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CARTA DO PRESIDENTE
Jorge Urpia

Presidente do Instituto Nacional
de Tecnologia e Saúde

O ano de 2021 chegou com a mensagem de que dias melhores chegariam para todos nós. Logo
no mês de janeiro, foi iniciada a tão esperada vacinação contra a covid-19. Nossos colaboradores,
muitos deles na linha de frente contra o vírus, puderam iniciar a imunização e seguir na luta de
forma mais segura. Fomos enfrentando os obstáculos que a pandemia nos reservou, só que dessa
vez já estávamos mais experientes e, acima de tudo, cientes do que deveríamos fazer para alcançar
as nossas metas.
O período marcou a nossa chegada no Hospital Manoel Victorino, instalado em Salvador. Ficamos
felizes em ter a oportunidade de transformar uma unidade de saúde tão importante para a cidade
natal do nosso Instituto. Com 108 leitos, o HMV presta atendimento de média e alta complexidades em
traumato-ortopedia, possuindo serviços de diagnose e terapia, ambulatório de egressos, internação
e serviço de apoio assistencial. Conseguimos estabilizar o serviço, avançar nas filas cirúrgicas e,
acima de tudo, implantar o DNA do INTS em mais um hospital.
Podemos comentar que o ano de 2021 foi encerrado com chave de ouro, já que o INTS adquiriu a
primeira unidade na rede privada de saúde. O antigo Hospital Evangélico da Bahia, no bairro de
Brotas, também localizado na capital baiana, agora faz parte da nossa família. Desde o dia em que
foi anunciada a compra do hospital, o nosso time está focado e unido em fazer o melhor trabalho
possível, com o objetivo final de transformar o futuro Hospital de Brotas em um dos grandes centros
de assistência à população.

Jorge Urpia
Presidente do INTS
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INTS NA REDE PRIVADA DE SAÚDE
Ao completar 12 anos de história na saúde pública do Brasil, a alta gestão do INTS se viu com
uma grande oportunidade de estar inserida na rede privada do setor. Ao tomar conhecimento do
processo de recuperação judicial do antigo Hospital Evangélico da Bahia, o Instituto tomou a decisão
de participar da disputa pela unidade de saúde. A notícia de que o INTS saiu vitorioso fez com que a
Organização Social também iniciasse a sua história dentro de um dos grandes hospitais de Salvador.

Seja na rede pública ou privada, o time do Instituto é ciente de que deve promover as melhores
práticas de gestão focada em serviços de saúde com um trabalho ágil, focado e humanizado, além
de ter a tecnologia como uma grande aliada. O antigo Hospital Evangélico da Bahia agora será o
novo Hospital de Brotas. Um local que vai valorizar as suas origens, fortalecendo a relação com
o paciente e, ao mesmo tempo, com o colaborador, pois preza pelo cuidado, pela atenção e pelo
respeito!
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VOCÊ FAZ
A HISTÓRIA
DO INTS

acontecer
HÁ 12 ANOS
construindo
o futuro com
você!
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CEBAS E ABRANGÊNCIA DE ATUAÇÃO
Certificado concedido pelo Governo Federal

O INTS entende que é preciso atender aos anseios primários e vitais não só do indivíduo como da
coletividade e que o funcionamento equilibrado da vida social é resultado do fortalecimento de
estruturas, como a saúde, a assistência social e a educação para todos. O modelo de gestão do INTS
se mostrou eficiente quanto ao atendimento das necessidades das comunidades brasileiras com
maior produtividade, com custo menor para os cofres públicos, em relação aos serviços de saúde
geridos pela administração pública, e com a qualidade reconhecida tanto pelos usuários quanto por
órgãos de certificações de qualidade e de testes da capacidade técnica. O INTS é detentor do CEBAS,
que consiste no certificado concedido pelo Governo Federal, por intermédio do Ministério da Saúde,
à pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como entidade beneficente
de assistência social com a finalidade de prestação de serviços na área de saúde e que atende ao
disposto na Lei Nº 12.101, de 27 de novembro de 2009. Diante do reconhecimento, o trabalho do
Instituto já é presente em Salvador e em Feira de Santana, na Bahia, Goiânia e Itumbiara, municípios
do estado de Goiás, além da capital paulista, Suzano, Mogi das Cruzes, Guarapiranga e Bertioga, em
São Paulo.
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LINHA DO TEMPO 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundação
do INTS

Projeto em
COMSUL - PE

2010
2009

•
•
•
•

•

Assunção da UBS e SAMU em
Suzano - SP
Projeto Vida SSA/BA
Criação da NASDU
Projeto em Livramento de Nossa
Senhora - BA
Projeto em Riachão de Jacuípe - BA
Projeto em Jaguaribe - BA
Projeto em Campo Formoso - BA
Projeto em Luís Eduardo Magalhães
- BA
Projeto em Santo Antônio de
Descoberto - GO
Projeto em Caçapava - SP

2012
2011

Desenvolvimento do
Sistema Viver+
Projeto em Araçás - BA
Projeto em Capela do
Alto Alegre - BA
Projeto em Cabaçeiras
do Paraguaçu - BA
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•
•
•
•

•
•

Admissão em
Barreiras - BA
Projeto Social
Mais Alegria

2014
2013

Projeto de Pesquisa em
Salvador - BA
Projeto em Paripiranga - BA
Projeto em UPA Serra - ES
Projeto em Alagoinhas - BA
Projeto em Ubatã - BA

2015

•
•
•

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

LINHA DO TEMPO 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

•
•
•
•
•

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

2016

•
•
•

•

2018

UPA Rio Grande da
Serra - SP
UPA Brotas - BA
HGE 2, Hospital Geral
Roberto Santos e
Maternidades estaduais
Ampliação das ações e
promoção à saúde

•
•

•
•

•
•

Hospital Manoel Victorino
Hospital de Brotas
(primeira unidade da rede
privada de saúde)

2020
2019

2017
•

•

Certificação CEBAS
Hospital de Urgências
de Goiânia (Gestão de
Unidade)
Hospital, Pronto
Atendiment, SADT e SAMU
de Bertioga - SP
Projeto SAMU - Regional
Mogi das Cruzes - SP

UPA Feira de Santana - BA
Ampliação do contrato
com a SESAB (Hospital
Menandro de Farias,
Hospital Camaçari)
Projeto Social Alimentando
Sem Fronteiras
Projeto Social Recreandro

2021
•
•
•
•

Hospital Espanhol
Hospital Regional São
Marcos Itumbiara
Arena Suzano
Região Santo Amaro e
Cidade Ademar

Relatório de Atividades Consolidadas - INTS 2021 - 11

QUEM SOMOS
O INTS – O Instituto Nacional de Tecnologia
e Saúde (INTS) – é uma organização social
sem fins lucrativos, certificada pelo CEBAS
– Certificação de Entidades Beneficentes de
Assistência Social – na área de Saúde, com
foco na pesquisa e inovação das melhores
práticas tecnológicas para a gestão pública
e operação de unidades nas áreas de Saúde
no Brasil.
Com um perfil multidisciplinar, o INTS,
desde a sua criação, vem trabalhando de
forma integrada com o setor empresarial,
promovendo as melhores práticas de gestão
focada em serviços públicos de Saúde,
Educação e Assistência Social 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 nessas áreas, que necessitam de um alto desenvolvimento tecnológico
para atendimento da demanda do país.
O INTS – Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde é uma Organização Social (OS) sem fins lucrativos,
certificada pelo CEBAS – Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – na área de
Saúde, com foco na pesquisa e inovação das melhores práticas tecnológicas para a gestão pública e
operação de unidades nas áreas de Saúde no Brasil.

