectomia em aparelho digestivo alto ou baixo e dilatação de estenose do aparelho digestivo, bem como, colocação de balão gástrico para tratamento de obesidade mórbida
e retirada de balão intra gástrico para obesidade mórbida.
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2016
Durante a vigência do projeto foram realizados 1.559 exames sem nenhuma intercorrência conforme relacionado abaixo:
DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Endoscopia digestiva alta com biópsia

1.080

Colonoscopia e endoscopia alta com polipectomia

119

Dilatação de megaesôfago guiada por endoscopia

21

Ligadura Elástica de Varizes Esofagianas

103

Mucosectomia em aparelho digestivo alto ou baixo

61

Dilatação de estenose do aparelho digestivo

59

Balão gástrico para tratamento de obesidade mórbida

58

Retirada de balão intra-gástrico para obesidade mórbida

58
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2016 – 2019
AMIGO DO CORAÇÃO
O Projeto Amigo do Coração visou diagnosticar e tratar doenças cardiovasculares, além
de atuar na prevenção de fatores que possam causar um maior risco dessas doenças.
Os serviços de saúde foram oferecidos de forma gratuita, incluindo cardiologista, psicólogo, nutricionista, médico clínico, enfermeiro e preparador físico.
Além disso, a clínica ofereceu serviços móveis pela cidade, onde foram realizadas as
triagens, palestras e ações de conscientização ligadas às doenças cardiovasculares, sendo o público-alvo a população de baixa renda.
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Abaixo apresentamos detalhadamente o quantitativo dos procedimentos realizados:
PROCEDIMENTO

TOTAL

Ações de Conscientização

1.000 procedimentos

Triagem

100 triagens dias

Consulta Médica

100 triagens dias

Exames Clínicos

600 exames mês

Exames Físicos

500 exames mês

Avaliação Nutricional

100 unidades

Avaliação Psicológica

100 unidades
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2017 – 2019
AMIGO DO OSSO

Amigo do Osso

O Programa Amigo do Osso tem como foco a saúde preventiva e o combate da osteoporose, atuando nas comunidades carentes da Região Metropolitana de Salvador,
através de exames de Densitometria Óssea Periférica (RA), emissão de laudo, palestras
educativas, além de identificação e entrevista do público-alvo. A densitometria óssea é
o exame ideal para o diagnóstico da osteoporose e da osteopenia por detectar a redução da massa óssea de maneira precoce e precisa. Ele é o método mais utilizado para
avaliar a densidade mineral dos ossos.
A densitometria óssea avalia a coluna lombar, a região proximal do fêmur e o terço distal
do rádio. Isso porque essas áreas são as que mais estão sujeitas ao risco de fraturas.
O grande objetivo do programa é a cobertura dos vazios assistenciais existentes na realização de exame da densitometria óssea para as mulheres com idade acima de 40 anos
e homens acima de 60 anos, normalmente mães e pais de família, avôs e avós, que segundo a OMS – Organização Mundial da Saúde, devem realizar anualmente o exame da
Densitometria Óssea, visando melhor qualidade de vida, predição dos riscos de fraturas
e a prevenção da osteoporose.
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A densitometria óssea é o exame ideal para o diagnóstico da osteoporose e da osteopenia, por detectar a redução da massa óssea de maneira precoce e precisa. No ano
de 2017 foram efetuados 5.000 exames para os pacientes da região metropolitana de
Salvador.
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CENTRO DE CONTROLE
DO PESO
Diversos estudos têm demonstrado que o Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, convive com a transição nutricional, determinada frequentemente pela má
alimentação.
A obesidade é, atualmente, um dos mais graves problemas de saúde pública. Com a obesidade, existe um alto risco que pessoas se tornem cardíacos, hipertensos, diabéticos,
com problemas pulmonares, de articulação ou até mesmo vítimas precoces de alguns
tipos de câncer. Estudos epidemiológicos revelam que a obesidade, além de ser conceituada como doença, é fator de risco importante para diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral.
A preocupação não é apenas nacional, mas mundial: a projeção da Organização Mundial
da Saúde é que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso e
mais de 700 milhões, obesos.
O projeto Centro de Controle do Peso objetiva atuar, por meio de intervenção de conscientização dos pacientes e de seus familiares, quanto aos riscos da doença e suas consequências, além de oferecer tratamento de complicações decorrentes da obesidade,
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2016 - 2019
orientações nutricionais e estimular o aumento da atividade física. O público-alvo do
programa contempla crianças em idade de 05 a 12 anos e seus familiares, triadas em
Escolas Municipais do Subúrbio Ferroviário de Salvador e Lauro de Freitas.
O centro estruturou uma clínica para o atendimento gratuito à população carente com
foco no combate e no controle de doenças ligadas à obesidade e/ou baixo peso infantil
e adulto. Para tal abordagem, o projeto apresenta uma equipe multiprofissional composta por nutricionista, psicólogos, médicos e laboratório de análises clínicas.
Ademais, conta com a atuação da Assistente Social do INTS a qual promove cursos de
capacitação aos pais e professores acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e
realiza encaminhamentos referentes a violação de direitos que foram identificados no
consultório, além de realizar escuta qualificada com as famílias das crianças, procurando
entender o cenário para melhor direcioná-las de acordo com as necessidades.
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Nos anos de 2017 e 2018 foram beneficiados com o projeto um total de 10.100 pessoas entre crianças e adultos, entre atendimentos na clínica e pessoas avaliadas nas ações
nas escolas relacionas abaixo:

ESCOLA
Escola Municipal Mirantes de Periperi
Escola Municipal Alvaro Vasconcelos Da Rocha
Escola Municipal D Pedro I
Escola Municipal Anfilofio de Carvalho
Escola Municipal Professor Italo Gaudenzi
Escola Municipal Presidente Medici
Escola Municipal de Paripe
Escola Municipal Almirante Ernesto de Mourão Sá
Escola Municipal de Periperi
Escola Municipal São Domingos
Escola Municipal Colina do Mar
Escola Municipal Professor Antonio Pithon Pinto
Escola Municipal Oito de Maio
Escola Municipal Ursula Catarino
Escola Municipal São Braz
Escola Municipal Ivone Vieira Lima
Escola Municipal Geraldo Bispo dos Santos
Escola Municipal Esther Felix da Silva
Escola Municipal Visconde de Cairu
Escola Municipal Santo Antonio das Malvinas
Escola Municipal Educandário Fênix
Escola Municipal Vila Praiana
Escola Municipal Enock Amaral
Escola Municipal Lagoa dos Patos
Escola Municipal Dom Avelar Brandão
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BAIRRO
Periperi
Coutos
Paripe
Periperi
Fazenda Coutos III
Paripe
Paripe
Paripe
Periperi
Periperi
Paripe
Coutos
Periperi
Plataforma
Plataforma
Plataforma
Plataforma
Fazenda Coutos III
Paripe
Fazenda Coutos
Lauro de Freitas
Lauro de Freitas
Lauro de Freitas
Lauro de Freitas
Lauro de Freitas
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2017 – 2018
CURSOS TÉCNICOS
O projeto de Cursos Técnicos contribuiu na capacitação social, profissional e promoção
de atividades do município de Salvador, com nível de comprometimento no aspecto da
acessibilidade ao emprego ou ao primeiro emprego no mundo do trabalho.
O público-alvo do projeto beneficiado foi de trabalhadores autônomos, com ou sem
ocupação, e jovens estudantes da rede pública no município de Salvador e região metropolitana, com idade mínima de 16 anos.
O projeto é fundamentado no princípio de educar para formação e acessibilidade ao
mercado de trabalho, como ferramenta pedagógica na busca da qualidade profissional,
minimização da exclusão social e para o exercício da cidadania plena.
Foram beneficiados 1.360 alunos dentre os cursos oferecidos pelo projeto: técnico de
enfermagem, manicure, doces e salgados, horta urbana, instalador hidrossanitário residencial (encanador residencial) e eletricista residencial. Além dos cursos, os estudantes
obtiveram o fornecimento do fardamento e o material de apoio.
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2018 – 2019
ALIMENTANDO SEM
FRONTEIRAS
Para Monteiro a pobreza é “[...] condição de não satisfação das necessidades humanas elementares como comida, abrigo, vestuário, educação, assistência à saúde entre várias outras
[...]” (MONTEIRO, 2004, p. 82). Destarte, a alimentação é uma dimensão humana inalienável
e, a não satisfação desta, é considerada expressão da pobreza.
A fome é um dos mais relevantes fenômenos que alarmam a humanidade e vem assolando
o mundo há muito tempo e não é somente um problema de escassez de alimentos, mas sim,
como a pobreza, um fenômeno generalizado e estrutural, não se restringindo apenas a uma
região ou país.
O projeto Alimentando sem Fronteiras, em articulação com o Projeto Banho de Alegria,
oferece alimentação de qualidade e de forma gratuita para a população em situação de rua
no município de Salvador tendo como finalidade minimizar o sofrimento por conta da baixa
condição de vida com foco na criação de um vínculo seguro de comunicação com esses
usuários a fim realizar encaminhamentos às redes socioassistencial e de saúde, promovendo
a ressocialização e a preservação dos direitos deste público. A intenção é que essas pessoas
sejam acompanhadas até que se insiram no mercado de trabalho e saiam das ruas.
As ações são desenvolvidas 03 (três) vezes por semana e consistem no mapeamento das
áreas em que se encontram pessoas em situação de rua no município de Salvador bem
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como uma equipe técnica supervisionada por uma nutricionista, responsável pelo padrão de
qualidade nutricional e segurança necessária ao fornecimento das refeições, a qual fornecerá, semanalmente, refeições em locais determinados.
Desde o ano de 2018 até o mês de agosto de 2019 já foram entregues para população em
situação de rua ou carente 34.630 kits de refeição. O tipo de refeição é definido conforme
a ação a ser realizada e os materiais utilizados no dia da ação serão determinados de acordo
com o tipo de refeição, podendo ser:
• Sopa: as sopas são distribuídas em vasilhas descartáveis com tampas acompanhadas de
01 (um) pão devidamente embalado e colheres descartáveis.
• Jantar: o cardápio do dia é disponibilizado devidamente em marmitas de isopor ou alumínio fornecido juntamente com talheres e copos plásticos descartáveis. Os jantares são
acompanhados de 01 (um) copo de suco.
• Lanches: os kits lanches contém 01 (um) sanduíche, 01 (um) copo de suco e 01 (um) patissaria.
LOCAIS DAS AÇÕES
Biblioteca Central dos Barris

