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CARTA DO PRESIDENTE
Temos hoje a honra e o prazer de
sermos contemporâneos de uma
nova etapa que se iniciou no ano
de 2017: O Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil.
Através da Lei 13.019/2014 temos o Estabelecimento do regime
jurídico das parcerias voluntárias,
envolvendo ou não transferências
de recursos financeiros, entre a
administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público; a definição de diretrizes
para a política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil; a
instituição do termo de colaboração e o termo de fomento; e a alteração das Leis nºs
8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.
As Organizações da Sociedade Civil têm papel de importância preponderante no apoio
à Gestão Pública desde 1543 com a criação da Santa Casa de Misericórdia de Santos.
Desde então, o Primeiro Setor tem contado com o sustentáculo do Terceiro Setor em
áreas de primordiais do Estado.
O INTS promove ações sociais no território nacional, buscando atender a uma das maiores missões do terceiro setor com atuação na área de saúde pública. Com o objetivo de
ampliar a atuação no atendimento ao público carente, proporciona campanhas e entrega soluções na área de saúde em regiões de alta vulnerabilidade social.
As ações promovidas pelo INTS têm efeitos duradouros na população, pois as mudanças promovidas têm bases sólidas e de forma inteligente, contaminam os ambientes
em que convivem os colaboradores, contratados e voluntários dos municípios em que
trabalham, assim como na sua sede.
A sinfonia regida pelo INTS procura levar mudanças significativas, não só para os envolvidos diretamente, mas para todo o Brasil.
Juntos e em completa sintonia, podemos ajudar e fazer acontecer uma saúde melhor
para o nosso país.
Emanoel Marcelino Sousa
Presidente INTS

QUEM SOMOS
O Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão
Pública – 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.

NOSSOS PRINCÍPIOS
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.
VISÃO
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.
VALORES
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.
GOVERNANÇA
O INTS concentra sua base de atendimentos e operações na cidade de Salvador-BA, onde conta com uma equipe extremamente qualificada para atender
as necessidades do setor público brasileiro nas áreas da Saúde, Educação e da
Assistência Social.
ESTRUTURA
Nossa estrutura é composta por um Conselho Administrativo, Presidência, Gerência Geral, Gerência Administrativa, Gerência de Controladoria, Gerência de
Recursos Humanos, Gerência de Departamento Pessoal, Gerência Operacional
e uma Assessoria Jurídica, conforme apresentado abaixo:

Organograma da Estrutura Organizacional:

CONSELHO DELIBERATIVO

PRESIDÊNCIA

VICE PRESIDÊNCIA

SUPERINTENDÊNCIA

DIRETORIA
ADMINISTRATIVA

DIRETORIA DE RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

GERÊNCIA GERAL

GERÊNCIA
ADMINISTRATIVA
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GERÊNCIA RH

GERÊNCIA
CONTROLADORIA

GERÊNCIA DP
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GERÊNCIA
OPERACIONAL

Nossa
Estrutura

CONSELHO DELIBERATIVO
Responsável por definir as diretrizes do instituto e os meios para alcançá-los. Dentro da
estrutura do conselho também existem a figura dos conselheiros, que auditam e fiscalizam a gestão administrativa da instituição, com o intuito de manter a transparência das
ações da instituição.

GERÊNCIA GERAL
A Gerência Geral é responsável, juntamente com o conselho, por definir, orientar e
efetuar todas as políticas e metas internas no INTS, assim como o acompanhamento do
desenvolvimento das diversas áreas de atuação da instituição.

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
A Gerência Administrativa é responsável por promover as condições ideais para o bom
funcionamento das atividades executadas por toda equipe do INTS, desde as mais práticas, como um ambiente físico estruturado e programação de viagens, até as mais complexas, como, estruturação de ofertas, análise de viabilidade de projetos e propostas
de parcerias, desenvolvimento de projetos na área de inovação e saúde, identificação
de necessidades e fomento de parcerias com instituições da gestão pública e privada
que atuem na área de Saúde, Educação e Ação Social, bem como, acompanhamento da
situação fiscal e da qualificação técnica do INTS, além de assessorar a Gerência Geral,
Diretoria e a Presidência com informações relevantes para administração e assuntos
estratégicos da instituição.

RECURSOS HUMANOS E DEPARTAMENTO PESSOAL
O setor de Recursos Humanos e Departamento Pessoal é responsável por toda a captação, dentro dos mais diversos perfis, de mão de obra, treinamento, e políticas de
benefícios e crescimento profissional. Dentro dessa missão, as principais atividades são
recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, plano de cargos, carreira e salários, avaliação de desempenho semestral, manutenção de organograma, organização
de eventos, programação de treinamentos com cursos técnicos específicos e de motivação, ampliação, controles e gestão de benefícios, gestão de departamento pessoal,
além do acompanhamento e gestão do Serviço Especial de Segurança e Medicina do
Trabalho - SESMT.
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CONTROLADORIA
A Controladoria é uma área que detêm as informações sobre a gestão financeira, incentivando a melhoria dos resultados da Instituição, através dos dados apresentados,
norteando a Diretoria na tomada de decisões. O setor de Controladoria no INTS, é
composto pelo:
• Fiscal (lançamento de NF´s no sistema, emissão de NF´s para clientes, apurações de
impostos e acompanhamento de fiscalizações);
• Financeiro (controle de contas a pagar e contas a receber);
• Contábil (contabilizações segregadas das unidades, acompanhamento de auditoria,
geração de relatórios);
• Prestação de Contas (prestação de contas dos contratos de gestão).

OPERACIONAL
A área Operacional é o setor responsável por garantir o nível de excelência na prestação
dos serviços, além de realizar o acompanhamento das ações, emissões de relatórios técnicos, financeiros, e controlar a qualidade das entregas de cada projeto do INTS.

ASSESSORIA JURÍDICA
Com o objetivo de manter as ações do INTS sempre alinhadas com a legislação vigente,
a Assessoria Jurídica surge com a missão de verificar, analisar e corrigir os atos, procedimentos e condutas do INTS perante o ordenamento jurídico vigente.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Além da estrutura administrativa, o Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública é registrado em todos os conselhos de classes de
suas áreas de atuação e tem a disposição o capital intelectual dos seguintes Conselhos
Técnicos:
CONSELHOS DE CLASSE TÉCNICOS
Conselho Regional de Administração
Conselho Regional de Biomedicina
Conselho Regional de Enfermagem
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Farmácia
Conselho Regional de Fisioterapia
Conselho Regional de Fonoaudiologia

Conselho Regional de Medicina
Conselho Regional de Nutrição
Conselho Regional de Odontologia
Conselho Regional de Psicologia
Conselho Regional de Serviço Social
Conselho Regional de Radiologia
Conselho Municipal de Assist. Social de Saúde Salvador

INTS 2017- Relatório de Atividades Consolidadas
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CERTIFICAÇÕES (TITULAÇÕES E QUALIFICAÇÕES)
Hoje, 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.