POLÍTICA DE QUALIDADE
O INTS possui abrangência nacional e busca a satisfação de seus pacientes, usuários das ações sociais,
colaboradores e demais partes interessadas, promovendo uma gestão transparente e responsável.
É importante destacar que respeita as pessoas por meio de um atendimento humanizado para
pacientes e de treinamento para colaboradores, além de criar relações de parceria com fornecedores
e clientes, usando a inovação e a tecnologia a serviço de todos, melhorando continuamente os
processos e trabalhando em equipe.
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QUEM SOMOS

MISSÃO
Prover à administração pública soluções de gestão e tecnologia na área de saúde, educação e
ação social, buscando a satisfação das partes interessadas, assim como a conformidade com
as legislações aplicáveis.

VISÃO
Ser referência nacional na gestão de serviços de saúde, educação e ações sociais, destacandose pela qualidade, aprimoramento e modernização dos nossos serviços.

VALORES
Legalidade.

Preservar e honrar os compromissos.

Transparência em nossas atitudes.

Respeitar as relações com as partes interessadas.

Prezar pela vida e integridade das pessoas.

Aperfeiçoamento contínuo.
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O INTS EM
NÚMEROS
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O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS)
tem o compromisso da transparência junto aos
públicos interno e externo. Confira alguns dados da
atuação do Instituto ao longo de 2021.

O INTS EM NÚMEROS

Aproximadamente
2 milhões
de procedimentos com
finalidade diagnóstica

18 mil
procedimentos
cirúrgicos

Mais de
3,6 milhões
de procedimentos
clínicos

Aproximadamente
120 mil

9 mil

funcionários

atendimentos da Samu
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NOSSA
ESTRUTURA
A sede do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde –
INTS – está localizada em Salvador-BA. Além da matriz
administrativa, o Instituto tem escritório nos estados
de Goiás e São Paulo para atender às necessidades dos
clientes e funcionários de maneira rápida e eficiente.
Nossa estrutura é composta por Conselho Deliberativo,
Diretoria Executiva, Superintendência, Diretoria de
Relações Institucionais, Diretoria de Planejamento,
Diretoria Geral, Diretoria Administrativa, Diretoria
Financeira, Diretoria de Tecnologia da Informação,
Diretoria Jurídica e Diretoria de Assistência em Saúde.
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NOSSA ESTRUTURA

Organograma da Estrutura Organizacional
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Escopo de
ATUAÇÃO
Tecnologias em Sistemas de Gestão
Implantação e desenvolvimento de sistemas 		
integrados.
Consultoria e implementação BI (Business 		
Intelligence).
Fornecimento de toda a infraestrutura
		
tecnológica para funcionamento dos sistemas.
Integração com sistemas ministeriais.

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

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

Qualificações Técnicas e Titulações
As capacidades técnicas e certificações de qualidade desta Organização Social atingem de modo mais
eficiente as necessidades das comunidades brasileiras. O INTS entende que é preciso atender aos anseios
primários e vitais do indivíduo e da coletividade, além de perceber 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 ao benefício nas áreas da saúde, da educação e da assistência social nas esferas
municipal, estadual e federal, além de ter como modalidades de contratação: Seleção de Organizações
Sociais, as Licitações, os Convênios, os Contratos de Emergência e a Dispensa, ou Inexigibilidade de
Licitação.
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QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÕES

Qualificações Técnicas
Além da estrutura administrativa, o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde é registrado em todos os
conselhos de classes de suas áreas de atuação e tem à disposição o capital intelectual dos seguintes
Conselhos Técnicos: Licitações, os Convênios, os Contratos de Emergência e a Dispensa, ou Inexigibilidade
de Licitação.

Conselhos de Classe Técnicos
Conselho Regional de Administração

Conselho Regional de Fonoaudiologia

Conselho Regional de Biomedicina

Conselho Regional de Medicina

Conselho Regional de Contabilidade

Conselho Regional de Nutrição

Conselho Regional de Engenharia

Conselho Regional de Odontologia

Conselho Regional de Enfermagem

Conselho Regional de Psicologia

Conselho Regional de Farmácia

Conselho Regional de Radiologia

Conselho Regional de Fisioterapia

Conselho Regional de Serviço Social

ISO
9001
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ISO 9001
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QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÕES

Certificação ISO 9001:2015
O INTS tem implementado o Sistema de Gestão da Qualidade que assegura o comprometimento com
a prestação de serviços de qualidade, eficiência operacional e a satisfação do cliente, constituindo
as seguintes diretrizes:
Investir constantemente em inovações e desenvolvimento de novos produtos e serviços, sendo
pioneiro no atendimento de qualidade e em tecnologia.
Desenvolver métodos eficientes para alcançar o cliente e processar as operações de maneira segura
e contínua.
Atender cada cliente compreendendo suas especificidades, estreitando o relacionamento
e contribuindo para que ele seja percebido como referência de desempenho e eficiência,
consequentemente, fortalecendo a reputação do INTS.
Ser líder atuante, empenhado no desenvolvimento e implantação de melhoria contínua dos requisitos
do Sistema de Gestão de Qualidade do INTS.
A certificação ISO 9001:2008 conquistada em 2014 permitiu que a instituição melhorasse o
desempenho, demonstrasse os níveis de qualidade dos serviços e o cumprimento dos princípios de
gestão da qualidade internacionalmente reconhecidos.
Em busca de aprimoramento dos processos no ano de 2017, o INTS percorreu pelo processo de
transição para implementação da norma ISO 9001:2015, contemplando as novas exigências, como o
planejamento com avaliação dos riscos e oportunidades, a análise do contexto da organização, o foco
nos stakeholders, a ênfase nos processos terceirizados e o alinhamento com outras normas ISO,
além do comprometimento da alta liderança. A auditoria de recertificação foi realizada em dezembro
de 2018 pela Bureau Veritas obtendo a manutenção da certificação.

Programa de Integridade
A fim de aumentar a competitividade no segmento no qual está inserido, bem como garantir a
integridade corporativa nos seus processos, o INTS tem adotado o Programa de Integridade desde
o ano de 2019.
Nos dias de hoje, o mercado preza por construir relações pautadas na confiança, transparência e na
ética, com a intenção de mitigar os riscos reputacionais. Diante disso, o Programa de Integridade
assume o papel fundamental no qual são estabelecidos métodos e controles a fim de identificar e
corrigir possíveis desvios de conduta.
O INTS tem valorizado as boas práticas de conduta corporativa, buscando, por meio de treinamentos
do Código de Ética e Conduta, fomentar uma cultura com base nos princípios da legalidade, equidade
e transparência, além de encorajar o comportamento ético e moral dos seus colaboradores.
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PRINCIPAIS
PRODUTOS
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PRINCIPAIS PRODUTOS

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

Relatório de Atividades Consolidadas - INTS 2021 - 28

PRINCIPAIS PRODUTOS
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PRINCIPAIS PRODUTOS
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PRINCIPAIS PRODUTOS

Sistema MAS - Agentes de Saúde
O Multitoky Agentes de Saúde ® – MAS ® – é uma solução especialmente desenvolvida para
Secretarias de Saúde destinadas à otimização do trabalho de agentes deste setor. Com o MAS, a
Secretaria de Saúde economiza em tempo e dinheiro (recursos raros) ao agilizar os processos de
coleta e gestão de informações.