Barris

Conselho Comunitário de São Cristóvão

São Cristóvão

Estação Aquidabã

Baixa dos Sapateiros

Largo da Matriz

Itapuã

Largo de São Caetano

São Caetano

Largo dos Mares

Calçada

Plano inclinado da Liberdade

Liberdade

Praça da Matriz

São Cristóvão

Praça da Piedade

Dois de Julho

Praça do Campo Grande

Campo Grande
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2017 – 2019
BANHO DE ALEGRIA
O projeto Banho de Alegria tem como propósito oferecer à população em situação de rua,
acesso a higiene corporal, suprindo assim um pouco das necessidades fisiológicas e mentais que são consideradas objetivas e universais, e que são limitadas a essa população. Um
projeto construído para levar banheiros móveis para higiene básica de moradores de rua no
município de Salvador/BA e região metropolitana.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em termo geral,
a população em situação de rua define-se por: grupo populacional heterogêneo, caracterizado por sua condição de pobreza extrema, pela interrupção ou fragilidade dos vínculos
familiares e pela falta de moradia convencional regular. São pessoas compelidas a habitar
logradouros públicos (ruas, praças, cemitérios, etc.), áreas degradadas (galpões e prédios
abandonados, ruínas, etc.) e, ocasionalmente, utilizar abrigos e albergues para pernoitar (Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua, 2008, p.8). Segundo
pesquisas três grandes grupos de fatores proporcionam a levar uma pessoa ao convívio
nas ruas: a violência, todos os casos relativos à violência doméstica (em suas várias formas,
psicológica, física, preconceitos...) em relação, principalmente, às mulheres, idosos, jovens
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e crianças de baixa renda; o desemprego e fatores relacionados a falta de saúde como algumas doenças e distúrbios, que acabam por ser determinantes para a permanência das
pessoas nas ruas, exemplificando a dependência ao álcool e outras drogas.
Durante 03 (três) vezes na semana um grupo de profissionais, sob a orientação de uma assistente social, leva um veículo adaptado e a base de energia solar, equipado com 02 (dois)
banheiros oferecendo a moradores de rua a possibilidade de tomar banho. Os desabrigados
recebem 01 (um) kit de higiene contendo xampu, condicionadores, sabonete, creme dental,
desodorante, pente, escova, fio dental, toalha de banho descartável e toalha de rosto.
A fim de proporcionar condições básicas de vida à esta população, o Núcleo de Promoção à
Saúde em articulação com lideranças sociais realiza o mapeamento das áreas de maior vulnerabilidade e necessidade, traçando o perfil sócio epidemiológico para que, além do banho,
sejam realizadas orientações especializadas promovendo assim conforto físico e mental e o
empoderamento desse segmento populacional.
Além das ações supracitadas, o projeto tem como foco a criação de um vínculo seguro de
comunicação com esses usuários para realizar encaminhamentos às redes socioassistencial
e de saúde, promovendo assim a ressocialização e a preservação dos seus direitos. A intenção é que essas pessoas sejam acompanhadas até que se insiram no mercado de trabalho e
saiam das ruas.
Este espaço de cidadania e dignidade, que promove a humanização, atendeu até agosto de
2019 12.237 usuários executando as seguintes atividades:
• Entrega de kits de banho e realização do banho
• Orientações relacionadas à saúde, cidadania, direitos humanos
• Consultas com a assistente social para encaminhamentos às redes.
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2017 – 2019
DE OLHO NA SAÚDE
O projeto De Olho na Saúde oferta atendimento oftalmológico totalmente gratuito para
a população de comunidades carentes no município de Salvador, através de uma unidade
móvel itinerante, desenvolvendo ações educativas, consultas com oftalmologista, exames
de alta complexidade e encaminhamentos especializados para a tratamento e cirurgia. A
equipe do Projeto De Olho na Saúde é composta por um grupo de apoio e um grupo de
médicos especialistas em oftalmologia, assistente social e enfermeiras.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) certifica que no Brasil, mais de 35
milhões de pessoas sofrem com algum problema de visão, representando quase 19% da
população e em torno de 500 mil pessoas receberam o diagnóstico de cegueira. Segundo
a OMS (Organização Mundial da Saúde) a deficiência visual é um grave problema de saúde
global e que 80% das deficiências visuais advêm de causas evitáveis.
A Sociedade Brasileira de Oftalmologia alerta para três dos mais graves problemas visuais,
que podem levar à cegueira a partir dos 60 anos: a Catarata, o Glaucoma e a Degeneração
Macular Relacionada à Idade (DRMI). Dessas três patologias, a Catarata é a única cuja cegueira é reversível, portanto, a prevenção é a forma mais garantida de evitar esses danos.
Muitas pessoas tem o costume de procurar o oftalmologista apenas quando percebem que
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há alguma coisa errada acontecendo com seus olhos. No caso de algumas patologias que
só apresentam sintomas em estágios avançados, pode ser tarde demais. Cuidados simples
e consultas regulares ajudam a prevenir doenças e evitar que problemas se agravem e prejudiquem a saúde ocular.
Vale ressaltar que 70% da nossa relação com o mundo se dá através do sentido da visão,
portanto, não enxergar bem, inevitavelmente, leva a uma vida incapacitante, acarretando
em dificuldades sociais, psicológicas e econômicas para o indivíduo e a sociedade.
A ação ocorre com a devida adequação para a realidade de cada local, onde é possível
desenvolver ações educativas, consultas oftalmológicas, consulta para diagnóstico/reavaliação de glaucoma, exames de alta complexidade, encaminhamentos especializados para
a tratamento e cirurgia de glaucoma ou catarata, e também encaminhamentos para atendimento psicossociais visando garantir o direito de acesso a programas como por exemplo
bolsa família, passe livre com pessoas com deficiência, BPC entre outros.
Desde o início do projeto foram beneficiados até agosto de 2019 8.808 usuários.

02/2018 • SÃO RAFAEL

03/2018 • BARRADÃO
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04/2018 • FONTE NOVA

05/2018 • MIRANTES DE PERIPERI
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08/2018 • CECOM

06/2018 • PLATAFORMA
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09/2018 • GBARBOSA

01/2019 • PREFEITURA BAIRRO ITAPUÃ

02/2019 • ESCOLA MUNICIPAL GRACILIANO RAMOS COUTOS
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04/2019 • SALVADOR NORTE SHOPPING

05/2019 • CALÇADA

05/2019 • CALÇADA
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2017 – 2018
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
O projeto de Educação Inclusiva tem como finalidade a promoção de serviços e ações que
garantam o acesso e permanência dos alunos com necessidades educacionais especiais na
escola comum. Portanto, o projeto é realizado em escolas do município de Salvador.
Esta parceria tem como objetivo principal ressignificar as práticas pedagógicas nas escolas das comunidades de baixa renda, oportunizando o desenvolvimento de coordenadores, gestores, professores, alunos e familiares para proporcionar o respeito às diferenças
e mudanças de atitudes, através de práticas de reflexão dos aspectos sociais, fisiológicos
e psicológicos de pessoas com necessidades especiais; e também orientar sobre direitos
sociais da pessoa com deficiência, assegurando a melhoria da qualidade de vida destes e de
seus familiares.
O programa prepara a comunidade escolar, tais como alunos, família dos alunos, professores, coordenadores, gestores e funcionários a receber o aluno especial em escolas comuns.
A contar do início deste projeto participaram um total de 145 escolas comuns e/ou particulares no subúrbio de Salvador, de famílias de baixa renda, sendo feito antes uma triagem
das demandas e necessidades de tais escolas, com o intuito de garantir o acesso, educação
de qualidade e permanência de todos os alunos na rede regular de ensino, algumas delas:
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ESPECIALIDADES