TITULAÇÕES PÚBLICAS DO INTS
TÍTULO

Título de Utilidade Pública Federal
Título de Utilidade Pública
Título de Utilidade Pública
Título de Utilidade Pública
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
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MUNICÍPIO

UPF
Salvador
Suzano
Mauá

Camaçari
Santo Amaro da Imperatriz
Serra			
Suzano			
Vila Velha
Barueri
Biguaçu
Caucaia
Ferraz de Vasconcelos
Maracanaú
Mauá
Poá
Rio Grande da Serra
São Paulo
Taubaté
Salvador
Biritiba Mirim
São Bernado do Campo
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ESTADO
Bahia
São Paulo
São Paulo
Bahia
Rondônia
Goiás
Bahia
Santa Catarina
Espírito Santo
São Paulo
Espírito Santo
São Paulo
Santa Catarina
Ceará
São Paulo
Ceará
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
Bahia
São Paulo
São Paulo

TÍTULO

MUNICÍPIO

Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social
Título de Organização Social

Marília
Bertioga
Praia Grande
Embu das Artes
Jundiaí
Diadema

ESTADO

São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo

CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2015
Há alguns anos, o INTS veio trabalhando para implementar um Sistema de Gestão da Qualidade
como a ISO 9001, assumindo sua obrigação com a
qualidade dos produtos e serviços, com a eficiência operacional e com 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.
No ano de 2014 a certificação do sistema de gestão da qualidade veio para ajudar o
INTS a desenvolver e melhorar seu desempenho. A certificação ISO 9001:2008 permitiu que a instituição demonstrasse seus elevados níveis de qualidade nos serviços e que
segue os princípios de gestão da qualidade internacionalmente reconhecidos.
Durante os anos de 2015 e 2016 o INTS obteve a manutenção da ISO 9001:2008. Conduzida pelo órgão certificador Bureau Veritas Certification – líder mundial em serviços
de certificação – a auditoria confirmou o comprometimento do INTS com a satisfação
do cliente e com a melhoria contínua dos serviços oferecidos.
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O INTS
O INTS está sempre em busca de melhorias. Por isso, em 2017, passou pelo processo
de transição para implementação dos novos requisitos da Norma ISO 9001:2015, onde
a auditoria de recertificação foi realizada em dezembro pela Bureau Veritas. Todo o
esforço, dedicação e comprometimento da equipe foram reconhecidos e o INTS foi
certificado na norma ISO 9001:2015. Só para se ter uma ideia da importância da ISO
9001:2015, basta lembrar que suas exigências são muito maiores que as da versão
2008 e foca, entre outros temas, 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.
“Não poderíamos fechar o ano de forma melhor”, destacou Bárbara Silva, Analista de
Qualidade do INTS. “Esta certificação demonstra o compromisso com a melhoria
contínua e comprova que todos os processos do Sistema de Gestão
estão padronizados e orientados para atender e superar as
expectativas dos nossos clientes e colaboradores
do INTS.”

Principais
ferramentas
tecnológicas

SISTEMA VIVER+
Em 2010, o INTS desenvolveu um projeto audacioso, com o objetivo de informatizar
todas as informações referentes aos pacientes que utilizam a rede pública de saúde.
O Viver+ é um aplicativo desenvolvido com o intuito de disponibilizar aos Gestores de
Saúde Pública um Sistema de Gestão Integrado que gerencie todas as ações desde Prevenção até Assistência.
Esta ferramenta tem como objetivo administrar todo processo de planejamento, operacionalização dos serviços, monitoração e avaliação dos indicadores de saúde de determinado território. O Viver+ foi desenvolvido em forma de Módulos, totalmente integrados, com uma visão estratégica em nível de Gestão e Operacional do fluxo diário. Estes
estão vinculados por meio do Cartão Nacional de Saúde, que é emitido pelo módulo
Cadastro, que em conjunto com os demais que seguem descritos formam o Viver +.

Viver+ | Sistema Integrado

www.sistemavivermais.com.br

22
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Módulos do Viver+
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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 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
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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 Saúde, a Secretaria de Saúde aumentará sua eficiência, far-se-á uso racional de recursos e conseguinte dará maior agilidade nos processos de coleta e gestão de
informações.
A solução é composta por dois módulos, o Aplicativo MAS e o Portal MAS. O Aplicativo
Multitoky Agentes de Saúde

®

elimina as fichas impressas, garante o padrão, evitando

o acúmulo de material, uma vez que ao disponibilidades nos tablets dos seus Agentes
de Saúde, fichas de atendimento básico no novo modelo implantado pelo Ministério da
Saúde, o E-SUS.

INTS 2017- Relatório de Atividades Consolidadas
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Uma vez coletadas, de maneira prática e sem erros, as informações alimentam automaticamente o Portal MAS. Então, através de gráficos, relatórios e tabelas, com layout
claro e objetivo, Secretários de Saúde e Coordenadores de Unidades de Saúde terão em
mãos ferramentas de análise e decisão que lhes permitirão acompanhar as informações
coletadas, os trabalhos realizados, o cumprimento de metas, o desempenho individual
de cada agente de saúde. O Multitoky Agentes de Saúde

®

é a ferramenta ideal para

uma gestão pública eficaz.

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;
• Ainda no mapa interativo;
• Filtragem dos dados por sexo;
• Idade e doenças dentre outros critérios.
Estatísticas dos resultados cadastrados
Através de gráficos claros e objetivos, o gestor visualiza os
resultados de maneira rápida, otimizando as tomadas de decisões.

26
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Georreferenciamento das visitas domiciliares
É possível acompanhar a localização das visitas domiciliares
no mapa, havendo a possibilidade de filtrar os resultados.
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Principais
parcerias
2017

PROJETO EM JAGUARIPE – BA

Jaguaripe é um município localizado no interior da Bahia, a 239 km de Salvador. Segundo
pesquisas realizadas pelo IBGE, o município, em 2010, contou com uma população de
16.467 habitantes, sendo 8.449 homens e 8.018 mulheres. O coeficiente de GINI (desigualdade de distribuição de renda) do município está em 0,43 e sua área territorial (2015)
é de 865,233 km², o que resulta numa densidade demográfica (2010) de 18,32 hab/km².
Graças a uma parceria firmada com o município de Jaguaripe, desde julho/2013, 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, são disponibilizados 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 prestar um atendimento de excelência para a população de Jaguaripe.

OBJETIVO GERAL
Contratação de pessoa jurídica para 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.

30
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PARCEIRO PÚBLICO

PÚBLICO-ALVO

Prefeitura Municipal
de Jaguaripe - BA.

População do Município
de Jaguaripe – BA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL

Jan/2013 à Abr/2017

• Idosos • Família
• Comunidades locais

Nº 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 de forma 100% gratuita, o INTS conseguiu atender mais de 30.000 pessoas, alocando profissionais Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Odontólogos e Assistentes de Consultório.