Alguns diferenciais do MAS®:
Identificação dos agentes de saúde via login e senha.
Possibilidade de acesso aos domicílios já cadastrados.
Possibilidade de inserção de novos cadastros.
Hierarquização na inserção de dados dos domicílios (família, membros e visita domiciliar).
Mapa interativo identificando os locais das visitas domiciliares.
Filtragem dos dados por sexo.
Idade e doenças, dentre outros critérios.

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

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

Estatísticas dos resultados cadastrados
Através de gráficos claros e objetivos, o gestor visualiza
os resultados de maneira rápida, otimizando as tomadas
de decisões.
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PRINCIPAIS PRODUTOS

Sistema de Gestão em Saúde
Por meio de uma interface intuitiva e utilizando tecnologias modernas de desenvolvimento, o Sistema
de Gestão da Atenção Básica de Saúde surge [SLG2] com um propósito: aproximar a saúde de quem
mais precisa.

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

Sistema Módulos

MÓDULO ACOLHIMENTO

MÓDULO ESTABELECIMENTO
ASSISTENCIAL DE SAÚDE (EAS)
PROFISSIONAL

MÓDULO SEGURANÇA

MÓDULO FATURAMENTO

MÓDULO VACINA

MÓDULO FARMÁCIA

MÓDULO LABORATÓRIO

MÓDULO ATENDIMENTO

MÓDULO REGULAÇÃO

MÓDULO CADASTRO
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PRINCIPAIS PRODUTOS

Sistema Indicadores de Gestão
Medicamentos

Produtividade

Energia Elétrica

Tempo de Agendamento

Eficiência dos Profissionais
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Pesquisa de Satisfação

PRINCIPAIS PRODUTOS

Plataforma de Serviços Digitais
A plataforma mobile disponibiliza funcionalidades que permitem a operacionalização dos
atendimentos via sistema administrativo. Os aplicativos são divididos nos seguintes perfis:
Pacientes: app do paciente customizado que permite o acesso a serviços e informa ações
relevantes para a saúde do cidadão. Acessível via smartphones e browsers.
Médicos: app provê mais praticidade para os médicos que atuam nas unidades do INTS.
Gestores: indicadores de fluxos de atendimento nas unidades de saúde, feedback do cidadão,
entre outros.

INTS Médicos
Único para todos os contratos do INTS,
o app provê mais praticidade e agilidade
para os médicos que atuam nas unidades
do INTS.

INTS Pacientes

INTS Gestores

App do paciente customizado para o
contrato que permite o acesso a serviços
e informações relevantes para a saúde do
cidadão.

Indicadores de fluxos de atendimento nas
unidades de saúde, feedback do cidadão,
entre outros.
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PRINCIPAIS PRODUTOS

Case Suzano
O aplicativo com perfil Paciente disponibiliza as seguintes informações e serviços:

PRÉ-AGENDAMENTO
Permite que o paciente solicite um
agendamento de consulta pelo app. Um
número fixo de vagas foi disponibilizado
para ser usado no app.

CARTÃO SUS
Paciente pode solicitar o seu cartão SUS
pelo aplicativo, precisando ir na clínica
apenas para retirar a versão impressa.

INFORMAÇÕES DE INTERESSE
Outras informações de interesse foram
disponibilizadas para o cidadão pelo
aplicativo.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Paciente pode responder à pesquisa de
satisfação disponibilizada no aplicativo.
PESQUISA DE OPINIÃO - USABILIDADE
Paciente é notificado, via push e inbox,
com uma pesquisa de opinião referente à
usabilidade no pré-agendamento.

PESQUISA DE OPINIÃO - ABSENTEÍSMO
Paciente é notificado, via push e inbox,
com uma pesquisa de opinião referente
aos fatores que contribuiram para a
ocorrência do absenteísmo.

AUTOAGENDAMENTO
Paciente realiza o agendamento da sua
consulta médica diretamente no aplicativo
(em substituição ao pré-agendamento).
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RESULTADO DE EXAMES
Resultados de exames de pacientes
sempre disponíveis com possibilidade de
compartilhamento.

SAMU
Cidadão solicita atendimento médico
de emergência por meio do aplicativo.

PRINCIPAIS PRODUTOS

Sistema Pesquisa de Satisfação (Totens)
O aplicativo foi criado com o intuito de estreitar e facilitar o contato do cidadão com as unidades
de saúde, por meio da disponibilização de um formulário para pesquisa de satisfação a ser
preenchido para avaliação dos serviços prestados pelas unidades de saúde administradas pelo
INTS, a fim de melhorar o atendimento à população. O projeto está implementado nas Unidades
de Saúde da Família (USF) de Suzano/SP, na Unidade de Pronto Atendimento 24h Brotas, em
Salvador-BA, e na Unidade de Pronto Atendimento 24h em Feira de Santana-BA.
Os totens estão instalados próximos à recepção das unidades e neles o usuário do serviço de
saúde poderá avaliar como “Ótimo”, “Bom”, “Regular” e “Ruim” os atendimentos que recebeu
na recepção, da equipe médica, dos enfermeiros e dos agentes comunitários, o tempo de espera
para consultas e para coleta de exames laboratoriais, bem como a respeito da limpeza do local.
Pelo aplicativo, o cidadão também pode consultar a unidade de saúde mais próxima, realizar
solicitações, como o cartão SUS e o agendamento de consultas, além de consultar as informações
para realização de exames, tudo de forma simples e rápida.
O módulo de pesquisa de satisfação é destinado à exibição de uma pesquisa de satisfação a
ser preenchida on-line, e o acompanhamento da operação é disponibilizado por meio de um
dashboard em tempo real. As pesquisas servirão como subsídios para avaliação qualitativa dos
serviços oferecidos pela unidade e como ferramenta para uma melhoria contínua do atendimento
ao público.
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Projeto UPA Brotas - BA
O INTS, por meio do gerenciamento e administração dos serviços de saúde da Unidade de Pronto
Atendimento Brotas – UPA 24h, é responsável pelo atendimento médico de Urgência e Emergência 24
horas da área de abrangência do estabelecimento, localizada na Interseção das Ruas Amado Coutinho
e Jardim Madalena - Vale das Flores, Bairro de Brotas, Salvador-BA.
A UPA de Brotas trata-se de uma unidade de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de
Saúde, Unidades de Saúde da Família e a Rede Hospitalar, compondo uma rede organizada de atenção
às urgências. Além disso, 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 a realização de atendimentos,
consultas, exames e resultados, promovendo, dessa forma, maior qualidade no atendimento ao usuário
da Unidade de Pronto Atendimento Brotas – UPA 24h. Ademais, o Instituto foca 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.
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Inaugurada em junho de 2016, a UPA conta com profissionais médicos, enfermeiros, técnicos,
nutricionistas e odontólogos e tem capacidade para a realização de até 300 atendimentos por dia. São
24 leitos de observação, sendo quatro de reanimação e 12 leitos de observação, classificados em seis
femininos e seis masculinos, cinco leitos de observação pediátricos e três leitos de isolamento.
Em 2021, a UPA Brotas realizou mais de 456 mil atendimentos de enfermagem em geral. O
período também reuniu 120.300 exames laboratoriais e 13.079 exames radiológicos. Tivemos ainda
29.849 atendimentos de urgência com observação até 24h em atenção especializada, cerca de 73
mil atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento, além de 75 mil acolhimentos com
classificação de risco. A UPA Brotas também realizou pequenas cirurgias e cirurgias de Pele - tecido,
subcutâneo e mucosas – totalizando 1457 em 12 meses.

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

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
•
•
•

Idosos.
Família.
Comunidades locais.