NOME DIRETORA

ENDEREÇO

Escola Arte do Saber Construir

Maria José M da Silva

Travessa da ilha, n 16, itapuã

Creche Escola Projeto Sião

Maria Laura da Silva

Rua da Fonte, KM 17, Itapuã

Educandário Fragoso Gomes

Leonidia dos Santos

Rua da Graça, n 34, Alto do Coqueirinho

Escola Mundo da Imaginação I

Selma Sena de C. Souza

Rua Alameda das Roseiras, n 29, Itapuã

Escola Mundo da Imaginação II

Abraão Carvalho de Souza

Tv Genebaldo Figueredo, n 04, Itapuã

Escola Mundo da Imaginação
Espaço Kids

Selma Sena deCarvalho

Rua Capitão Garcia Davilla Pires, n 02,
Itapuã

Centro Educacional Atitude

Tais Bastos

Lot Jardim Ipanema, S/N

Escola Brasilio

Renilda Soares

Rua Almirante Barroso, n 47, Vila

Escola Magia de Aprender

Vanusia Alves de O Costa

Rua São Jorge da Vila Nova, n 52, Pituaçu

Escola Agora Eu Aprendo

Sirley Caldas S.s Pereira

Praça Igor, Lot 08, Qda 09, Jardim
Imperial

CEI Nossa Senhora da
Misericordia

Liselotte Weckerie

Rua União - s/n, BA, 41630-971, Castelo
Branco

CEI Cristo Redentor

Liselotte Weckerie

Rua Paulo VI, Chapada do Rio Vermelho,
CEP: 41920530

CEI Coração de Maria

Liselotte Weckerie

Rua Machado de Assis, Bairro da Paz,
CEP: 41515030
Rua Getúlio Vargas, Bairro da Paz,
CEP: 41515360

CEI São Geraldo
Escola Maria Yasmin

Sara C. B. do Nascimento

Av. Simone Barradas, n 161, Terreo,
Jardim Nova Esperança, CEP 41376-055
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2017 – 2019
FONOAUDIOLOGIA
O Projeto de Fonoaudiologia abrange crianças e idosos que sofrem com os impactos
sociais e psicológicos das deficiências em comunicação humana, como a linguagem oral
e escrita, fala, voz, audição e com as funções responsáveis pela deglutição, respiração e
mastigação. Conta com uma equipe multidisciplinar (fonoaudiólogos e psicólogos) para
atendimento à promoção, prevenção, avaliação, diagnóstico e terapia, em creches e/ou
escolas públicas, bem como asilos e casas de repouso públicas, filantrópicas e privadas
com baixo poder aquisitivo.
São realizadas ações de saúde sob o ponto de vista multiprofissional nos três níveis de
atenção à saúde (primário, secundário, terciário), junto aos idosos institucionalizados
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. Ações preventivas são desenvolvidas através da educação em saúde, onde estarão focadas para beneficiar a qualidade de
vida do sujeito/cidadão antes mesmo do nascimento, nos processos de desenvolvimento e aprendizagem, em orientações para um viver e envelhecer mais ativo, entre outras.
Nos atendimentos dentro das escolas são realizadas atividades com a participação dos
pais, professores, cuidadores e acompanhantes a fim de contribuir para a evolução da
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criança e/ou idoso.
Nos asilos são utilizadas estratégias que ajudam a aprimorar as interações sociais estimulantes dos idosos, também utilizando metodologias lúdicas.
Nos anos de 2017 a 2019 foram realizados entre 400 a 700 atendimentos e encaminhamentos por mês resultando em um total de 15.047 atendimentos entre crianças, pais e
idosos.
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2017 – 2019
INCLUSÃO DIGITAL
Inclusão digital significa, antes de tudo, melhorar as condições de vida de uma determinada região ou comunidade com ajuda da tecnologia. Em termos concretos, incluir
digitalmente não é apenas alfabetizar a pessoa em informática, mas também melhorar
os quadros sociais a partir do manuseio dos computadores.
Neste sentido, o Projeto Inclusão Digital tem por objetivo promover e capacitar indivíduos em situação de vulnerabilidade econômica, visando a inclusão digital básica e/ou
formação técnica desses jovens e adolescentes das comunidades carentes na cidade de
Salvador/BA, utilizando a tecnologia da informação como instrumento de construção,
dentro da sua própria comunidade.
São disponibilizadas turmas com 02 (dois) estudantes por computador sendo que cada
aula tem a duração de 01 (uma) hora, seguindo o cronograma de aulas por 03 (três)
meses, nos turnos matutino e vespertino. A metodologia utilizada consiste na criação
de infocentros, execução de cursos (informática básica, informática intermediária, manutenção de microcomputadores e multimidias), preparação de monitores, atividades
teóricas e práticas com os alunos. O processo de conhecimento digital será construído
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de maneira integradora e interativa, com estímulos proporcionados pelo lúdico.
O projeto, desde seu desenvolvimento, beneficiou 14.533 pessoas entre jovens, adultos e idosos, além de contribuir com os seguintes aspectos:
• Redução do analfabetismo funcional e digital na sociedade;
• Geração de novos conhecimentos;
• Maior interação entre setores da sociedade;
• Colaboração para uma melhor qualidade de vida;
• Constituição de uma a população economicamente ativa;
• Facilitação da inserção dos alunos no mercado de trabalho e na vida social.

2017 • ALTO DE COUTOS

2018 • ALTO DE COUTOS
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2015 – 2019
+ ALEGRIA SALVADOR
O projeto + Alegria é um programa de prevenção e promoção de saúde bucal tem como
finalidade promover orientação e tratamento odontológico para o público-alvo de crianças e adolescentes, entre 05 e 14 anos matriculados nas Escolas Municipais localizadas
no Subúrbio Ferroviário de Salvador, abrangendo familiares e professores.
As ações educativas ocorrem nas escolas e nas unidades filantrópicas e os atendimentos na clínica odontológica do projeto, visando alertar e conscientizar os partícipes para
uma mudança de hábitos para reverter uma realidade de índices alarmantes de problemas bucais, dando foco principal nas políticas de prevenção, promoção de saúde e
orientação alimentar.
O objetivo principal do projeto é alcançar resultados positivos com a diminuição de
sangramentos e inflamações gengivais, redução da prevalência de lesão cavitária nas
escolas visitadas, facilitação do acesso para tratamento e conscientização dos pais, professores e das próprias crianças e adolescentes para o cuidado com a saúde.
O Projeto + Alegria identifica e tria escolares, advindos de áreas com baixa renda fa-
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miliar, levando a eles um tratamento de qualidade no âmbito odontológico, permitindo
maior acesso a saúde e qualidade de vida.
Desenvolvido por equipe multiprofissional composta por coordenadora geral, cirurgiãs-dentistas, auxiliares de saúde bucal, que atuam no acolhimento, atendendo as crianças
e famílias de forma integral e encaminhando para a rede se necessário, no acompanhamento das crianças, famílias atentando para situações de risco sociais, qualificação
dos professores, na articulação dos recursos disponíveis na rede municipal (assistência
social, saúde), entre outros.
As ações nas escolas selecionadas são realizadas na seguinte ordem:
I - Palestra educativa sobre a doença cárie e doenças gengivais, saburra lingual, fluorose, a importância da utilização do fio dental e de uma alimentação saudável, bem como
do uso de bochechos com flúor.
II - Entrega das escovas para todos os alunos presentes.
III - Orientação de escovação associada a escovação supervisionada com o auxílio de
um macromodelo de boca e escova.
IV - Bochecho com flúor a 0,2%.
V - Avaliação epidemiológica individual das crianças presentes com o auxílio de uma
espátula de madeira sob luz ambiente.
VI - Disponibilização de dados dos exames em um sistema informatizado.
VII - Marcação de consultas pelo sistema Medkey.
VIII - Entrega das cartas aos dirigentes das escolas para entregarem aos pais dos alunos,
com as datas marcadas das consultas clínicas no consultório em Alto de Coutos.
IX - Nesta fase de visitas de retorno às escolas, temos um relatório das crianças que
foram ao consultório odontológico e das que não estiveram presentes, buscando reconhecer os motivos das ausências
Durante o ano de 2015, o projeto teve ênfase em visitas e ações nas escolas ou unidades filantrópicas que fazem parte do projeto, como etapa preventiva. Atuando no processo curativo da doença cárie e de problemas periodontais o projeto deu oportunidade
de atendimento odontológico gratuito a 2.380 crianças, de 05 a 12 anos, realizando
3.834 procedimentos.
Foram realizadas atividades educativas e de avaliação clínica ao público-alvo do projeto,
de forma contínua, em 19 escolas municipais selecionadas da região do Subúrbio de Salvador, bem como 06 instituições filantrópicas atingindo ao todo um número de 7.205
crianças, além de pais e professores. No consultório odontológico na Associação Obras
Sociais Mãe Rainha, foram realizados um total de 3.205 procedimentos, segundo a base
de agendamentos online Medkey.
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O projeto iniciou suas atividades em 2015 tendo como ênfase visitas e ações nas escolas ou unidades filantrópicas considerando imprescindível a etapa preventiva. Atuando
no processo curativo da cárie e de problemas periodontais, o projeto alcançou 48 escolas municipais ou instituições filantrópicas das selecionadas de Salvador por intermédio
de atividades educativas e de avaliação clínica do público-alvo do projeto, de forma
contínua e oportunizou, até o momento, 133.874 crianças, incluindo pais e professores por
meio de atendimentos odontológicos e orientações na clínicas ou nas ações.
Relação de Escolas e Unidades Filantrópicas assistidas pelo Projeto:
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ESCOLAS SELECIONADAS