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 à população local.

INTS 2017- Relatório de Atividades Consolidadas
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PROJETO UPA EM 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
43.974 habitantes, e a área é 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, tem uma estrutura de complexidade intermediária entre Unidades Básicas de Saúde e as Unidades
Hospitalares de Atendimento às urgências e Emergências, onde em conjunto com essas,
compõem uma rede organizada de atenção às urgências (Portaria GM/MS nº 2.048 DE
05 de novembro de 2002).
O INTS, na UPA de Rio Grande da Serra, adotou um novo modelo de gestão para assegurar o alcance dos seguintes objetivos:
• Garantir qualidade na execução dos serviços de saúde e atendimento à população;
• Melhorar o serviço ofertado aos usuários do SUS, com assistência humanizada;
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• 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.
A UPA disponibiliza atendimentos de Urgência 24 horas por dia, ininterruptamente.
É uma unidade de atendimento por demanda espontânea e referenciada, realiza procedimentos de 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.

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

PARCEIRO PÚBLICO

PÚBLICO-ALVO

Prefeitura Municipal
de Rio Grande da Serra-SP

População do Município de
Rio Grande da Serra-SP.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL

Mai/2016 à Out/2017

• Idosos • Família
• Comunidades locais
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Nº TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS
O INTS realizou o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Porte I, do município de Rio
Grande da Serra, mantendo os referidos serviços em pleno funcionamento
a partir de maio/2016, garantindo a devida assistência a população referenciada. E os resultados foram considerados satisfatórios em relação as metas
e indicadores previamente estabelecidos pelo município.

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 à população local.

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

TOTAL

Acolhimento com classificação de risco

5.744

Consulta de urgência em atenção básica Remoção (Clínico Geral)

33

Atendimento de urgência em atenção básica com observação de até 8 horas

981

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

3.498

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

48

Atendimento de Urgência com observação até 24 hs (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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PROJETO EM LUÍS EDUARDO MAGALHÃES – BA

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 2016 era
de 81.730 habitantes e no ano de 2010 o município contou com uma população de
60.105 habitantes, sendo 31.056 homens e 29.049 mulheres. Segundo fonte do Atlas
Brasil, o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) está em 0,716.
Desde setembro/2013 o INTS vem atuando juntamente com a Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães na terceirização de serviços de auxílio administrativo, manutenção e limpeza dos bens públicos, vigilância e segurança, buscando o atendimento de demandas
das secretarias e órgãos da localidade.

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

PÚBLICO-ALVO

Prefeitura Municipal de Luís
Eduardo Magalhães-BA

População do Município de Luís
Eduardo Magalhães– BA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL

Set/2013 à Dez/2017

• Idosos • Família
• Comunidades locais

Nº 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, na prática, mais emprego e qualidade de vida para população.

PERCENTUAL DE GRATUIDADE
Em virtude de ser uma 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 atender aos órgãos e secretarias
municipais através geração emprego e renda para o município, o percentual de
gratuidade foi de 100% para as famílias atendidas pelo projeto.
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PROJETO EM CAMPO FORMOSO – BA

Campo Formoso é um município brasileiro, localizado no interior da Bahia, com distância de 401 km até a capital baiana e possui uma área de 7.258,676 km². 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, sendo que 41.753 da população
encontram-se na área rural e 24.863 habitantes residem na área urbana. A cidade é
conhecida por suas grutas e pelo comércio de esmeraldas. Localiza-se na Chapada Diamantina e tem em seu território muitas cavernas, além da maior gruta, em extensão, do
Hemisfério Sul: a Toca da Boa Vista, maior caverna conhecida do Brasil e Hemisfério Sul
com mais de 120 km de galerias, é um dos mais importantes sítios espeleológicos e paleontológicos brasileiros. Conjuntamente com as cavernas vizinhas Toca da Barriguda,
Toca do Calor de Cima, Toca do Pitu e Toca do Morrinho, constituem um conjunto de
relevância geológica mundial.

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

PÚBLICO-ALVO

Fundo Municipal de Saúde de
Campo Formoso – BA

População do Município de
Campo Formoso – BA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL

Out/2013 à Jul/2018

• Idosos • Família
• Comunidades locais

Nº TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS
Desde outubro de 2013, o INTS vem atuando 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, 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 vêm desempenhando 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 à população local.
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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 (2010), Salvador contava com uma população de 2.675.656 habitantes, sendo 1.248.897 homens e 1.426.759 mulheres. Segundo pesquisas realizadas
pelo IBGE, o coeficiente de GINI (desigualdade de distribuição de renda) do município
está 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.

42

INTS 2017- Relatório de Atividades Consolidadas

OBJETIVO GERAL

PARCEIRO PÚBLICO

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.

Secretaria de Saúde do
Município de Salvador

PÚBLICO-ALVO
População do Município
de Salvador – BA

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais

Nº 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 a 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.
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PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Out/2013 à Out/2018

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 seguimento, mordenizar a saúde pública.

O 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, 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, são 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 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.

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 Sanitários, 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.
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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 desde 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 desde informações de seu cadastro
como todos os atendimentos realizados nas unidades executantes.

PROJETO UPA BROTAS

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, localizada na Interseção das Ruas Amado
Coutinho e Jardim Madalena - Vale das Flores, Bairro de Brotas, Salvador/BA. 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
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
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Brotas– UPA 24h. Com foco na Portaria 2648 de 07 de novembro de 2011, 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

PARCEIRO PÚBLICO

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.

Prefeitura Municipal
de Salvador-BA

PÚBLICO-ALVO
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 à população local.

População do Município
de Salvador-BA

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
• Idosos • Família
• Comunidades locais
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PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Jun/2016 à Nov/2018

Nº 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 a 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.
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.
A tabela abaixo apresenta o quantitativo mensal das atividades assistências realizadas
na UPA 24h – BROTAS, durante o ano de 2017:
PROCEDIMENTOS
COM FINALIDADE
DIAGNÓSTICA

QUANT. MENSAL 2017
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Exames Laboratoriais

5.904 5.633 6063 6751 6492 8440 8156 8096 9302 9106 10849 1034

Exames Radiológicos

1.016 1.082 1811 2069 1659 1779 1976 1972 2258 2222 1811

1917

Exames Diagnósticos em
Especialidades – ECG

358

490

Total

7278 7.045 8290

50

330

416

350

390

397

433

532

508

536

503

9170 8541 10616 10565 10600 12068 11864 13163 12754
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PROCEDIMENTOS
CLÍNICOS

QUANT. MENSAL 2017
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

3.812 4.126

5063

3199

4458 4790 6172 4820

4596 4651

3389

5480

6170

5527

3599

7400 7166

4431

Atendimento de urgência
com observação até 24
horas em atenção especializada

179

Atendimento médico em
unidade de pronto atendimento

5.485

Acolhimento com classificação de risco

5.317 4.220 5.063 6232

Atendimento ortopédico
com imobilização provisória

23

Consultas de profissionais
de nível superior (Assistente social, Farmacêutico,
Farmacêutico Bioquímico, 1.544
Nutricionista, exceto
médico)