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS
O INTS, no âmbito assistencial, vem consolidando a qualidade do atendimento por meio da
sistematização das informações. O Instituto tem como base a produção contratualizada e realizada, a
fim de garantir a capacitação permanente e a qualificação de profissionais para atender a toda demanda
e suas características (em situações de urgência e emergência) bem como manter aos ofertados os
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-lhe os serviços oferecidos. Mediante o 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.
PERCENTUAL DE GRATUIDADE
Por meio de uma parceria firmada entre o município de Salvador-BA e o INTS, o percentual de
gratuidade desse projeto foi de 100%, ou seja, todos os atendimentos foram realizados de forma
gratuita à população local.
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Projeto UPA Feira de Santana - BA
Feira de Santana é o município brasileiro no interior do estado da Bahia a 108 quilômetros da capital
estadual, além de ser a segunda cidade mais populosa do estado, primeira cidade do interior nordestino
em população e o principal centro urbano, político, educacional, tecnológico, econômico, imobiliário,
industrial, financeiro, administrativo, cultural e comercial do interior da Bahia. Vale ressaltar que o
município apresenta uma população, de acordo com estimativa do IBGE em 2018, de 609.913 habitantes
(cerca de 91,7% da população do município vive na zona urbana e apenas 8,3% na zona rural) e seu
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,712 (Censo, 2010).
O INTS, por meio do gerenciamento e administração dos serviços de saúde da Unidade de Pronto
Atendimento Feira de Santana – UPA 24h, é responsável pelo atendimento médico de Urgência e
Emergência 24 horas da área de abrangência do estabelecimento e pela execução de serviços, como
atendimento de urgência e emergência nas especialidades clínica, pediátrica, ortopédica e cirúrgica.
A Unidade de Pronto Atendimento Feira de Santana – UPA 24h atende pacientes com perfil de baixa e
média complexidade, com o objetivo de acolher pacientes que a ela recorram por busca espontânea ou
encaminhados pelo SAMU (recebimento pré-hospitalar).
No ano de 2021, a UPA Feira de Santana contabilizou mais de 180 mil procedimentos com finalidade
diagnóstica, como exames laboratoriais, radiológicos e ultrassonografia. A unidade de saúde também
realizou mais de 128 mil procedimentos clínicos, a exemplo de atendimento médico, de urgência e
ortopédico. No âmbito de pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido, subcutâneo e mucosas, a UPA
executou mais de 2.712 mil procedimentos. Além disso, do total de pacientes que permanecem na UPA
por mais de 24 horas, foi registrada a média mensal de 245 pacientes regulados através da Central
Estadual de Regulação, sendo essas transferências realizadas dentro e fora do município conforme
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disponibilidade de leitos por parte da rede.
A estrutura física possui 06 (seis) consultórios médicos, sala de administração de medicamentos adulto
e pediátrico, laboratório de análises clínicas, central de material esterilizado, serviço social, farmácia
satélite, 02 (duas) salas de classificação de risco – adulto e pediátrico, 01 (uma) sala de radiologia,
01 (uma) sala para realização de ECG e ultrassonografia, sala de pequenos procedimentos, sala
de imobilização gessada, 24 (vinte e quatro) leitos de internação, sendo destes 04 (quatro) na sala
vermelha, 06 (seis) na observação pediátrica e 14 (catorze) na observação adulto em que 02 (dois) são
de isolamento.
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. Dessa forma, promove-se uma maior qualidade no atendimento ao
usuário da Unidade de Pronto Atendimento Feira de Santana – UPA 24h – segundo a Portaria 10 de 03
de janeiro de 2017, cujo objetivo é de redefinir as diretrizes para implantação do componente Unidade
de Pronto Atendimento (UPA 24h) e do conjunto de serviços de urgência 24 (vinte e quatro) horas, em
conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências. A unidade tem a capacidade para a
realização de até 300 atendimentos por dia e conta com profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem, técnicos em radiologia, técnico em laboratório, assistente social, biomédico, farmacêutico,
nutricionista, dentre outros, totalizando 173 colaboradores. Além disso, possui mais 71 profissionais,
entre clínico geral, pediatra, ortopedista, cirurgião geral e médico ultrassonografista.

OBJETIVO GERAL
Prestação de Serviços de Saúde para atuar em
regime de gerenciamento complementar com o
Poder Público Municipal na Unidade de Pronto
Atendimento Feira de Santana – UPA 24h.

PARCEIRO PÚBLICO
Prefeitura Municipal de Feira de Santana - BA.
PERÍODO DE REALIZAÇÃO
De setembro/2018 ao período vigente.

PÚBLICO-ALVO
População do Município de Feira de Santana BA.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
•
•
•

Idosos.
Família.
Comunidades locais.

PERCENTUAL DE GRATUIDADE
Com a prestação de serviços de saúde, o INTS conseguiu garantir 100% de acesso gratuito aos cidadãos
da região, realizando a inclusão em busca da maior igualdade para o Sistema Único de Saúde - SUS.
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Projeto Hospital Espanhol – Salvador
Após ficar fechado por cinco anos, o Hospital Espanhol, em Salvador, foi reaberto com o intuito de cuidar
do público contaminado pelo coronavírus. Com 220 leitos à disposição, sendo 140 leitos para terapia
intensiva (UTI) e 80 leitos para internamento, a unidade iniciou o atendimento ao público no dia 22 de
abril. Ao longo de 2021, foram realizadas 2500 altas, 258 transferências externas e 11 mil exames, sendo
7.124 raio X e 4.030 tomografias. Além disso, a unidade contou com uma extensa programação de ações,
a exemplo da Campanha “Gentileza Gera Força”, Fisioterapia & Musicoterapia: um casamento perfeito”
- em homenagem ao Dia do Fisioterapeuta, Treinamento pró-lider com 25 gestores contemplados,
implantação de sessões clínicas presenciais e virtuais e a entrega de certificados aos colaboradores
que estavam na ativa desde março/abril de 2020.
Foto: Paula Froes
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OBJETIVO GERAL
Gerenciamento, Operacionalização e Execução
de Ações Assistenciais e Serviços de Saúde do
Hospital Espanhol.
PÚBLICO-ALVO
População do Estado da Bahia.
PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
•
•
•

Idosos.
Família.
Comunidades locais.

PARCEIRO PÚBLICO
Governo do Estado da Bahia.
PERÍODO DE REALIZAÇÃO
De abril ao período vigente.
PERCENTUAL DE GRATUIDADE
Com a prestação de serviços de saúde, o INTS
conseguiu garantir 100% de acesso gratuito
aos cidadãos da região, realizando a inclusão
em busca da maior igualdade para o Sistema
Único de Saúde - SUS.

Foto: Paula Froes

Foto: Paula Froes

Relatório de Atividades Consolidadas - INTS 2021 - 45

CONTRATOS

Foto: Leonardo Rattes/Saúde GOVBA

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 a realização de procedimentos cirúrgicos de média e alta
complexidade. Sua estrutura conta com uma sala para transplantes, tanto para captação de órgãos
quanto para 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 aos 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 216 médicos, nas mais diversas
especialidades, como: anestesista, neonatologista e obstetra, broncoscopista, cardiologista, cirurgião
geral, cirurgião plástico, cirurgião torácico, ecocardiografista, hematologista, infectologista, intensivista,
neurologista, nutrólogo, ortopedista, otorrinolaringologista, pediatra intensivista, plantonista, diarista e
ultrassonografista, fornecidos pelo INTS.
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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.

PARCEIRO PÚBLICO
Governo do Estado da Bahia.