BAIRRO

Escola Municipal Mirantes de Periperi

Periperi

Escola Municipal Visconde de Cairu

Paripe

Escola Municipal Álvaro Vasconcelos da Rocha

Coutos

Escola Municipal Graciliano Ramos

Coutos

Centro Municipal de Educação Infantil Educar e Viver

Coutos

Escola Municipal D. Pedro I

Paripe

Escola Municipal Anfilofio de Carvalho

Periperi

Escola Municipal Rui Barbosa

Paripe

Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição

Paripe

Escola Municipal Presidente Médici

Paripe

Escola Municipal Fernando Presidio

Paripe

Escola Municipal de Paripe

Paripe

Escola Municipal Almirante Ernesto de Mourão Sa

Paripe

Escola Municipal de Periperi

Periperi

Escola Municipal São Domingos

Periperi

Escola Municipal Colina do Mar

Paripe

Escola Municipal Professor Antônio Pithon Pinto

Coutos

INTS 10 ANOS - Relatório de Atividades Consolidadas

ESCOLAS SELECIONADAS

BAIRRO

Escola Municipal Oito de Maio

Periperi

Escola Municipal Francisca de Sande

Coutos

Centro Municipal de Educação Infantil Álvaro Bahia

Paripe

Escola Municipal Senhor do Bonfim

Plataforma

Escola Municipal Úrsula Catarino

Plataforma

Escola Municipal São Braz

Plataforma

Escola Municipal Ivone Vieira Lima

Plataforma

Escola Municipal Geraldo Bispo dos Santos

Plataforma

Escola Municipal André Rebouças

Plataforma

Escola Municipal Machado de Assis

Plataforma

Escola Municipal Esther Felix da Silva

Coutos

Escola Municipal Santo Antônio das Malvinas

Coutos

Escola Municipal Professor Ítalo Gaudenzi

Coutos

Escola Municipal Darcy Ribeiro

Coutos

Centro Municipal de Educação Infantil Cid Passos

Coutos

Escola Municipal Alto de Coutos

Coutos
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2015 – 2019
+ ALEGRIA SUZANO
O Projeto Mais Alegria, no município de Suzano, está presente em 53 escolas atuando
com ações educativas e preventivas, tendo uma abrangência de atendimento de 17.701
alunos.
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As escolas contempladas com o projeto encontram-se listadas na tabela abaixo.
Escolas Visitadas

Qtd. de alunos

Escolas Visitadas

Qtd. de alunos

Creche Com. de Palmeiras

127

EMEF Augustinha R. M. Molteni

397

EMEI Cidade Edson

43

EMEIF José Francisco Alves

120

Creche Jardim Revista

109

EMEF Avelino de Lima Franco

659

EMEI Elisabete U. L. Rodrigues

126

EMEIF Noêmia Santos Costa

121

Creche Jardim São José

80

EMEF CAIC de Suzano

587

EMEI Jardim Revista

58

EMEIF Orlando Digênova

494

Creche Jd. Do Lago

137

EMEF Damásio F. dos Santos

423

EMEI Jardim São José

42

EMEIF Oscar de A.Redondo

420

Creche Jd. Imperador

202

EMEF Ignez de Castro

932

EMEI Jd. Colorado

33

EMEIF prof.ª Maria Odete C. G.

188

Creche M. Badra Alto

109

EMEF José Celestino Sanches

525

EMEI Jd. Maitê II

49

EMEIF prof.ª Mércia A. de Brito

584

Creche M. Badra Baixo

85

EMEF Lidia Lima da Silva

217

EMEI Suzano Centro

61

EMEIF prof.ª Neyde Pião Vidal

507

Creche Pq. Buenos Aires

86

EMEF Luiz Romanato

524

EMEI Tabamajoara

34

EMEIF prof. José C. dos Santos

541

Creche Recreio das Palmas

93

EMEF Odário Ferreira da Silva

431

EMEI Walter Passagli

36

EMEIF prof. Paulo H. Barreiros

318

EM Casa Branca

113

EMEF prof.ª Celia Pereira de Lima

597

EMEIF Ana Rita Gomes

471

EMEIF Toshio Utiyama

382

EM Jardim Alterópolis

94

EMEF prof.ª Therezinha P. L. Muzzel

504

EMEIF Antônio Carlos Mayer

383

EMEIF Vereador Antônio Teixeira

98

EM Jardim Gardênia

154

EMEF Sérgio Simão

745

EMEIF Carlos F de Aguiar

198

EMEIF Waldemar Calil

706

EMEF Abrão Salomão Domingos

274

EMEF Victor Salviano

1012

EMEIF Esther Hidalgo L. Rondinelli

366

NUDI Lar das Flores

377

EMEF Antônio M. Figueira

1295

EMEI Celina Rosa de Souza

112

EMEIF Guiske Tadano

322

TOTAL DE ALUNOS

17.701

INTS 10 ANOS - Relatório de Atividades Consolidadas

185

2017 – 2019
NUTRIÇÃO
A desnutrição e a obesidade na criança e no adolescente são doenças que encontram-se
fortemente ligadas às condições ambientais, culturais, psicossociais e econômicas dos
indivíduo, família e coletividades. Portanto, assegurar o fornecimento de informações
corretas para permitir a facilitação de decisões por escolhas saudáveis, proporcionando
ao mesmo tempo a possibilidade de reflexão sobre a educação alimentar e nutricional
no contexto da promoção das práticas alimentares saudáveis, aponta como importante
estratégia para enfrentamento dos novos desafios no campo da saúde, alimentação e
nutrição.
O Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, convive atualmente com a
transição nutricional, determinada frequentemente pela má alimentação. A presença da
desnutrição, deficiência de micronutrientes, excesso de peso coexistindo nas mesmas
comunidades e, muitas vezes no mesmo domicílio, caracteriza a transição nutricional.
Portanto essas causas exigem um modelo de atenção à saúde pautado na integralidade
do indivíduo com uma abordagem centrada na promoção da saúde. Ao mesmo tempo
em que se assiste à redução contínua dos casos de desnutrição, são observadas preva-
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lências crescentes de excesso de peso. Os danos para a saúde que podem decorrer do
consumo insuficiente ou excessivo de alimentos são, há muito tempo, conhecidos pelos
seres humanos mas recentemente surgem evidências de que características qualitativas
da dieta sejam importantes na definição do estado de saúde, principalmente no que
diz respeito às doenças crônicas degenerativas da idade adulta. O exemplo disso é a
obesidade, atualmente considerada um dos mais graves problemas de saúde pública. A
obesidade em crianças é preocupante devido ao risco aumentado de sua persistência
na idade adulta e pelos riscos de doenças a ela relacionadas. É comprovado que frequentes intervenções em crianças, principalmente antes dos 10 anos de idade ou na
adolescência, reduzem mais a severidade de doenças do que as mesmas intervenções
na idade adulta. Portanto, assegurar o fornecimento de informações corretas para permitir a facilitação de decisões por escolhas saudáveis, proporcionando ao mesmo tempo
a possibilidade de reflexão sobre a educação alimentar e nutricional no contexto da
promoção das práticas alimentares saudáveis, aponta como importante estratégia para
enfrentamento dos novos desafios no campo da saúde, alimentação e nutrição.
Com isso entende-se que, para que ocorra melhores resultados no controle da obesidade e/ou baixo peso infantil, a atenção deve ser voltada para as instituições escolares,
por se tratarem de um ambiente ideal para o desenvolvimento de ações com ênfase
numa alimentação de qualidade que, de maneira coletiva, contribuirá para serem criados bons hábitos alimentares e refletirá em seu ambiente familiar.
O Projeto de Nutrição é um programa de educação nutricional a fim de contribuir para
a transformação e educação do hábito alimentar de cada grupo escolar visando suas
especificidades, promovendo um debate sobre a educação alimentar, tendo como público- alvo crianças e adolescentes matriculadas em escolas da rede pública.
Os alunos avaliados e identificados com o Índice de Massa Corporal (IMC) em risco para
desnutrição e/ou obesidade, recebem orientações e são acompanhados no decorrer
no projeto. São realizados mapeamentos do perfil nutricional e avaliação do consumo
alimentar das crianças e adolescentes envolvidas no projeto; realização de avaliações
antropométricas; conscientização à família a respeito de uma alimentação saudável e
equilibrada com nutrientes proporcionais à sua necessidade.
Além disso, a Assistente Social realizou a escuta qualificada das famílias realizando a
orientação e o encaminhamento para a políticas públicas sociais que visam diminuição
de risco e obesidade como bolsa família, dentre outros.
Com foco em contribuir para a melhoria da saúde comunitária, embasado sobretudo,
na reeducação alimentar, o programa até então realizou no ambiente escolar 18.254
atividades (avaliação antropométrica, palestras, perfil nutricional) para crianças, jovens,
pais e/ou responsáveis.
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2018 – 2019
RECREANDO
O projeto Recreando tem como finalidade a realização de ações recreativas para crianças de 0 a 4 anos, crianças acima de 05 anos e recreações inclusivas adaptadas para
cada faixa etária com os estudantes das escolas municipais de Salvador. Dessa forma, o
projeto desenvolve regras, critérios, coordenação motora, percepção visual, atenção e
concentração de forma lúdica para os partícipes.
Por intermédio da recreação inclusiva com jogos e brincadeiras é possível aproximar e
gerar interação entre os alunos e oportunizar meios de reconhecer bons exemplos de
superação das pessoas com deficiência, aumentando assim, o interesse pelos vários
tipos de atividades no ambiente escolar.
Estas atividades contribuem para a formação e desenvolvimento das habilidades dos
alunos, com estímulo a socialização saudável em decorrência dos jogos e brincadeiras, oportunizando meios de reconhecer bons exemplos de superação das pessoas com
deficiência. Despertar entre os participantes que não é a diferença que determina a
competência das pessoas; prazer ao realizar as brincadeiras e o respeito mútuo entre as
crianças. A construção compartilhada na experiência lúdica capacita o grupo a transformar o desejo em algo possível.
As ações são executadas por um grupo multidisciplinar formado por assistente social,
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psicólogos, pedagogos e recreadores. A Assistente Social tem o papel de promover a
educação de pais e professores acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, e realizar encaminhamentos pertinentes aos direitos sociais, além de identificar alguma violação dos mesmos no ambiente escolar e ou familiar.
O Projeto Recreando executou um total de 150 ações nas escolas selecionadas beneficiando crianças e pessoas com deficiência.