4.607 5.351 6429 4574

16

15

1.090

983

JUL

3

1009

431

SET

4829 5964 5391

4568 5782 5131

6

AGO

20

28

1285

433

6162 5593
23

275

31

OUT

47

NOV

51

1268 3440 2312

DEZ

39

2025

Atendimentos de Enfermagem em geral

11.158 15.728 16604 20077 14502 18415 15207 16518 23932 38342 20276 15490

Procedimentos odontológicos

814

Total

24520 30217 33071 39739 28035 36022 31380 37379 42671 61510 40936 29595

PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS
Pequenas Cirurgias e
Cirurgias de Pele, Tecido
subcutâneo e Mucosas

Total
Total geral

744 929

923

758

582

962

1265 1636

1515 953

622

QUANT. MENSAL 2017
JAN

FEV

MAR ABR

45

530

32

45

30

32

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT NOV

DEZ

29

13

119

84

30

64

78

83

66

29

13

119

84

30

64

78

83

66

31843 37292 41393 48938 36589 46757 42029 48009 54803 73452 54182 42415

Dentre os procedimentos com finalidade diagnóstica, procedimentos clínicos/odontológicos e procedimentos cirúrgicos foram realizados o total de 557.702 atendimentos
no ano de 2017.
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PROJETO EM SUZANO – SÃO PAULO

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, a
45 km do ponto central da capital. O acesso à cidade é feito através da Rodovia Airton
Senna, pela Estrada Velha São Paulo - Rio e também pela Rodovia Índio Tibiriçá. Faz
divisa com os municípios de Ferraz de Vasconcelos, Poá, Itaquaquecetuba, Mogi das
Cruzes, Santo André, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. A população estimada para
o ano de 2016, segundo o Censo Demográfico é de 288.056 habitantes, o que resulta
numa densidade demográfica de 1.272,93 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;
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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.
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:
• 10 Unidades de Saúde da Família;
• 20 Equipes de Saúde da Família;
• 10 Equipes de Saúde Bucal
• 01 equipe NASF I
As equipes acima citadas estão distribuídas em 10 USFs, sendo 5 na região Norte (Palmeiras), 2 na região Centro-oeste (Centro) e 3 na região Sul (Boa Vista). A UBS Jardim
Europa (Boa Vista) iniciou as atividades em 28 de junho de 2013, a mais recente, e abriga a equipe NASF.
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.
Além das ações e serviços de saúde prestados nas Unidades de Saúde da Família, o INTS
também disponibiliza para a população de Suzano-SP, o Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência – SAMU 192, 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. Trata-se de um serviço pré-hospitalar, que visa conectar as vítimas aos recursos que elas necessitam e com a maior brevidade possível.
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PARCEIRO PÚBLICO
Prefeitura Municipal
de Suzano - SP

PÚBLICO-ALVO
População do Município
de Suzano – SP

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

• Idosos • Família
• Comunidades locais

Jan/2014 à Jan/2019

PERCENTUAL DE
GRATUIDADE

OBJETIVO GERAL

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.

Gerenciamento, Operacionalização
e Execução das Ações e Serviços de
Saúde, incluindo equipamentos, nas
unidades de atenção básica/ Saúde
da Família (Lote I) e Base Operacional do SAMU 192 (Lote II).

Nº TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS
Durante todo ano de 2017, foram acolhidas nas unidades de Saúde da Família
o total de 69.948 famílias. Para a assistência dessas famílias, foram realizadas
consultas médicas,de enfermagem e odontológicas que resultaram em 170.205
atendimentos nas diversas Unidades de Saúde da Família sob gestão do INTS,
conforme apresentamos abaixo:
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DESCRIÇÃO

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT NOV

DEZ

Total de Famílias

15.471 23.041 20.252 21.022 22.090 20.804 21.480 21.672 22.030 22.814 23.004 256.331

Consultas Médicas

3.910

6.007 7.537 6.941 7.248 6.913 6.583 7.624 7.758 7.833 7.505

83.323

Consultas de Enfermagem 2.555

4.074 4.857 4.400 5.821 4.462 4.202 4.519 5.127 4.601 4.290

53.205

Consultas Odontológicas

5.960

1.868 2.489 2.119 2.595 2.850 2.628 3.449 2.565 2.391 2.349

33.677

Visitas Domiciliares dos
Agentes Comunitários
de Saúde

24.948 22.686 26.585 25.684 21.505 24.004 21540 20.768 27.117 24.952 25.618 23.035

No gráfico abaixo, temos um comparativo do ano de 2016 e 2017 quanto aos atendimentos médicos, enfermagem e odontologia:

CONSULTAS - 2016 x 2017
Médicas / Enfermagens / Odontológicas

O SAMU 192 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 equipe que reúne médicos, enfermeiros,
auxiliares de enfermagem e condutores socorristas.
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Segue abaixo, relatório mensal referente aos Registros de Chamadas ao 192 x Registro de
Solicitações Atendidas:
DESCRIÇÃO

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT NOV

DEZ TOTAL

730

710

801

743

706

759

774

808

859

841

760

748

9239

Trotes

557

822

723

554

601

541

612

493

536

422

528

428

6817

Engano

620

1103 1212

1078

757

1061 1075

865

974

1055 1316

Orientações

47

36

58

37

65

42

55

76

53

56

41

53

619

Adm.coord.

596

569

598

603

693

898

567

777

691

796

785

688

8261

Atendimento
Gerados

1794 1847 2021

1812

1872

1783 1841 1841

1912

1870 1817

Chamadas que geram
atendimento móvel

1071 12187

1797 22207

A tabela abaixo, apresenta o quantitativo mensal dos atendimentos efetivos realizados
pelo SAMU, durante o ano de 2017:
DESCRIÇÃO

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT NOV

DEZ TOTAL

Ambulância de Suporte
670
Básico de Vida

641

743

690

644

690

707

738

757

766

685

668

8399

Ambulância de Suporte
Avançado de Vida

60

69

58

53

62

69

67

70

102

75

75

80

840

Total Geral

710

801

743

706

759

774

808

859

841

760

748

710

9239

Foram realizados o total de 9.239 atendimentos efetivos realizados através das Ambulâncias com Suporte Básico e Avançado de Vida.
O ano de 2017 foi de grande importância, onde pôde-se realizar muitas ações, atividades e capacitações nas Unidades de Saúde da Família e no Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência, conquistando inclusive reformas estruturais nessas unidades.
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.
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PROJETO GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITAL GERAL DO ESTADO DA BAHIA

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: anestesiologia, neonatologia e
obstetrícia, anestesista, 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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PARCEIRO PÚBLICO

PÚBLICO-ALVO

Governo do Estado da Bahia

População do estado da Bahia

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

• Idosos • Família
• Comunidades locais

Set/2016 à atual

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.