PÚBLICO-ALVO
População do Estado da Bahia.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
De abril ao período vigente.

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
•
•
•

Idosos.
Família.
Comunidades locais.

Por meio de uma parceria firmada entre o Governo do Estado e o INTS, o percentual de gratuidade
desse projeto foi de 100%, ou seja, todos os atendimentos foram realizados de forma gratuita à
população local.
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Projeto Gestão de Serviços de Saúde - Hospital
Geral Roberto Santos e maternidades estaduais
Atuando desde novembro de 2016, por meio de uma parceria firmada com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
(SESAB), o INTS vem satisfatoriamente prestando os serviços médicos especializados no âmbito das Maternidades
Albert Sabin, Tsylla Balbino, Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA), Hospital Geral Roberto Santos, Hospital
Menandro de Farias e Hospital Geral de Camaçari. Para o atendimento nas 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
a 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 e coleta de urina) e exames de
apoio diagnóstico (ultrassonografia, radiologia e tomografia).
Maior hospital público das regiões Norte e Nordeste, o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) figura entre os
de maior movimento no país em procedimentos de alta complexidade em algumas especialidades, como a
neurocirurgia. São mais de 600 leitos, além do atendimento em três portas de emergência: pediátrica, obstétrica
e adultos.

OBJETIVO GERAL
Prestação de serviços de postos médicos ao Hospital
Geral Roberto Santos – HGRS, Hospital Menandro de
Farias e Hospital Geral de Camaçari, Hospital Tsylla

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
•
•
•

Idosos
Família
Comunidades locais

Balbino, Maternidade Albert Sabin e Instituto de
Perinatologia da Bahia – IPERBA.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
De novembro/2016 ao período vigente.

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS
Por meio de uma parceria firmada entre o Governo do Estado e o INTS, o percentual de gratuidade desse
projeto foi de 100%, ou seja, todos os atendimentos foram realizados de forma gratuita à população local.
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A população do Estado da Bahia é beneficiada pelo INTS pela disponibilização dos profissionais médicos
especializados para atendimento no âmbito do Hospital Geral Roberto Santos, Hospital Menandro de Farias,
Hospital Geral de Camaçari, Maternidade Albert Sabin, Maternidade Tsylla Balbino e Instituto de Perinatologia da
Bahia – IPERBA.
A Maternidade Albert Sabin é uma das quatro unidades estaduais que funcionam em Salvador. As demais são a
José Maria de Magalhães Netto (no Pau Miúdo), a Tsylla Balbino (Baixa de Quintas) e o Instituto de Perinatologia
da Bahia, o Iperba (Brotas). A Maternidade Albert Sabin fica localizada no bairro de Cajazeiras e tem uma média
de 300 a 400 partos por mês, com atendimento de 60 mulheres por dia.

A maternidade Tsylla Balbino, que fica no bairro
da Baixa de Quintas, tem como missão a prestação
de assistência à mulher na área de Obstetrícia,
Ginecologia e Neonatologia, sendo referência na rede
estadual para esse tipo de assistência, e 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, Uroginecologia, prevenção do câncer
uterino e de mama. Na área hospitalar, atende na
sua emergência de Obstetrícia e Ginecologia cerca
de 250 mulheres/dia, realiza 30 partos/dia, atende
mulheres em processo de abortamento e realiza a
interrupção de gestação nos casos previstos em lei
(violência e risco de vida para a mulher).

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

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

PERCENTUAL DE GRATUIDADE
Através de uma parceria firmada entre o Governo do Estado e o INTS, o percentual de gratuidade
desse projeto foi de 100%, ou seja, todos os atendimentos foram realizados de forma gratuita à
população local.
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Projeto em Suzano - SP
Suzano é um município brasileiro do Estado de São Paulo, localizado na Região Metropolitana de São
Paulo. Com área de 206 km², o município encontra-se na região leste de São Paulo, a 45km do ponto
central da capital. A população estimada para o ano de 2018, segundo o censo demográfico, é de 300.559
habitantes, o que resulta numa densidade demográfica de 1.369,5 hab/km².

O INTS atende a população de Suzano-SP baseado nos princípios do SUS:
I – Universalidade de acesso aos serviços de saúde.
II – Integralidade de assistência, entendida como sendo o conjunto articulado e contínuo 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 à autonomia das pessoas na defesa de sua integralidade física e moral.
V – Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
VI – Direito de informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde.
VII – Fomento dos meios para participação da comunidade.
VIII – Prestação dos serviços com qualidade e eficiência, utilizando-se dos equipamentos de modo
adequado e eficaz.
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OBJETIVO GERAL
Gerenciamento, Operacionalização e Execução
das Ações e Serviços de Saúde, incluindo
equipamentos, nas unidades de atenção básica/
Saúde da Família (Lote I) e Base Operacional do
SAMU 192 (Lote II).

PARCEIRO PÚBLICO
Prefeitura Municipal de Suzano/SP.
PÚBLICO-ALVO
População do Município de Suzano/SP.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
De janeiro/2014 ao período vigente.

•
•
•

Idosos.
Família.
Comunidades locais.
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CONTRATOS - PROJETOS EM SUZANO

UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
O INTS, por meio do Gerenciamento, da Operacionalização e da Execução das Ações e dos Serviços de
Saúde, coopera com a Secretaria Municipal de Saúde na coordenação da Estratégia de Saúde da Família
- ESF - na cidade de Suzano, oferecendo manutenção, supervisão, monitoramento e avaliação de:

11 Unidades de
Saúde da Família.

21 equipes de
Saúde da Família.

13 Equipes de
Saúde Bucal.

01 Equipe
NASF I.

Em 2021, as USFs realizaram 80.917 consultas médicas, 64.186 consultas de enfermagem e mais de
22.249 consultas odontológicas. As equipes somaram mais de 316 mil visitas domiciliares de agentes
comunitários de saúde.
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SAMU 192
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, além de ser acessado pelo número “192” e acionado
por uma Central de Regulação das Urgências.
O INTS, por intermédio do SAMU, realiza os atendimentos em qualquer lugar: residências, locais de
trabalho e vias públicas, além de contar com equipes que reúnem médicos, enfermeiros, auxiliares
de enfermagem e condutores socorristas. No último ano, o SAMU recebeu mais de 34 mil chamados.
Foram quase 15 mil regulações, mais de 800 transferências/remoções, além de disponibilizar
informações em 4.309 ligações. O clínico adulto foi o que mais motivou os chamados junto ao serviço
com mais de 10 mil ocorrências, seguido de trauma e psiquiatria com 3.087 e 1.128, respectivamente.
Hipertensão, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca congestiva são as doenças que
mais motivaram chamados.