PROJETO 2018

PROJETO 2019
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2018 – 2019
TEMPO DE SAÚDE
O projeto Tempo de Saúde proporciona atendimento de profissionais de saúde (médicos especialistas, nutricionistas, odontólogos, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, dentre
outros) de forma inteiramente gratuita à população do município. Esses atendimentos
são realizados através de profissionais de saúde voluntários que doam parte de seu
tempo para o atendimento aos pacientes ligados aos demais projetos sociais do INTS e
de instituições sem fins lucrativos.
Estes atendimentos são feitos com hora marcada e realizados no consultório do voluntário, garantindo comodidade ao profissional e sem alterar significativamente sua rotina, agendado através de um sistema próprio. Os cadastros dos profissionais e agendas
são feitos através do sistema cedido de forma gratuita aos profissionais de saúde que
fazem parte do projeto.
Para os profissionais de saúde que não possuem consultório próprio, mas desejam participar do projeto, as consultas são realizadas em um consultório cedido pelo Projeto
Fonoaudiologia ao INTS, localizado no Edifício Golden Plaza, na Avenida Antônio Carlos
Magalhães.
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Apresentamos abaixo, o fluxo de marcação de consultas e gestão de vagas:

SERVIÇO SOCIAL

INSTITUIÇÕES
PARCEIRAS

PROJETOS
SOCIAIS

PROFISSIONAL
DE SAÚDE

CENTRAL DE
AGENDAMENTO

MÉDICO

DENTISTA

NUTRICIONISTA

FISIOTERAPEUTA

PSICOLOGO

OUTROS

A doação dos atendimentos tem como foco a atuação em atenção básica com consultas
e exames de baixa complexidade e o encaminhamento é realizado de forma articulada
para atender as reais necessidades dos usuários com vistas em um atendimento complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), desejando facilitar o acesso ao atendimento destes.
Além dos atendimentos, o paciente conta com o acolhimento e acompanhamento de
uma Assistente Social do INTS a fim de identificar as demandas socioassistenciais e
conduzi-las, como o encaminhamento para o Projeto Inclusão Digital das pessoas que
necessitam de suporte na área tecnológica e orientações para Programas do Governo
Federal como Programa Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia
Elétrica, carteira do idoso e encaminhamentos para o CRESS, CRAS e CAPS.
O projeto desde seu prelúdio beneficiou mais de 600 pessoas entre atendimentos, encaminhamentos e procedimentos.
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PROJETO 2018
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PROJETO 2019
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2015 – 2019
SUZANO | TERAPIAS
ALTERNATIVAS
Lian Gong em 18 Terapias (LG18T) - é uma prática fundamentada na Medicina Tradicional Chinesa, desenvolvida na década de 70, especialmente para prevenir e tratar dores
no corpo e que também melhora o funcionamento dos órgãos internos, estimula a percepção dos sentidos e trabalha as emoções.
A implantação do projeto Lian Gong teve início em 2015 e, atualmente, a atividade
está consolidada como uma ação importante na Promoção da Saúde. Acredita-se que
a atividade proporciona mais qualidade de vida, com mais disposição para o trabalho e
redução da carga de stress dos funcionários e multiplicadores das unidades de saúde da
família, lotados no município de Suzano - SP.
Os objetivos são:
• Avançar com as práticas de promoção da saúde, ampliando o número de participantes
de atividades físicas;
• Reduzir os fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis;
• Aumentar a possibilidade de contatos sociais;
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• Fortalecer os laços entre trabalhadores e usuários, humanizando o cuidado;
• Aumentar a adesão dos trabalhadores às ações de promoção à saúde.
Para formação, treinamento e aperfeiçoamento da técnica Lian Gong em 18 Terapias,
são realizadas 40 horas de workshops e monitoria de 25 grupos para a prática da técnica, em 18 Terapias, com capacidade de atendimento de até 800 participantes.
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2017 – 2019
VIDA + ROSA

Vida + Rosa

O câncer de mama é o crescimento descontrolado de células da mama que adquiriram
características anormais causadas por mutações no material genético da célula. A doença ocorre quase que exclusivamente em mulheres, mas podem acometer também em
homens.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA)/
Ministério da Saúde o CA de mama é o tipo de câncer mais frequente nas mulheres
das Regiões Sul (73,07/100 mil), Sudeste (69,50/100 mil), Centro-Oeste (51,96/100
mil) e Nordeste (40,36/100 mil) e na Região Norte é o segundo tumor mais incidente
(19,21/100 mil).
O câncer de mama afeta dimensões psicológicas vinculadas à negação da condição de
doença, sentimentos expressos ante a doença, aproximação com a finitude da vida, impacto na autoimagem e coping religioso/espiritual, acarretando em custos sociais que
impactam nas famílias, amigos, cuidadores e sociedade e na produtividade das pessoas.
Com foco na redução da taxa de mortalidade e prevenção do CA de Mama e redução
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do impacto psicossocial negativo da mulher e sociedade, o INTS, através do projeto
VIDA + ROSA, realiza ações voltadas ao combate ao Câncer de Mama proporcionando o
rastreamento e o diagnóstico precoce, consequentemente o tratamento imediato, pois
é constatado que quando a doença é descoberta no primeiro estágio existe em média
88,35% de sobrevida.
O projeto VIDA + ROSA possui uma unidade móvel itinerante com 04 (quatro) consultórios e 04 (quatro) mamógrafos digitais sob a supervisão de uma enfermeira e uma
equipe multidisciplinar que engloba assistente social, médico, técnico em radiologia e
administrativos, e são realizadas nas mulheres de idade superior a 35 anos de comunidades carentes do município de Salvador atividades educativas, distribuição de material
informativo, exames de mamografia com disponibilidade do resultado dos exames com
encaminhamentos com articulação dos equipamentos sociais e saúde do município,
como também acompanhamento com a equipe multidisciplinar dessas até a vinculação
na rede.
A ação leva orientação e informação às mulheres das comunidades de baixa renda, pertencentes ao grupo de risco (idade superior a 35 anos), realizando triagem, palestras e
disponibilização de cartilhas abordando os aspectos gerais da doença, além de oferecer
gratuitamente a realização de exames de mamografia digital.
O exame de mamografia digital é considerado o melhor procedimento para detectar
câncer e lesões pré-cancerosas, realizado através da unidade móvel itinerante com alta
tecnologia, com comodidade e acessibilidade às mulheres.
Até o momento foram realizados 7.017 exames de mamografia digital com orientações
e encaminhamentos realizados por profissionais de saúde relativos ao tema para as mulheres nas ações realizadas pelo projeto Vida + Rosa.

02/2018 • BARRADÃO
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04/2018 • FONTE NOVA

07/2018 • MAR GRANDE
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03/2019 • G BARBOSA SAN MARTIN

04/2019 • SALVADOR NORTE SHOPPING
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PROJETOS DO NÚCLEO DE PROMOÇÃO À SAÚDE
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2009 - 2019
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2009 - 2019

AÇÕES SOCIAIS
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2009 – 2015
DOAÇÃO DE SANGUE NO HEMOBA
O INTS+Social realizou, em fevereiro de 2015, uma campanha voltada para doação de
sangue no HEMOBA e 21 colaboradores participaram ativamente.
Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar 50 quilos
ou mais, e ter idade entre 16 e 69 anos – menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal, para cada doação. É necessário estar bem alimentado,
tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura, e portar um documento oficial com foto (RG, carteira de trabalho, carteira de motorista ou de reservista) em bom
estado de conservação.
Não podem doar sangue mulheres grávidas, em fase de amamentação ou no período de
três meses após o parto; aqueles que tiverem ingerido bebida alcoólica 12 horas antes
da doação; que tiverem feito tatuagem ou piercing há menos de um ano; e os que tiveram hepatite após os dez anos de idade.
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2018 • DIA MUNDIAL DO DOADOR DE SANGUE