OBJETIVO GERAL
Prestação de serviços de saúde com fornecimento de postos médicos nas
especialidades anestesiologia, neonatologia e obstetrícia, anestesista, broncoscopista, cardiologista, cirurgião geral, cirurgião plástico, cirurgião torácico,
ecocardiografista, hematologista, infectologista, intensivista, neurologista, nutrólogo, ortopedista, otorrinolaringologista, pediatra intensivista, plantonista
e ultrassonografista.
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PROJETO GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE –
HRS E MATERNIDADES

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 e Hospital Geral Roberto Santos. Para
atendimento as 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 laboratoriais (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 comple-
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xidade em algumas especialidades, como a neurocirurgia. São mais de 600 leitos, além
do atendimento em três portas de emergência: pediátrica, obstétrica e adulto.

PARCEIRO PÚBLICO

PÚBLICO-ALVO

Governo do Estado da Bahia

População do estado da Bahia

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

• Idosos • Família
• Comunidades locais

Nov/2016 à atual

PERCENTUAL DE
GRATUIDADE

OBJETIVO GERAL

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.

Prestação de serviços de postos
médicos ao Hospital Geral Roberto Santos – HGRS, Hospital Tsylla
Balbino, Maternidade Albert Sabin e Instituto de Perinatologia da
Bahia – IPERBA.
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Nº TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS
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, 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.
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).
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Projetos
Sociais
2017
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Mais Alegria - Lauro de Freitas
O projeto INTS+ALEGRIA é um programa de prevenção e promoção de saúde bucal e
nutricional oferecidos para os alunos matriculados nas instituições de ensino das redes
públicas de Lauro de Freitas.
O programa visa auxiliar uma mudança de hábito para reverter a realidade de índices
alarmantes de problemas bucais, dando foco principal nas políticas de prevenção, promoção de saúde e orientação alimentar.
Adicionalmente, com uma iniciativa inovadora, o projeto INTS Mais Alegria em Lauro
de Freitas associou as atividades de saúde bucal com ações voltadas à promoção de
alimentação saudável e reconhecimento de pacientes com sobrepeso ou obesidade.
A obesidade nesta faixa etária é fator de risco para a obesidade na vida adulta, entre
crianças que aos quatro anos de idade eram obesas 20% tornaram-se adultos obesos,
entre os adolescentes obesos esse percentual foi de 80%. Portanto, o foco do projeto é
a identificação de casos de sobrepeso e obesidade nas escolas e na busca por um tratamento precoce
Escola Municipal Dom Avelar Brandão

Escolas triadas
INTS + ALEGRIA

Escola Municipal Vila Praiana
Escola Municipal Enock Amaral
Escola Municipal Lagoa dos Patos
Escola Municipal Educandário Municipal Fênix

A abordagem do Projeto INTS Mais Alegria compreende as seguintes ações:
a) Palestra Educativa: palestra educativa sobre a doença cárie e doenças gengivais, a
importância da utilização do fio dental e de uma alimentação saudável, bem como do
uso de bochechos com flúor;
b) Entrega de escovas: entrega das escovas para todos os alunos presentes;
c) Orientação e escovação supervisionada: com o auxílio de um macromodelo de boca
e escova os profissionais realizam a orientação da escovação e, posteriormente, os alunos realizam a escovação supervisionada;
d) Bochecho com flúor a 0,2%;
e) Avaliação epidemiológica individual: os profissionais analisam a saúde bucal das
crianças presentes com o auxílio de uma espátula de madeira sob luz ambiente;
f) Avaliação antropométrica: avaliação das crianças com o utilização de uma balança e
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fita métrica, verificando os seguintes parâmetros: peso, altura e IMC;
g) Referenciamento para consulta odontológica: a partir do exame epidemiológico a
dentista identifica situações com necessidade de encaminhamento para avaliação e tratamento odontológico em consulta;
h) Referenciamento para consulta com nutricionista: a partir da avaliação antropométrica identificam-se crianças com necessidade de encaminhamento para avaliação de
uma nutricionista em consulta;
i) Agendamento de consulta: para os alunos identificados com necessidade de encaminhamento no dia da ação na escola há marcação de consultas. Após o agendamento da
consulta é gerada uma carta de notificação para os responsáveis com os dados da consulta (data e horário), esta carta é entregue aos dirigentes das escolas para que sejam
repassadas aos pais;
j) Realização de Consulta: todos os alunos agendados são atendidos pelos cirurgiões-dentistas e/ou enfermeiros vinculados ao projeto em consultório próprio do projeto. O
consultório disponibiliza um ambiente adequado e aconchegante e utiliza materiais com
garantia de qualidade;
k) Monitoramento do tratamento odontológico: após a primeira ação nas escolas a
equipe realiza visitas de retorno a fim de identificar os motivos de absenteísmo nas
consultas e desenvolver ações para diminuir as ausências.
No ano de 2017 foram assistidas pelo projeto 3.000 pessoas/mês, incluindo alunos,
pais, professores e responsáveis que também recebem orientações sejam nos atendimentos clínicos ou nas ações.
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Amigo do Coração
O Projeto Amigo do Coração visa diagnosticar e tratar doenças cardiovasculares, além
de atuar na prevenção de fatores que possam causar um maior risco dessas doenças.
Os serviços de saúde são oferecidos de forma gratuita. Tais serviços incluem cardiologista, psicólogo, nutricionista, médico clínico, enfermeiro e preparador físico. O atendimento na clínica acontece de segunda a sábado em horário comercial.
Além disso, a clínica oferece serviços móveis pela cidade, onde são realizadas as triagens, palestras e ações de conscientização ligadas às doenças cardiovasculares, sendo o
público-alvo a população de baixa renda. Abaixo apresentamos detalhadamente o quantitativo dos procedimentos realizados:
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PROCEDIMENTO