PERCENTUAL DE GRATUIDADE
Por meio de uma parceria firmada entre o Município de Suzano-SP e o INTS, o percentual de
gratuidade desse projeto foi de 100%, ou seja, todos os atendimentos foram realizados de forma
gratuita à população local.
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CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO
O Centro de Abastecimento Farmacêutico – CAF - do município de Suzano tem como objetivo proporcionar uma
estrutura logística capaz de atender a população com os medicamentos padronizados no município em espaço
adequado para o fluxo de produtos farmacêuticos de organização e manuseio de forma segura, atendendo à
legislação sanitária.
O CAF é o local em que se desenvolvem atividades voltadas para a logística de medicamentos, como, por
exemplo, o armazenamento adequado deles, respeitando-se as regras básicas de estocagem, manuseio, guarda
e empilhamento máximo.
A ORGANIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS DEVE SER ORIENTADA DE MODO A CUMPRIR TRÊS OBJETIVOS
PRINCIPAIS:

Garantir a correta recepção, conservação e distribuição, dentro de padrões e normas
técnicas específicas.
Manter condições ambientais adequadas não só para assegurar o rendimento e a
produtividade do trabalho como também para minimizar o risco de erros e possibilitar
limpeza e manutenção.
Dispor de meios materiais e humanos para conseguir os dois objetivos anteriores. Entretanto,
para alcançá-los, é necessário dotar o local de condições adequadas. Atualmente o CAF da
Secretaria Municipal de Saúde conta com um espaço próprio e adequado para oferecer
boas condições de armazenamento dentro da logística de atendimento de medicamentos às
unidades de saúde, garantindo, assim, segurança e credibilidade nos serviços prestados.
O CAF SUZANO ABASTECE 40 UNIDADES:
Laboratório Municipal
SAE/CTA
Fisioterapia
USF Suzanópolis
CEO
CAPS I
CAPS II
CAPS AD
CAPS Infanto-juvenil
Vigilância Epidemiológica

Vigilância Sanitária
APAE – Saúde Bucal
Escola Municipal Darcy Correa – Saúde Bucal
Sindicato Construção – Saúde Bucal
Secretária de Saúde e Departamento Médico
UBS Suzano – Anexo CAPS I
UBS Jardim Vitória
UBS Suzano
UBS Boa Vista
UBS Miguel Badra
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USF Eduardo Nakamura
UBS Boa Vista - Anexo CAPS I
UBS Jardim Alterópolis
UBS Parque Maria Helena
USF Jardim São José
USF Jardim Europa
UBS Monte Cristo
UBS Casa Branca
UBS Jardim Natal
UBS Jardim Colorado

UBS Jardim Maithe
UBS Palmeiras
USF Jardim do Lago,
USF Jardim Brasil
USF Recanto São José
Pronto Atendimento Palmeiras
UBS Tabamarajoara
USF Jardim Keda
USF Vl. Fátima
UBS Palmeiras - Psicotrópicos

CONTRATOS - PROJETOS EM SUZANO
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Projeto em Bertioga - SP
Bertioga é um município do Estado de São Paulo, na Região Metropolitana da Baixada Santista, que se
tornou independente em 1991. A população estimada pelo IBGE em 2018 era de 61.736 habitantes, e a
área do município é de 490,148 km², o que resulta em uma densidade demográfica de 125,95 hab./km².
O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde assumiu a gestão do Hospital Municipal, Pronto Atendimento,
Serviço de Apoio de Diagnóstico e Terapêutico (SADT) e o SAMU de Bertioga no dia 1º de maio de 2019,
sendo responsável pela execução dos seguintes serviços:

Hospital Municipal Assistência Hospitalar.

Pronto Atendimento
24 Horas.

Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência – SAMU.

Serviço de Apoio Diagnóstico
e Terapêutico - SADT.
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CONTRATOS

OBJETIVO GERAL

PARCEIRO PÚBLICO

Gerenciamento,
Operacionalização
e
Execução de Ações Assistenciais e Serviços
de Saúde do Hospital Municipal de Bertioga e
Pronto Atendimento, SADT e SAMU.

Prefeitura Municipal de Bertioga/SP.
PÚBLICO-ALVO
População e adjacências do Município de
Bertioga/SP.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
De maio/2019 ao período vigente.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
•
•
•

Idosos.
Família.
Comunidades locais.

O Hospital Municipal de Bertioga estrutura-se com o perfil de hospital geral de baixa complexidade e
com único serviço de maternidade no município, tendo como objetivo o acolhimento de pacientes que a
ele recorram por busca de agendamentos dos serviços assistenciais, por demanda espontânea ou por
encaminhamento do SAMU (recebimento pré-hospitalar).
Apresenta a estrutura física distribuída em pavimento térreo e piso superior, contendo 49 leitos e 3
salas de cirurgias de pequeno porte, atendendo às linhas de cuidado: clínica médica, clínica cirúrgica,
pediatria, obstetrícia, ortopedia, infectologia e psiquiatria. Em 2021, a unidade de saúde contabilizou
mais de 387 mil exames laboratoriais de anatomia patológica, realizou mais de 172 mil atendimentos,
distribuídos em várias especialidades. O período também reuniu mais de 40 mil exames de imagem
- ressonância magnética, tomografia, radiologia, mamografia, eletrocardiograma, dentre outros. O
Hospital Municipal de Bertioga atendeu a quase 6 mil ocorrências oriundas do SAMU.

ESPECIALIDADES

NÚMERO DE LEITOS

DISTRIBUIÇÃO POR TIPO

Clínica Médica

15

Feminino e Masculino

Clínica Pediátrica

10

2 Cirúrgicos / 8 Clínicos

Clínica Cirúrgica

19

8 Ginecologias / 2 Cirurgias Gerais

Obstetrícia

12

6 Partos Normais / 6 Cesáreas

Psiquiatria

1

Infectologia

1
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AS CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS NO HOSPITAL PODEM SER:
•
•
•
•
•
•
•

Cirurgia Pediátrica.
Cirurgia Geral.
Cirurgia Ginecológica.
Cirurgia plástica de pequeno porte.
Cirurgia Urológica.
Cirurgia de Otorrinolaringologia.
Cirurgia Oftalmológica.

O Pronto Atendimento deverá atender ao conjunto de serviços de urgência e emergência por 24 (vinte e quatro)
horas initerruptamente nas especialidades de clínica geral, pediatria, ortopedia e odontologia com a prestação
de atendimentos resolutivos e qualificados aos pacientes acometidos por quadros agudos de natureza
clínica, além de prestar primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica ou trauma, estabilizando os
pacientes com a realização da investigação diagnóstica inicial, definindo, em todos os casos, a necessidade
ou não de internação no Hospital Municipal ou transferência para os demais serviços hospitalares de maior
complexidade da Baixada Santista de acordo com a Central de Regulação de Ofertas de Saúde do Estado. A
base descentralizada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atende às localidades do Centro
de Bertioga, Riviera e Boraceia.
O Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) tem como finalidade atender às demandas da unidade
hospitalar e pronto atendimento, bem como as demandas oriundas da rede de saúde do município, contemplando
as seguintes especialidades:

ESPECIALIDADES

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

Projeto UPA Oropó – Mogi das Cruzes/SP
Mogi das Cruzes é um município brasileiro do Estado de São Paulo, localizado na sub-região leste da
Região Metropolitana de São Paulo e Alto Tietê. O município é cortado por duas serras (a Serra do Mar
e a Serra do Itapety) e ainda pelo rio Tietê. Em seu território, encontram-se duas represas que fazem
parte do Sistema Produtor do Alto Tietê, os reservatórios de Taiaçupeba e do rio Jundiaí. A população
estimada pelo IBGE em 2017 era de 430.901, e a área do município é de 713.291 km², o que resulta
numa densidade demográfica de 544.12 hab/km².
O 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. Dessa forma, promove-se uma maior qualidade no atendimento ao
usuário da Unidade de Pronto Atendimento Dra. Corasi Alves de Andrade – UPA 24h, cujo objetivo
é de redefinir as diretrizes para implantação do componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA
24h) e do conjunto de serviços de urgência 24 (vinte e quatro) horas, em conformidade com a Política
Nacional de Atenção às Urgências.
Em 2021, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dra. Corasi Alves de Andrade realizou diversos
treinamentos e capacitação dos colaboradores, ações implementadas pelas comissões e monitoramento
do padrão assistencial e qualificação do corpo técnico e administrativo, por meio do Núcleo de Educação
Permanente – NEP. A unidade realizou mais de 68.484 mil exames de análises clínicas, 12.936 mil de
imagem e mais de 89 mil atendimentos médicos em pronto atendimento.
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OBJETIVO GERAL
Redefinir as diretrizes para implantação do componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h)
e do conjunto de serviços de urgência 24 (vinte e quatro) horas, em conformidade com a Política
Nacional de Atenção às Urgências.
PARCEIRO PÚBLICO

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
De janeiro ao período vigente.