2019 • CAMPANHA DE DOAÇÃO DE MEDULA
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2009 – 2015
HOMENAGEM AO DIA MUNDIAL DO LIVRO
O INTS + Social, em homenagem ao Dia Mundial do Livro, comemorado em 23 de abril,
realizou a coleta de livros infantojuvenis nos postos de combustíveis Shell e nas Livrarias Saraiva (Salvador Shopping e Shopping da Bahia) durante todo o mês de abril/2015.
O total de 772 livros arrecadados foram doados ao Orfanato Organização do Auxílio
Fraterno - OAF e ao Abrigo Lar Luz do Amanhã (Cidade da Luz). Ainda como parte da
homenagem à data de nascimento do escritor Monteiro Lobato, lembrando a importância da leitura na vida de todos os cidadãos, os pequenos do Orfanato Organização
do Auxílio Fraterno (OAF) tiveram um dia dedicado a ludicidade com a contadora de
histórias e arte-educadora Ada Maria que levou o Projeto Baú do Livro na sede da instituição, na Lapinha. Esta ação teve como objetivo estimular a imaginação e criatividade
das crianças e adolescentes.
Ainda neste mês, as crianças do Abrigo Lar Luz do Amanhã tiveram uma tarde especial e
diferente. Os pequenos que moram no abrigo, assistiram ao espetáculo Menino Rebelde no Planeta Leiturândia, na Livraria da Saraiva no Salvador Shopping.
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• POSTO DE COLETA

• PEÇA TEATRAL
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OPERAÇÃO CHUVA - DOAÇÕES PARA OS DESABRIGADOS

DAS COMUNIDADES DO BARRO BRANCO E MAROTINHO

Em solidariedade às vítimas das chuvas, devido aos deslizamentos de terra que atingiram imóveis e causou a morte de diversos moradores nas localidades de Barro Branco
(San Martin) e Marotinho (Bom Juá), o INTS+Social realizou no mês de maio/2015 a
doação de benefícios eventuais como: produtos de higiene pessoal (191 itens), produtos de limpeza (127 itens), materiais descartáveis (1.200 itens) e agasalhos (102 peças)
à Casa de Amparo, do líder das comunidades, oferecendo suporte às vítimas da chuva
do Barro Branco e Marotinho.
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2009 - 2015
CAMPANHA DO AGASALHO
O INTS+Social, em parceria com a Livraria Saraiva (Salvador Shopping) e Delicatessen
Pão e Prosa (Posto Sumaré), promoveu a arrecadação de agasalhos no período de 06 a
24 de julho de 2015. Após este período, os 1.320 agasalhos doados foram distribuídos
nas instituições Casa de Repouso Bom Jesus (460 itens), ASGAP (460 itens) e Lar Pérolas de Cristo (400 itens).
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2015 • CAMPANHA DO AGASALHO
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2009 – 2015
HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS:
CAFÉ CULTURAL DO PAPAI
O INTS+Social, juntamente com a Escola Técnica de Enfermagem San Rafael e o Centro da Melhor Idade – CMI, promoveu no dia 07 de agosto de 2015 o Café Cultural
do Papai em comemoração ao Dia dos Pais. O evento aconteceu no Centro da Melhor
Idade – CMI, clínica especializada no atendimento à população idosa. A programação
foi iniciada com a palestra socioeducativa da enfermeira e assistente social, Jaciara Carvalho, que discorreu sobre o tema Câncer de próstata e pênis. O evento contou com a
participação de 60 pessoas que receberam de brinde “squeezes” personalizados.
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2015 • AÇÃO - CAFÉ DIA DOS PAIS
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2009 – 2015
HOMENAGEM AO OUTUBRO ROSA
Em homenagem ao Outubro Rosa e às mulheres, o INTS+Social, a Associação Dom
Supremo e a Igreja Batista Nacional Boas Novas promoveram no dia 06 de outubro de
2015 uma palestra socioeducativa de conscientização e prevenção ao câncer de mama
com a enfermeira e assistente social, Jaciara Carvalho. O evento aconteceu na Igreja
Batista Nacional Boas Novas, localizada no Iapi.
A palestra socioeducativa contou com a presença de 22 mulheres, onde receberam
orientações sobre a importância da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de
mama e esclareceram suas dúvidas e curiosidades sobre o assunto.
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2015 • IGREJA BATISTA NACIONAL BOAS NOVAS
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2009 – 2015

HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO
O INTS+Social, a Igreja Batista Nacional Boas Novas, a Associação Dom Supremo e o
Centro Público de Economia Solidária da Bahia promoveram uma Feira Comunitária
em homenagem ao Dia Internacional do Idoso, cujo objetivo foi a valorização do idoso
na sociedade e a sua inserção nas atividades sociais e culturais cotidianas. O evento
aconteceu na sede da Igreja Batista Nacional Boas Novas e contou com as seguintes
atividades: orientação com Assistente Social, atendimento com equipe de enfermagem
(aferição de pressão e glicemia), além do stand da beleza e de artesanato.
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2015 • IGREJA BATISTA NACIONAL BOAS NOVAS
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2009 – 2015

DIAS DAS CRIANÇAS
Em homenagem ao Dia das Crianças, o INTS + Social constantemente realiza ações de
doações de brinquedos novos e usados em bom estado de conservação a crianças em
situação de vulnerabilidade social. Além de levar brinquedos, o INTS leva alegria e esperança nessa data tão especial.
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2014 • DOAÇÃO NA CRECHE ESCOLA RESGATANDO PARA CRISTO

2015 • OLIVEIRA DOS CAMPINHOS/BA
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2009 – 2015
HOMENAGEM AO NOVEMBRO AZUL
O INTS+Social, juntamente com a Igreja Batista Nacional Boas Novas, a Associação
Dom Supremo e o Centro Público de Economia Solidária da Bahia promoveu no dia
06 de novembro de 2015 uma palestra socioeducativa sobre a Conscientização e Prevenção do Câncer de Próstata e Prevenção e Diagnóstico Precoce do Diabetes com a
sexóloga e enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, Maria da Conceição Gouveia.
Esta ação teve como objetivo orientar a sociedade sobre a importância da prevenção e
o diagnóstico precoce do câncer de próstata e do diabetes.
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AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DO CÂNCER DE
PRÓSTATA
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2009 – 2015
NATAL
O INTS + Social promoveu ações natalinas de doações de brinquedos novos e usados
em bom estado de conservação à crianças em situação de vulnerabilidade social.

2013 • CRECHE ESCOLA BEZERRA DE MENEZES
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2014 • LAR PÉROLAS DE CRISTO
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2018 • ESCOLA COLINA DO MAR

2018 • BANHO DE ALEGRIA

2018 • FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ
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2016 – 2019
COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO LIVRO
O INTS + SOCIAL promoveu em abril/2017 a ação da Ciranda da Leitura, em comemoração ao Dia Mundial do Livro, comemorado no dia 23 de abril, e organizado pela
UNESCO para promover o prazer da leitura, a publicação de livros e a proteção dos
direitos autorais.
A ação recreativa ocorreu na Associação Beneficente Oito de Maio no bairro de Periperi, com atividades lúdicas e teve como público crianças entre 02 a 12 anos da circunvizinhança do subúrbio ferroviário de Salvador/BA, a fim de incentivar a leitura e trabalhar
a oratória das crianças.
Contamos com a metodologia de palestra socioeducativa, oficina de leitura e arte, ministrada pela Assistente Social Monique Silva e pelo Educador Social Cláudio Correia.
Além dessas atividades, tivemos um delicioso lanche para as crianças e entrega de livros
para pintarem.
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• ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OITO DE MAIO
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2016 – 2019
CAMPANHA DE DOAÇÃO DE
ROUPAS E DE AGASALHOS
O INTS + Social realizou uma campanha de doação de roupas do período de abril a
maio/2017 e de doação de agasalhos nos meses de maio a junho/2017 com objetivo de
arrecadar roupas limpas e em bom estado de conservação para serem doadas a população em situação de rua, público assistido pelo projeto Banho de Alegria.
A arrecadação atingiu mais de 1.500 peças de roupas e mais de 400 agasalhos doados
para a população em situação de rua nos dias do Projeto Banho de Alegria nos locais
Largos dos Mares e Aquidabã.
No ano de 2019 o INTS+Social lançou novamente a campanha para doação de agasalhos e também lençóis, toalhas, sapatos, entre outros a fim de distribuir para as famílias
em situação de rua e vulnerabilidade social antes da chegada do inverno. Os pontos de
coletas foram a sede administrativa do INTS, UPA de Brotas, Escola de Enfermagem San
Rafael, Secretaria Municipal de Saúde e outros bairros de Salvador.
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2017 • LARGO DOS MARES