TOTAL

Ações de Conscientização

1.000 procedimentos

Triagem

100 triagens dia

Consulta Médica

100 triagens dia

Exames Clínicos

600 exames mês

Exames Físicos

500 exames mês

Avaliação Nutricional

100 unidades

Avaliação Psicológica

100 unidades
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Banho de Alegria
Este programa 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 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.
A fim de proporcionar condições básicas de vida à esta população, o Núcleo de Atendimento Sócio Assistencial e Defesa do Usuário do INTS, em articulação com lideranças
sociais, realiza o mapeamento das áreas de maior vulnerabilidade e necessidade, traçando o perfil sócio- epidemiológico para que três vezes na semana, o grupo de profissionais, sob a orientação de uma assistente social, estacione o veículo sustentável a base
de energia solar, equipado com dois banheiros, oferecendo a essa população banho, kits
de higiene contendo um pente, uma escova, fio dental, um dentifrício, uma toalha de banho descartável e uma toalha de rosto e 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 socioassis-
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tencial 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, em 2017, atendeu
4.500 usuários executando as seguintes atividades:
Entrega de 4.500 kits de banho e realização do banho, 105 momentos de orientações
que tiveram temáticas relacionadas a saúde, cidadania, direitos, realizadas nos dias dos
banhos e 17 consultas com a assistente social para encaminhamentos às redes.
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Educação Inclusiva
O projeto de Educação Inclusiva tem como objetivo promover serviços e ações que garantam o acesso e permanência dos alunos, alvo da Educação Especial na escola comum.
Esta parceria tem o potencial de ressignificar a prática pedagógica nas escolas das comunidades de baixa renda, além de oportunizar o desenvolvimento dos alunos e certamente melhorar a qualidade de vida destes e de seus familiares.
O público-alvo do projeto é comunidade escolar, tais como: alunos, família dos alunos,
professores, coordenadores, gestores e funcionários.
Para o ano de 2017 foram selecionadas 10 escolas comuns e particulares de famílias de
baixa renda, sendo feito antes uma triagem das demandas e necessidades de tais escolas, com o intuito de garantir o acesso e permanência de todos os alunos na rede regular
de ensino, são elas:
ESCOLA

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 de Carvalho

Rua Capitão Garcia Davilla Pires, n 02, Itapua

Centro Educacional Atitude

Tais Bastos

Lot Jardim Ipanema, S/N

Escola Brazilio

Renilda Soares

R 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 Soares Pereira

Praça Igor, Lot 08, Qda 09, Jardim Imperial
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Fonoaudiologia
O Projeto de Fonoaudiologia conta com uma equipe multidisciplinar (fonoaudiólogos e
psicólogos), de atendimento para a 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 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 e professores a fim de contribuir para a evolução da criança, tudo de forma bastante
lúdica.
Nos asilos são utilizadas estratégias que ajudam a aprimorar as interações sociais estimulantes dos idosos, também utilizando metodologias lúdicas.
No ano de 2017 foram realizados um total de 5.876 atendimentos entre crianças, pais
e idosos.
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Nutrição
O projeto de Nutrição visa a educação nutricional para alunos matriculados nas redes
de escolas públicas, contribuindo para a transformação do hábito alimentar destes, bem
como da comunidade. O objetivo geral do projeto é promover e ampliar um debate sobre educação alimentar no ambiente escolar, ampliando para uma visão sociocultural,
tendo como público-alvo crianças e adolescentes.
São realizados mapeamentos do perfil nutricional e avaliação do consumo alimentar
das crianças envolvidas no projeto, onde as crianças diagnosticadas com baixo peso ou
sobrepeso, serão encaminhadas para a clínica conveniada, para realização de diversos
exames.
Este programa tem o objetivo de promover e ampliar um debate sobre educação alimentar no ambiente escolar.
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 prevalências 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 problema
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
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mesmas intervenções na idade adulta. Portanto, assegurar o fornecimento de informações corretas para permitir a facilitação de decisões por escolhas saudáveis, proporcionando aos 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 está 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. Tudo isso refletirá em seu ambiente familiar, passando aos seus
responsáveis o valor, a importância e o conhecimento adquirido sobre a alimentação
dentro e fora da escola.
Todos os alunos avaliados e identificados com critério de encaminhamento, ou seja,
Índice de Massa Corporal (IMC) em risco para desnutrição e/ou obesidade, recebem
agendamento de consulta com especialista no Centro de Controle de Peso.
Com foco em contribuir para a melhoria da saúde comunitária, embasado, sobretudo na
reeducação alimentar de crianças, jovens e seus familiares o programa realizou no ambiente
escolar 5.513 atividades (avaliação antropométrica, palestras, perfil nutricional) em 2017.
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Amigo do Osso
O Programa Amigo do Osso, com foco na saúde preventiva, rastreio, prevenção e o
combate da osteoporose, atua junto às comunidades carentes na 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.
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 problema 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 estruturou uma clínica para o atendimento à
população carente, tendo como foco o combate e o controle de doenças ligadas a obesidade e/ou baixo peso infantil e adulto.
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O centro apresenta uma equipe de multiprofissionais composta por nutricionista, psicólogo e médico clínico. A clínica funciona de segunda a sábado em horário comercial.
O público-alvo do projeto são crianças em idade entre 05 a 12 anos e seus familiares,
triadas em Escolas Municipais do Subúrbio Ferroviário de Salvador e Lauro de Freitas,
no qual é feito intervenções de conscientização dos mesmos, quanto aos riscos das doenças e suas consequências, além de oferecer o tratamento adequado.
Segue relação das escolas assistidas pelo projeto:
ESCOLA