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes/SP.

PÚBLICO-ALVO
População do Município de Mogi das Cruzes.

PERCENTUAL DE GRATUIDADE

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
•
•
•

Idosos.
Família.
Comunidades locais.

Com a prestação de serviços de saúde, o INTS conseguiu garantir 100% de acesso gratuito aos
cidadãos da região, realizando a inclusão em busca da maior igualdade para o Sistema Único de
Saúde - SUS.
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Projeto SAMU – Mogi das Cruzes/SP
Mogi das Cruzes é um município brasileiro do Estado de São Paulo, localizado na sub-região leste da
Região Metropolitana de São Paulo e Alto Tietê. O município é cortado por duas serras (a Serra do Mar
e a Serra do Itapety) e ainda pelo rio Tietê. Em seu território, encontram-se duas represas que fazem
parte do Sistema Produtor do Alto Tietê, os reservatórios de Taiaçupeba e do rio Jundiaí. A população
estimada pelo IBGE em 2017 era de 430.901, e a área do município é de 713.291 km², o que resulta
numa densidade demográfica de 544.12 hab/km².
O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde assumiu a operacionalização e prestação dos serviços de
atendimentos móveis de urgências na Unidade do SAMU 192 – Regional Mogi das Cruzes – a partir
dia 15 de setembro de 2019. O serviço prestado pelo SAMU 192 é voltado para a assistência préhospitalar móvel que tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma
situação de urgência ou emergência de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica,
psiquiátrica, entre outras, que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte.
Em 2021, o SAMU 192 Regional Mogi das Cruzes atendeu 52.556 chamados da regulação médica,
realizou 781 orientações médicas, além de ter elaborado um plano anual de enfrentamento à covid-19,
por meio do Núcleo de Educação Permanente – NEP. Novos protocolos internos, capacitação dos
profissionais, adequação da estrutura interna, disponibilização do álcool em gel e de máscara não
cirúrgica para todos os colaboradores foram algumas das atividades realizadas. Os serviços são
prestados nas dependências da base central e bases descentralizadas do SAMU 192 - Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência -, abrangendo 6 (seis) municípios: Arujá, Biritiba Mirim, Guararema,
Mogi das Cruzes, Salesópolis e Santa Isabel.
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O SAMU 192 – Regional Mogi das Cruzes funciona 24 horas, de domingo a domingo, de forma contínua
e ininterrupta, e conta com:
1 (uma) Central de Regulação Médica das Urgências.
9 (nove) bases distribuídas entre os municípios de Mogi das Cruzes (4), Guararema
(1), Santa Isabel (1), Biritiba Mirim (1), Arujá (1) e Salesópolis (1).
13 (treze) ambulâncias de Suporte Básico de Vida definido pela ANVISA como veículo destinado ao
transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de
pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção
médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino.
2 (duas) ambulâncias de Suporte Avançado de Vida definido pela ANVISA como veículo destinado
ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de
transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos.
As equipes multiprofissionais serão compostas por profissionais qualificados, habilitados e com
experiência nas áreas de:
Medicina: com médicos que atuam como reguladores e intervencionistas.
Enfermagem: com enfermeiros de nível superior e nível técnico.
Condução de veículo tipo ambulância.
Farmácia.
Educação em saúde.
Apoio logístico em sala de regulação e administrativo.
PARCEIRO PÚBLICO

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
De janeiro ao período vigente.

Município de Mogi das Cruzes/SP.

PÚBLICO-ALVO
População e adjacências da Regional Mogi das
Cruzes/SP. Demais municípios consorciados.
PERCENTUAL DE GRATUIDADE

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
•
•
•

Idosos.
Família.
Comunidades locais.

Com a prestação de serviços de saúde, o INTS conseguiu garantir 100% de acesso gratuito aos
cidadãos das regiões consorciadas, realizando a inclusão em busca da maior igualdade para o
Sistema Único de Saúde - SUS.
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Projeto Região SACA - SP
O distrito administrativo de Santo Amaro, localizado na zona sul de São Paulo, é considerado um
importante polo comercial do município. Já o distrito Cidade Ademar, também localizado na zona sul
da capital paulista, tem uma área de 12km², com grande vulnerabilidade social. Juntos, eles formam
a região SACA, área que reúne mais de 700 mil habitantes. Desde o dia 01 de outubro de 2020, o INTS
é a Organização Social responsável pela gestão de 50 unidades de saúde, somando 63 serviços de
atenção à saúde.
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Unidade Básica de Saúde (UBS), Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), Hospital Dia e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) são exemplos de
unidade de saúde administrados pelo INTS.
O Hospital Municipal Integrado Santo Amaro (HISA) 24h é outra unidade de saúde que está sob a
gestão do INTS. Com 15 especialidades clínicas (endocrinologia, mastologia, ortopedia, proctologia,
neurologia, pneumologia, hematologista, dentre outras), o HISA realiza, aproximadamente, 13 mil
consultas médicas mensais, além de possuir capacidade para executar cerca de 60 mil atendimentos
por mês, dentre eles consultas, exames e cirurgias. O prédio possui 14 andares, 3 subsolos, além de
comportar o Hospital Dia, ambulatório de especialidades, unidade de internação, unidade de cuidados
intensivos e centro cirúrgico.
Em 2021, a Região SACA totalizou 774.268 procedimentos com finalidade diagnóstica (exames de
imagem e laboratoriais), realizou 44.519 procedimentos cirúrgicos e somou 4.465.284 procedimentos
clínicos, sejam eles atendimento médico, de enfermagem e/ou multiprofissionais. Por fim, o INTS foi
um grande aliado no combate à covid-19, já que aplicou quase 1 milhão e 300 mil doses de vacina na
região.
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OBJETIVO GERAL
Gerenciamento, Operacionalização e Execução de Ações Assistenciais e Serviços de Saúde das 40
unidades de Saúde.
PERÍODO DE REALIZAÇÃO
De outubro ao período vigente.
PÚBLICO-ALVO
Residentes no Município de São Paulo/SP.

PARCEIRO PÚBLICO
Prefeitura Municipal de São Paulo/SP.
PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
População residente na zona sul do Município
de São Paulo/SP.
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Projeto Hospital Municipal Guarapiranga - SP
O distrito de Jardim São Luís, localizado na zona sul de São Paulo, abriga o bairro de Guarapiranga. A
característica marcante do local é a represa de Guarapiranga, um reservatório para o abastecimento
de água potável para a região.
O Hospital Municipal Guarapiranga foi entregue pela prefeitura de São Paulo no mês de junho de
2020 com o objetivo de prestar atendimento exclusivo aos pacientes com covid-19. A unidade de
saúde possui 694 funcionários, entre setor administrativo e área de assistência. Ao todo, foram
realizados mais de 160 mil exames. O Hospital Municipal Guarapiranga também desenvolve projetos
de humanização, a exemplo do “Conforto do último toque”, “Aconchego da alta” e “Terapia ao ar livre”.
Em junho de 2021, ocorreu a inauguração de mais 65 leitos (30 UTIs e 35 enfermarias). Já em
dezembro, a unidade de saúde passou a receber pacientes com síndrome gripal e, devido ao aumento
de casos, foram reservados 229 leitos para esse público. O HMG possui estrutura física e recursos
humanos adequados, bem como seus leitos ativos para o atendimento de pacientes acometidos pela
covid-19. Os pacientes são admitidos através da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de
Saúde – CROSS, gerenciada pela equipe do Núcleo Interno de Regulação da unidade. O HMG também
registrou uma média mensal de 355 atendimentos, e o Núcleo de Educação Permanente realizou 174
horas de treinamento.
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OBJETIVO GERAL
Gerenciamento, Operacionalização e Execução de Ações Assistenciais e Serviços de Saúde do Hospital
Municipal Guarapiranga.
PERÍODO DE REALIZAÇÃO
De junho ao período vigente.