2019 • LARGO DOS MARES
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2016 – 2019
DIA DAS MÃES
O INTS + Social promoveu uma ação social no ano 2017, em comemoração ao dia das
mães, no Abrigo São Francisco de Assis, para as idosas que vivem em situação de abrigamento e seus familiares. Foi realizada uma palestra com o tema “Envelhecimento e
preconceito” e atendimentos de cromoterapia e reflexologia com as profissionais Juliana
Galvão (psicóloga), Ana Maria (massoterapeuta) e Suzy Belmon (terapeuta). Além destas
atividades teve um delicioso café da manhã e sorteio de brindes.
No ano de 2019, em conjunto com o Projeto Vida + Rosa aconteceu uma ação para celebração do dia das mães tendo como público-alvo mulheres acima de 35 anos atingindo
a meta de 160 mulheres do município de Salvador e população do bairro da Calçada e
adjacências. A ação ocorreu no estacionamento do Mercantil Rodrigues, localizado na
Calçada. O objetivo da ação foi celebrar e reforçar os vínculos familiares e encorajá-las
a assumirem seus papéis de multiplicadoras de valores para a sociedade. Nessa ação,
após as mulheres se inscreverem para o exame de mamografia e enquanto esperavam o
atendimento, houve a palestra motivacional além de distribuição de brindes, lanches e
oferta de cartilhas abordando os aspectos gerais do câncer de mama.
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2017 • ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
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2016 – 2019
DIA DOS PAIS
O INTS + Social promoveu uma ação social do dia dos pais em agosto de 2017 na Casa
de Repouso Bom Jesus a qual foi doado 800 quilos de alimentos não perecíveis, 600
itens de higiene pessoal e 250 fraldas geriátricas. Esta ação contou com a parceria e
participação do Centro Técnico Siloé e Escola de Enfermagem San Rafael que realizaram
serviços de saúde, tais como: aferição de pressão, glicemia, pintura de unha e corte de
cabelo e com a participação da Companhia de Teatro da APAE Salvador que fizeram
uma apresentação da peça Saltimbancos para os idosos.
O INTS + Social promoveu, em comemoração ao dia dos pais do ano de 2018, uma ação
na UPA de Brotas em Salvador/BA. Os pais (colaboradores, pacientes e acompanhantes)
que estavam na UPA de Brotas foram presenteados com um copo personalizado e uma
linda decoração do tema.
O dia dos pais é celebrado no mês de agosto e por isso a equipe do Núcleo de Promoção
à Saúde celebrará a data em 2019 no Instituto Manassés – instituto que faz um trabalho
de recuperação e reintegração de jovens com dependência química. Com o objetivo de
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demonstrar a importância da figura do pai nas relações familiares, debater sobre a importância que os pais exercem na educação dos filhos através de exemplos e diálogos.
Para isso, haverá uma palestra acerca do tema, dinâmicas, serviços de barbearia, jogos
de tabuleiros além de oferta de lanches e brindes.

2017 • CASA DE REPOUSO BOM JESUS

2018 • UPA DE BROTAS - SALVADOR/BA
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2018 • AÇÃO - SEDE DIA DOS PAIS

2018 • AÇÃO - UPA DIA DOS PAIS
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2016 – 2019
CAMINHADA OUTUBRO ROSA
O INTS + Social, através do Projeto Vida + Rosa, promoveu a 1ª Caminhada por uma
Vida + Rosa em outubro de 2017 no Parque da Cidade.
A caminhada comemorou o Outubro Rosa com o objetivo de estimular e conscientizar a
população sobre a prevenção e o combate ao câncer de mama, além de promover saúde
através da importância da atividade física e alimentação balanceada. Além da caminhada, foram disponibilizados preparadores físicos, consultas e encaminhamentos com nutricionistas, encaminhamentos para realização do exame de mamografia digital, sorteio
de brindes, distribuição de água e frutas, aferição de pressão e glicemia e informações
sobre saúde visando a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos.
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2017 • PARQUE DA CIDADE
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2016 – 2019
DIAS DAS CRIANÇAS
O INTS + Social promoveu uma ação social do dia das crianças no Abrigo Lar Pérolas de
Cristo em 2017. Além de ter proporcionado um dia de lazer foi realizada uma campanha
de doação de roupas e brinquedos que foram entregues às crianças do abrigo no dia
da ação. Com a campanha foram arrecadadas e doadas mais de 300 peças de roupas e
sapatos infantis e 400 brinquedos.
A ação contou com a parceria do projeto de promoção à saúde de Nutrição que prestou
orientação e realizou a aferição das medidas antropométricas do projeto + Alegria que
realizou palestras, orientação e escovação supervisionada e distribuição de kits de saúde bucal e também a participação da Banda Opaxorô da APAE Salvador.
A campanha do dia das crianças do ano de 2018 aconteceu na Associação do Clube de
Mães Criança Esperança de Santo Inácio. A ação contou com projeto + Alegria com a
realização de palestras, distribuição de kits de higiene oral, escovação supervisionada,
aplicação de bochecho com flúor e evidenciação de placa bacteriana, com a empresa
Croc Pop com distribuição de pipocas e com a Companhia de teatro da APAE promo-
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vendo entretenimento com peça musical.
Também houve doação de brinquedos novos e/ou em bom estado de conservação que
foram entregues às crianças do abrigo no dia da ação.

2017 • ABRIGO LAR PÉROLAS DE CRISTO

2018 • CLUBE DE MÃES CRIANÇA ESPERANÇA DE SANTO INÁCIO
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2018 • CLUBE DE MÃES CRIANÇA ESPERANÇA DE SANTO INÁCIO
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2016 – 2019
NOVEMBRO AZUL
O INTS + Social participou da Feira de Saúde promovida pela SMS (Secretaria Municipal
de Saúde) de Salvador no dia 29/11/17 em comemoração ao Novembro Azul, campanha de conscientização realizada no mês de novembro dirigida à sociedade e, em especial, aos homens para conscientização a respeito de doenças masculinas com ênfase na
prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.
A ação foi voltada para a conscientização através de palestras no qual a enfermeira
palestrante, Luzia Santos, abordou a temática “A influência do machismo na saúde do
homem”.
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2017 • NOVEMBRO AZUL
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2016 – 2019
AÇÕES NATALINAS
O INTS + Social promoveu no último dia 14/11/17, a 1ª ação natalina na Creche Beneficente Resgatando para Cristo, localizado no Bairro de Pau da Lima.
As crianças ficaram felizes com a participação especial da Companhia de Teatro da APAE
Salvador, que apresentou a peça Saltimbancos.
Foi realizado atendimento odontológico, através do projeto + Alegria, com limpeza dentária, doação de kits de saúde bucal, tivemos também atendimento com nutricionistas e
distribuição de picolés através do projeto de nutrição, ambos projetos do INTS.
Para completar a diversão e a alegria da criançada foram entregues 250 brinquedos para
a instituição.
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2017 • CRECHE BENEFICENTE RESGATANDO PARA CRISTO
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O INTS + Social promoveu no último dia 13/12/17 a 2ª ação social natalina na Escola
Colina do Mar, localizada no Bairro Alto de Coutos.
Na ação foi realizado atendimento odontológico, através do projeto + Alegria, com limpeza dentária, doação de kits de saúde bucal e encaminhamentos. Tivemos também
atendimento com nutricionistas, através do projeto de nutrição, com distribuição de
mini panetones. Ambos projetos do INTS.
Contamos também com a participação especial da Banda Opaxorô da APAE Salvador.

O INTS + Social, promoveu no dia 26/12/17 a 3º ação social natalina de 2017, que aconteceu juntamente com o projeto Banho de Alegria para a população em situação de rua.
Na ação contamos com a presença do Papai Noel para distribuir os brinquedos e roupas
que foram arrecadados durante a campanha natalina. O Papai Noel, juntamente com os
presentes doados, fez a alegria da criançada que participou do Banho de Alegria durante o ano.
Para completar a diversão e a alegria da população em situação de rua foram entregues
200 peças entre roupas e brinquedos.
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O INTS + Social em 2018 realizou a campanha natalina “Faça uma criança feliz” através
das cartas de crianças de escolas públicas a qual enviaram aos Correios para serem adotadas endereçadas ao bom velhinho. O INTS adotou mais de 70 cartas e os presentes
devidamente embalados na sede dos correios.

O INTS + Social promoveu a 2ª ação social natalina do ano de 2018 juntamente com o
projeto Banho de Alegria e em parceria com a ADRA (Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais) para a população de rua.
Na ação contamos com o Projeto Banho de Alegria que ofereceu banheiros móveis para
a higiene básica da população em situação de rua, bem como foram distribuídos toalhas
descartáveis e kits de higiene pessoal (escova de dente, fio dental, sabonete, pasta de
dente, desodorante, shampoo, hidratante) arrecadados na nossa Campanha Natalina.
A ação ainda contou com a distribuição de deliciosos panetones proporcionando uma
tarde muito divertida e prazerosa.
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2016 – 2019
DIA INTERNACIONAL DE LUTA
CONTRA O CÂNCER NA INFÂNCIA
O INTS + Social promoveu em fevereiro de 2018 uma ação social em sensibilização
ao dia Internacional de Luta Contra o Câncer na infância no GACC (Grupo de Apoio à
Criança com Câncer) com o objetivo de proporcionar uma tarde diferente, divertida e
alegre para as crianças que sofrem com o doloroso tratamento contra o câncer, além
de promover a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer
infanto-juvenil para maiores chances de cura e menos sequelas após o tratamento.
Foi realizado um baile de carnaval ao som da banda da Opaxorô da APAE Salvador e
contamos com a animação de voluntários fantasiados de rei momo, branca de neve e
chapeuzinho vermelho, que garantiram a alegria e diversão da tarde.
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2018 • GACC (GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER)