BAIRRO

Escola Municipal Mirantes de Periperi

Periperi

Escola Municipal Alvaro Vasconcelos Da Rocha

Coutos

Escola Municipal D Pedro I

Paripe

Escola Municipal Anfilofio de Carvalho

Periperi

Escola Municipal Professor Italo Gaudenzi

Fazenda Coutos Iii

Escola Municipal Presidente Medici

Paripe

Escola Municipal de Paripe

Paripe

Escola Municipal Almirante Ernesto de Mourao Sa

Paripe

Escola Municipal de Periperi

Periperi

Escola Municipal Sao Domingos

Periperi

Escola Municipal Colina do Mar

Paripe

Escola Municipal Professor Antonio Pithon Pinto

Coutos

Escola Municipal Oito de Maio

Periperi

Escola Municipal Ursula Catarino

Plataforma

Escola Municipal Sao Braz

Plataforma

Escola Municipal Ivone Vieira Lima

Plataforma

Escola Municipal Geraldo Bispo dos Santos

Plataforma

Escola Municipal Esther Felix da Silva

Fazenda Coutos Iii

Escola Municipal Visconde de Cairu

Paripe

Escola Municipal Santo Antonio das Malvinas

Fazenda Coutos

Escola Municipal Educandário Fênix

Lauro de Freitas

Escola Municipal Vila Praiana

Lauro de Freitas

Escola Municipal Enock Amaral

Lauro de Freitas

Escola Municipal Lagoa dos Patos

Lauro de Freitas

Escola Municipal Dom Avelar Brandão

Lauro de Freitas

No ano de 2017 foram beneficiados com o projeto um total de 6.484 crianças e adultos.
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Vida + Rosa
O projeto VIDA + ROSA tem como objetivo realizar ações voltadas para a prevenção e
combate ao Câncer de Mama sobre supervisão de uma enfermeira e de equipe multidisciplinar que engloba assistente social, médico, técnica em radiologia, administrativos,
responsáveis pela execução de mamografias digital e educação em saúde, nas mulheres
de idade superior a 35 anos, de comunidades carentes do município de Salvador.
Com foco na redução da taxa de mortalidade do CA de Mama, que é o tipo de câncer
que mais mata mulheres no mundo e no ano de 2013 cerca de 5.14 mil mulheres no
Brasil morreram decorrente a esta doença. O projeto Vida + Rosa, desenvolvido pelo
instituto, proporciona o rastreamento do câncer possibilitando o diagnóstico precoce,
consequentemente o tratamento imediato, constatando que quando a doença é descoberta no primeiro estágio existe em média 88,35% de sobrevida.
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.
No ano de 2017, foram realizados 2.050 exames de mamografia digital para as mulheres.
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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.
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 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
realizar consultas, exames e procedimentos complementares, além de encaminhamentos para uma clínica conveniada quando detectado glaucoma ou catarata.
No Ano de 2017 foram beneficiados 1.770 usuários, contabilizando o total 4.590 procedimentos.
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Cursos Técnicos
O projeto de Cursos Técnicos visa contribuir 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 são 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.
Os cursos oferecidos pelo projeto são: manicure, doces e salgados, horta urbana, encanador residencial e eletricista residencial.
No ano de 2017, foram beneficiados com o projeto mais de 900 alunos.
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Inclusão Digital
O projeto Inclusão Digital tem por principal objetivo promover a inclusão social, utilizando
as tecnologias da informação como instrumento de construção e exercício da cidadania.
Através da criação dos telecentros pode-se ampliar o conceito de inclusão digital como
forma de integração entre educação, tecnologia e cidadania visando a transformação social.
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.
O projeto promove e capacita alunos matriculados nas instituições de ensino da rede
pública bem como jovens, adultos e idosos na inclusão digital, utilizando a tecnologia
da informação como instrumento de construção, dentro da sua própria comunidade.
Oferecendo os cursos de informática básica na unidade de Alto de Coutos e o curso de
manutenção de microcomputadores na unidade da Barra.
Além disso, muitas são as vantagens do Projeto Inclusão Digital:
. Redução do analfabetismo funcional e digital na sociedade;
. Geração de novos conhecimentos;
. Maior interação entre setores da sociedade;
. Contribuir para uma melhor qualidade de vida;
. Tornar a população economicamente ativa.
O projeto no ano de 2017 disponibilizou 800 vagas/mês para a população.
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Tempo de Saúde
O Tempo de Saúde é um projeto cujo intuito é atuar em atenção básica (baixa complexidade) com atendimentos e exames com hora marcada no consultório do voluntário,
garantindo comodidade ao profissional, visando o cadastramento de profissionais de
saúde que se interessam em doar parte de seu tempo para o atendimento aos pacientes
ligados aos demais projetos sociais do INTS e instituições sem fins lucrativos.
A doação dos atendimentos tem como foco consultas e/ou exames de baixa complexidade, para estes pacientes previamente cadastrados. Visando um atendimento complementar ao Sistema Único de Saúde, desejando facilitar o acesso ao atendimento destes.
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

Estes atendimentos são feitos com hora marcada, no consultório do voluntário, garantindo comodidade ao profissional e sem alterar significativamente sua rotina, agendado
através de um sistema próprio.

84

INTS 2017- Relatório de Atividades Consolidadas

INTS 2017- Relatório de Atividades Consolidadas

85

Além dos Projetos Sociais pactuados, o INTS desenvolve diversas Ações Sociais voltadas
para seus colaboradores e a população carente, que vão desde palestras, doações de
alimentos, materiais de higiene, brinquedos, roupas/agasalhos até a realização de Feira
de Saúde que tem como objetivo a prestação de serviços básicos e orientações à saúde
e educação da população local de forma gratuita.

Dia Saudável
O INTS + SOCIAL promoveu no mês de abril/2017 a ação social DIA SAUDÁVEL para
os colaboradores da UPA de Brotas.
O evento contou com profissionais que deram dicas e orientações sobre cuidados com
a imagem profissional e qualidade de vida no trabalho. Os colaboradores receberam
massagens corporais e SPA para os pés, além da presença dos profissionais da área de
terapia ocupacional Priscila Santos e Suzy Santos do Instituto Suzy Belmon, a psicóloga
Juliana Galvão e o fonoaudiólogo Ivan Alexandre.
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Comemoração ao Dia Mundial do Livro
O INTS + SOCIAL promoveu, no dia 29 de abril de 2017, a ação da CIRANDA DA LEITURA, em comemoração ao Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor (também chamado
de Dia Mundial do Livro). É um evento comemorado todos os anos 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.
Por este motivo, o INTS + SOCIAL realizou uma ação recreativa com atividades lúdicas
para crianças da comunidade em torno do subúrbio ferroviário de Salvador/BA a fim
de incentivar a leitura e trabalhar a oratória das crianças. O local deste encontro foi na
Associação Beneficente Oito de Maio, no bairro de Periperi, Salvador-BA.
Contamos com a metodologia de palestra socioeducativa, oficina de leitura e arte, ministrada pela Assistente Social, Monique Silva, e pelo Educador Social, Cláudio Correia.
Participaram desta ação crianças entre 02 a 12 anos. Além dessas atividades, tivemos
um delicioso lanche para as crianças e entrega de livros para pintarem.
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Campanha de Doação de Roupas
No período de 20 de abril a 20 de maio de 2017, o INTS + SOCIAL realizou uma campanha de doação de roupas. A campanha visou arrecadar roupas limpas e/ou em bom
estado de conservação para serem doadas para a população em situação de rua, público
este, que é assistido pelo nosso projeto Banho de Alegria, uma vez que roupas são das
maiores necessidades relatadas por eles.
Nesta ação foram arrecadadas mais de 1.500 peças de roupas. Todas foram doadas para
a população em situação de rua nos dias de realização do Projeto Social Banho de Alegria nos bairros do Largo dos Mares e Aquidabã em Salvador-Ba.
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Dia do Enfermeiro/Assistente Social/
Técnico de Enfermagem
O INTS + SOCIAL pensando no reconhecimento e valorização dos profissionais de saúde (enfermeiros, assistentes sociais e técnicos de enfermagem) promoveu no dia 18 de
maio de 2017, a ação em comemoração ao dia destes profissionais, todos comemorados
no mês de maio.
Contamos com a participação dos profissionais da área de saúde, a psicóloga Isis Magarão e as enfermeiras Luciana Pereira e Mayara Silva, no qual promoveram um bate papo
sobre “A importância da equipe multidisciplinar em uma unidade de saúde”, e dinâmicas
lúdicas sobre o tema.
Além de todas estas ações, foram sorteados brindes para os colaboradores e um almoço
especial para todos.
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Dia das Mães
O INTS + SOCIAL promoveu uma ação social no dia 27 de maio de 2017 em comemoração ao dia das mães. Esta ação aconteceu no Abrigo São Francisco de Assis para as idosas que vivem em situação de abrigamento e para seus familiares. tendo como objetivo
levar um pouco de alegria para as idosas.
Foi realizada uma palestra com o tema “Envelhecimento e preconceito”, e atendimentos
de Cromoterapia e Reflexologia através das profissionais Juliana Galvão (psicóloga), Ana
Maria (massoterapeuta) e Suzy Belmon (terapeuta).
Além destas ações tivemos um delicioso café da manhã e sorteio de brindes. As mamães
ficaram super felizes.
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Campanha de Doações de Agasalhos
O INTS + SOCIAL realizou uma campanha de doações de agasalhos do período de 29 de
maio a 30 de junho de 2017, em consequência das fortes chuvas que caíram em Salvador.
A campanha visou arrecadar agasalhos novos e/ou em bom estado de conservação para
serem doados para a população em situação de rua, público este que é assistido pelo
nosso projeto do Banho de Alegria.
Após este período foram arrecadados mais de 400 itens. Além dos agasalhos, foram
doados lençóis e meias para a população em situação de rua nos dias de realização do
projeto Banho de Alegria nos bairros de Largo dos Mares e Aquidabã em Salvador-Ba.
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Feira de Saúde
No dia 05 de agosto de 2017, o INTS + Social promoveu a I Feira de Saúde Solidária em
comemoração ao dia Nacional de Saúde.
Esta ação aconteceu na Praça do Sol, no bairro de Periperi, na cidade de Salvador-Ba, no
horário das 08 às 12hs, tendo como objetivo a prestação de serviços básicos, orientações à saúde e educação da população local de forma gratuita.
Contamos com a participação de todos os nossos projetos sociais no local com atuação de diversos profissionais dentre eles: odontólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas,
clínico geral, psicólogos, bem como atendimentos para aferição de pressão e glicemia,
encaminhamentos para exames de mamografia digital, curso de informática e a disponibilização da unidade móvel do projeto Banho de Alegria para a população local.
Além dos atendimentos voltados à saúde, a população pôde contar com atendimentos 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 foi um sucesso e gerou atendimentos para mais de 1.500 pessoas, entre consultas e encaminhamentos.
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Dia dos Pais
No dia 17 de agosto de 2017, o INTS + Social promoveu uma ação social do dia dos pais
na Casa de Repouso Bom Jesus.
Foi realizada uma campanha de doação de alimentos, material de limpeza e fraldas geriátricas que foram entregues ao abrigo no dia da ação, onde foram arrecadados 800 Kg
de alimentos não perecíveis, 600 itens de higiene pessoal e produtos de limpeza e 250
fraldas geriátricas.
Na ação contamos com a parceria e participação das alunas e técnicas de enfermagem
do Centro Técnico Siloé e Escola de Enfermagem San Rafael, que realizaram serviços
de saúde, tais como: aferição de pressão e glicemia, pintura de unha e corte de cabelo.
Contamos ainda com a participação da Companhia de Teatro da APAE Salvador, que fez
uma apresentação da peça Saltimbancos para os idosos.
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Caminhada Outubro Rosa
O INTS + Social, através do Projeto Vida + Rosa, promoveu a I Caminhada por Uma Vida
+ Rosa, no dia 07 de outubro de 2017, no horário das 08 às 12hs, no Parque da Cidade
de Salvador-Ba.
Foi uma caminhada em comemoração ao mês do 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.
O projeto do INTS Vida + Rosa leva orientação e informação às mulheres de comunidades de baixa renda pertencentes ao grupo de risco (idade superior a 35 anos), realizando
triagens, palestras e oferecendo cartilhas abordando os aspectos gerais da doença, além
de oferecer o exame de mamografia digital de forma gratuita.
Além da caminhada, foi disponibilizado 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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Dia das Crianças
No dia 20 de outubro de 2017, o INTS + Social promoveu uma ação social em comemoração ao dia das crianças no Abrigo Lar Pérolas de Cristo.
Além de ter proporcionado um dia de lazer para as crianças, foi realizada uma campanha
de doação de roupas e brinquedos que foram entregues ao abrigo no dia da ação. Com
a campanha, foram arrecadadas mais de 300 peças de roupas e sapatos infantis, e 400
brinquedos, todos doados à instituição.
Esta ação contou com a parceria do nosso projeto social de Nutrição que prestou orientação e realizou a aferição das medidas antropométricas, além da distribuição de picolés.
O projeto + Alegria realizou palestras, orientação e escovação supervisionada e distribuição de kits de saúde bucal. Contamos também com a participação da Banda Opaxorô
da APAE Salvador, que levou através da música, alegria para estas crianças.
A ação foi um sucesso e as crianças ficaram super felizes e encantadas com as doações.
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Novembro Azul
O INTS + Social participou da Feira de Saúde promovida pela SMS (Secretaria Municipal
de Saúde), no dia 29 de novembro de 2017, em comemoração ao novembro azul, que é
uma 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.
Foi uma ação voltada para a conscientização através de palestras, no qual o INTS levou
a enfermeira palestrante Luzia Santos, abordando a temática ‘A influência do machismo
na saúde do homem”.
Além do bate papo e palestras, tivemos um delicioso lanche da tarde, e muita descontração.
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Natal
1ª Ação Natalina
O INTS + Social promoveu no dia 14 de novembro de 2017, a 1ª ação natalina na Creche
Beneficente Resgatando para Cristo, localizada no Bairro de Pau da Lima, em Salvador-Ba.
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, onde contamos também com o atendimento de
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.
2ª Ação Natalina
No dia 13 de dezembro de 2017, o INTS promoveu a 2ª ação social natalina na Escola
Colina do Mar, localizada no Bairro Alto de Coutos, em Salvador-Ba.
Na ação foram realizados atendimentos odontológicos, através do projeto + Alegria,
com limpeza dentária, doação de kits de saúde bucal, encaminhamentos. Realizou-se
também atendimentos 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.
Foi uma tarde alegre e bastante divertida para as crianças, que tiveram pula-pula e algodão doce, doados pela empresa Lua Eventos.
3ª Ação Natalina
O INTS + SOCIAL promoveu no dia 26 de dezembro, a 3º e última 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 que realizou a distribuição dos brinquedos e roupas que foram arrecadados durante a campanha natalina. O Papai Noel,
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juntamente com os presentes doados, fez a alegria da criançada que participaram 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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Visita dos Colaboradores
aos Projetos Sociais
Durante o ano de 2017, 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 pelo NASDU. Visto que, diante da dinâmica do escritório, a grande maioria desses colaboradores que não trabalham diretamente com os
projetos, não tem ideia da dimensão dos trabalhos realizados, o que os deixou encantados e surpresos com todos os projetos no decorrer das visitas
Visita nos Projetos + Alegria e Inclusão Digital na Associação Mãe Rainha no Bairro de
Alto Coutos em Salvador-Ba.

Visita ao Projeto Fonoaudiologia no Abrigo São Gabriel no Bairro da Cidade Baixa em
Salvador-Ba.
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Visita Projeto Fonoaudiologia no Abrigo São Gabriel no Bairro da Cidade Baixa em
Salvador-Ba.

Visita Projeto Centro de Controle do Peso localizado na Avenida ACM em Salvador-Ba.
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Visita Projeto Cursos Técnicos no Bairro Arenoso em Salvador-Ba, Turma de Doces e
Salgados.
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