INTS 10 ANOS - Relatório de Atividades Consolidadas

251

2016 – 2019
CAMPANHA DE DOAÇÃO DE
RAÇÃO PARA CÃES E GATOS
O INTS + Social realizou a campanha de doação de ração para cães e gatos em comemoração ao Dia Nacional dos Animais.
Foram arrecadados 120 kg de ração que foram entregues na ABPA (Associação Brasileira Protetora dos Animais) e no Bazar Beneficente do Projeto Ronronar e Instituto
Patruska Barreiro.
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2018 • DOAÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS
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2016 – 2019
DIA INTERNACIONAL CONTRA A HOMOFOBIA
O INTS + Social promoveu uma ação social no mês de maio de 2018 em comemoração
ao Dia Internacional Contra Homofobia na escola Municipal Graciliano Ramos (Coutos)
a fim de conscientizar os alunos jovens e adultos sobre a importância do combate a homofobia e respeito ao próximo.
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2018 • ESCOLA MUNICIPAL GRACILIANO RAMOS
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2016 – 2019
DIA MUNDIAL DO DOADOR DE SANGUE
O INTS + Social realizou a ação social em comemoração ao dia Mundial do Doador de
Sangue no mês de junho/2018. Os colaboradores do INTS doaram sangue voluntariamente com o objetivo de contribuir para o abastecimento do banco de sangue do
HEMOBA, conscientizando e estimulando a população sobre a importância da doação
de sangue.
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2018 • HEMOBA
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2016 – 2019
SETEMBRO AMARELO
O INTS + Social organizou em setembro de 2018 uma palestra ministrada pelo CVV
(Centro de Valorização da Vida) para os colaboradores em comemoração à Campanha
do Setembro Amarelo, mês mundial de prevenção do suicídio. A palestra teve o objetivo
de orientar e conscientizar sobre a prevenção do suicídio, alertando-os a respeito da
realidade do tema no Brasil, no mundo e suas formas de prevenção.
Ocorreu também a ação para os internos e funcionários da Comunidade Terapêutica
Restauração Ágape localizada em Abrantes, a fim de conscientizá-los sobre a prática e
prevenção do suicídio.
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2018 • INTS

2018 • COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESTAURAÇÃO ÁGAPE
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2016 – 2019
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
O INTS realiza periodicamente ações em comemoração ao dia internacional da mulher.
Neste ano de 2019, em conjunto com a Ação do Projeto Vida + Rosa, aconteceu a celebração ao Dia Internacional da Mulher no estacionamento do supermercado G Barbosa
do bairro da San Martin. A ação proporcionou debates sobre a valorização e autoestima
das mulheres, palestras realizadas por nutricionistas acerca do tema “alimentação saudável e saúde- e orientações sobre o câncer de mama e realização do exame.
A ação teve como público alvo mulheres acima de 35 anos e participação de 160 mulheres do município de Salvador e população da comunidade do bairro de San Martin e
adjacências.
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2018 • INTS

2019 • INTS
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2016 – 2019
PÁSCOA E CELEBRAÇÃO AO DIA
MUNDIAL DE COMBATE AO CÂNCER
No mês de abril de 2019 aconteceu uma ação em prol do dia Mundial em Combate ao
Câncer, em conjunto com a celebração da páscoa. A ação foi realizada na ala de oconpediatria do Hospital Aristides Maltez, sitiado no Bairro de Brotas em Salvador, com objetivo de minimizar os impactos emocionais gerados da patologia e pelo seu tratamento,
aplicando metodologia lúdica com jogos, brincadeiras, brindes, pintura facial, distribuição de ovos de páscoa e a participação de voluntários para realizar animação e pintura.
O público-alvo foi crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer internados no
hospital. A meta é atingir positivamente no mínimo 90% dos pacientes.
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2019 • HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ
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2016 – 2019
DIA DA SAÚDE OCULAR
No mês de julho de 2019 o projeto De Olho na Saúde realizou como ação complementar o dia da saúde ocular, no bairro de Valéria, com intuito de oferecer palestras
de conscientização sobre o tema, realização de consultas com médicos especialistas,
exames oftalmológicos, parceria com óticas para sorteio de óculos e encaminhamentos
para cirurgia de catarata de forma gratuita.
O público-alvo será de homens e mulheres acima de 55 anos que foram atendidas no
Projeto de Olho na Saúde, atingindo 83 pessoas do município de Salvador e população
da comunidade do bairro de Valéria e adjacências.
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2016 – 2019
DIA NACIONAL DE LUTA DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
No mês de setembro de 2019 realizamos uma ação em razão ao Dia Nacional de Luta
da Pessoa com Deficiência.
A ação teve como objetivo conscientizar quanto a necessidade de uma maior inclusão
da pessoa com deficiência na família e na sociedade. A ação foi desenvolvida na Instituição Lar, casa que recebe crianças deficientes sem famílias, encaminhadas pelo Juizado
da Infância e Juventude.
A ação contou com palestras falando sobre a importância da inserção da criança na
família, participação voluntária do grupo da APAE que de forma lúdica proporcionou
uma apresentação de teatro e dança para as crianças. O público-alvo foram as famílias
e visitantes dos abrigados.
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2016 – 2019
DIA NACIONAL DA SURDEZ
No mês de novembro de 2019 haverá uma ação em função ao Dia Nacional da Surdez que tem como objetivo conscientizar e desenvolver a reflexão sobre os direitos e
inclusão das pessoas com deficiência auditiva na sociedade. A ação será realizada na
escola Centro de Surdos da Bahia e para tal o INTS+Social irá levar fonoaudiólogos para
realizar atendimentos e triar as demais necessidades das crianças e adolescentes. Após,
havendo demandas externas solicitadas pelas pessoas atendidas, a assistente social irá
providenciar a realização destas.
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2016 – 2019
FEIRA DE SAÚDE
I FEIRA DE SAÚDE SOLIDÁRIA
O INTS + Social promoveu no dia 05/08/17 a 1ª Feira de Saúde Solidária em comemoração ao Dia Nacional de Saúde. A ação aconteceu na Praça do Sol em Periperi tendo
como objetivo a prestação de serviços básicos e orientações à saúde e educação da
população local de forma gratuita.
Contamos com a participação de todos os nossos projetos sociais no local com os seguintes profissionais atuando: dentistas, fonoaudiólogos, nutricionistas, clínico geral,
psicólogos, atendimentos para aferição de pressão e glicemia, encaminhamentos para
exames de mamografia digital, curso de informática e a disponibilização da unidade móvel do banho de alegria para a população.
A população ainda recebeu atendimento e orientações dos seguintes órgãos: SAC, Detran, Centro de Controle de Zoonose, vacinação de febre amarela e vacinação canina, e
ainda desfrutaram do SPA da beleza.
A ação atingiu mais de 1.500 atendimentos ao público entre consultas e encaminhamentos.
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II FEIRA DE SAÚDE SOLIDÁRIA
O INTS + Social promoveu no estacionamento da Arena Fonte Nova a II Feira de Saúde
Solidária em novembro de 2018. A Feira teve por finalidade prestar serviços e orientações em saúde, educação, assistência social e beleza, tudo de forma gratuita.
A Feira contou com stands e unidades móveis que disponibilizaram consultas com dentistas e nutricionistas, matrícula gratuita em curso de informática, serviços oferecidos
pelo SENAC-maquiagem e corte de cabelo feminino, SPA da beleza oferecendo massoterapia e esmaltação, consultas e exames oftalmológicos para pessoas acima de 30 anos
de idade, atendimento do Ministério Público da Bahia- reconhecimentos de paternidade, acordos de alimentos, segundas vias de documentos e questões pertinentes a área
cível, atendimento da Embasa com orientações e 2ª via de conta.
Contamos também com o serviço de aferição de pressão e glicemia, vacinação de febre
amarela, hepatite B, tríplice viral, tétano e difteria além de oferecer banho gratuito para
os moradores em situação de rua em unidade móvel.
Além disso, a população recebeu orientações e esclarecimentos dos seguintes órgãos:
SAC, Detran, Hemoba, Centro de Controle de Zoonose e a equipe interna de Departamento Pessoal do INTS.
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2009 – 2019
VISITA DOS COLABORADORES NAS AÇÕES SOCIAIS
Os colaboradores do INTS realizaram visitas aos projetos e ações sociais desenvolvidas
pelo INTS + Social com o intuito de conhecer a dinâmica e a prática das atividades realizadas, visto que, diante da dinâmica do escritório, a grande maioria desses colaboradores que não trabalham diretamente com os projetos, não tendo ideia da dimensão dos
trabalhos realizados.
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2017 • VISITA NOS PROJETOS + ALEGRIA E INCLUSÃO DIGITAL
NA ASSOCIAÇÃO MÃE RAINHA NO BAIRRO DE ALTO COUTOS EM
SALVADOR-BA.

2017 • VISITA AO PROJETO FONOAUDIOLOGIA NO ABRIGO
SÃO GABRIEL NO BAIRRO DA CIDADE BAIXA EM SALVADOR-BA.
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2017 • VISITA AO PROJETO CURSOS TÉCNICOS NO BAIRRO
ARENOSO EM SALVADOR-BA, TURMA DE DOCES E SALGADOS.

2017 • VISITA AO PROJETO CENTRO DE CONTROLE DO PESO
LOCALIZADO NA AVENIDA ACM EM SALVADOR-BA.
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2018 • VISITA À AÇÃO SOCIAL NO GACC- CARNAVAL.

INTS 10 ANOS - Relatório de Atividades Consolidadas

273

2018 • VISITA AO PROJETO DE OLHO NA SAÚDE- FONTE NOVA.

2018 • VISITA AO PROJETO VIDA + ROSA – SALVADOR NORTE
SHOPPING
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2018 • VISITA À CRECHE- AÇÃO DIA DAS CRIANÇAS

2018 • VISITA À II FEIRA DE SAÚDE SOLIDÁRIA
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2019 • PÁSCOA E CELEBRAÇÃO AO DIA MUNDIAL DE COMBATE AO
CÂNCER

2019 • CAMPANHA DE DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA.
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