PARCEIRO PÚBLICO
Prefeitura de São Paulo - SP.

PÚBLICO-ALVO
População de São Paulo.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
•
•
•

Idosos.
Família.
Comunidades locais.
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Projeto Hospital Regional de Itumbiara São Marcos - GO
Localizado na região sul do Estado de Goiás, Itumbiara é um município que possui mais de
105 mil habitantes. Distante 204 km da capital Goiânia, a cidade é a décima terceira mais
populosa, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A cidade
apresenta uma área total de 2.464,51 km² e uma densidade de 42,9 hab/km². Considerado
o portal de entrada do Estado, Itumbiara também é um dos grandes exportadores de Goiás.
A gestão do INTS, que começou em maio de 2020, tem o objetivo de gerenciar, operacionalizar
e executar as atividades do Hospital de Campanha que foi destinado de forma exclusiva à
população diagnosticada com a covid-19. A unidade de saúde possui 411 funcionários e 30 leitos.
Desde que foi iniciado o contrato, o Hospital de Campanha realizou 161.433 procedimentos com
finalidades diagnósticas, 765 procedimentos cirúrgicos e mais de 151 mil procedimentos clínicos.
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OBJETIVO GERAL
Gerenciamento, Operacionalização e Execução de Ações Assistenciais e Serviços de Saúde do
Hospital Regional Itumbiara São Marcos.
PERÍODO DE REALIZAÇÃO
De janeiro a dezembro/2021.

PARCEIRO PÚBLICO
Governo do Estado de Goiás.

PÚBLICO-ALVO
População de Goiânia e adjacências.

PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
•
•
•

Idosos.
Família.
Comunidades locais.
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Projeto Hospital de Urgências de Goiânia
(Hugo) – GO
Com mais de 1,5 milhão de habitantes e uma área total de 728,841 km², Goiânia está localizada no centro-oeste
brasileiro. Ao ser a segunda cidade mais populosa da região, ficando atrás de Brasília, o município é considerado
um polo estratégico para as áreas da Medicina, Indústria, Moda e Agricultura. O INTS assumiu a gestão do
Hospital de Urgências de Goiânia no dia 30 de novembro de 2019, por uma negociação de transição com a
Secretaria Estadual de Saúde e a antiga OS que geria a unidade de saúde. O Hugo possui 50 leitos de clínica
médica e 221 leitos de clínica cirúrgica, confirmando o perfil assistencial, além de ser uma referência para a área
de trauma e ortopedia.
Em 2021, a unidade de saúde atendeu quase 80 mil pacientes, entre internações, consultas médicas e não
médicas. O período também registrou a realização de 21.839 cirurgias - eletivas, de urgência e ambulatorial.
569.541 exames laboratoriais, 127.777 exames de imagem e 38 ações junto aos colaboradores também são dados
conquistados no ano citado.

OBJETIVO GERAL
Gerenciamento, Operacionalização e Execução de Ações Assistenciais e Serviços de Saúde do Hospital
de Urgência de Goiânia (HUGO).
PERÍODO DE REALIZAÇÃO
De novembro/2019 até dezembro/2021.

PARCEIRO PÚBLICO
Governo do Estado de Goiás.

PÚBLICO-ALVO
População de Goiânia e adjacências.
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PÚBLICO-ALVO PRINCIPAL
•
•
•

Idosos.
Família.
Comunidades locais.

CONTRATOS
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PROMOÇÃO
À SAÚDE
O INTS completou 12 anos de história, e o Núcleo de Promoção
à Saúde (NPS) tem um papel de extrema relevância durante
todo esse período. O setor é responsável por diversas
iniciativas que contribuem diariamente para a assistência
básica, proporcionado mais saúde à população carente.
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Projeto Mamografia
Ao longo de 2021, a ação de mamografia realizou 1957 atendimentos/procedimentos com o objetivo
de levar saúde pública à população carente de Salvador. Em virtude da pandemia, a atividade contou
com a distribuição prévia de senhas para evitar aglomeração, além de adotar uma série de medidas de
prevenção para garantir a segurança de todos os pacientes e profissionais envolvidos. O uso obrigatório
de máscara, aferição de temperatura, espaçamento entre as cadeiras, o uso dos equipamentos de
proteção individual recomendado para os profissionais atuantes na ação, disponibilização de álcool
em gel 70% e higienização frequente das mesas, cadeiras, canetas e equipamentos foram algumas das
atitudes tomadas. É importante destacar que o NPS realiza uma pesquisa de bairro para saber qual
localidade está com carência nesse tipo de exame, além de contar com a parceria das associações de
moradores.

Projeto Oftalmologia
A ação faz parte do Programa de Promoção à Saúde do INTS com o objetivo de oferecer atendimento
oftalmológico de forma gratuita, proporcionando orientação, prevenção e tratamento de doenças
oculares, uma vez que as três maiores causas de cegueira no mundo são a catarata e o glaucoma. Em
2021, foram realizados 16.468 atendimentos/procedimentos.

Projeto Higiene Básica
O projeto de Higiene Básica fez 6.947 atendimentos com a entrega de 6.497 kits (escova, fio dental,
creme dental e sabonete) e álcool em gel.

Projeto Psicologia On-line
Foram realizados 39.795 atendimentos psicológicos.

Projeto Refeição
Em 2021, foram entregues para a população em situação de rua e vulnerabilidade social mais de
37.600 refeições.
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Projeto Alimentação e Nutrição
Entre janeiro e novembro de 2021, a iniciativa realizou 20.518 atendimentos/procedimentos e distribuiu
5.125 cestas de alimentação. Desde agosto de 2020, o projeto foi reestruturado, trazendo mais benefícios
para a população e dando oportunidade a pessoas carentes de conhecerem a composição atual do
corpo (água, proteínas, minerais, gorduras, dentre outros), através de um exame de bioimpedância e
de uma consulta com um nutricionista, além de receberem uma cesta de alimentos que auxiliará no
combate à fome. Desde que foi reestruturada a execução do projeto, já foram realizadas 4.000 consultas
com nutricionistas.

Projeto Saúde na Comunidade
O Projeto Saúde na Comunidade atua na Associação Dom Bosco, que fica localizada no bairro de São
Cristóvão, em Salvador-BA, e tem como objetivo realizar atendimento médico ambulatorial de baixa
complexidade, de forma gratuita e humanizada, para usuários que necessitam de atendimentos nas áreas
de pediatria, geriatria, clínico geral, avaliação antropométrica, exames preventivos (citopatológico),
eletrocardiograma, bem como testes rápidos de HIV, hepatite B, sífilis, glicemia e análise urinária. Em
2021 foram realizados 144.684 consultas e procedimentos.

Projeto Clínicas Populares
O projeto Clínicas Populares visa oferecer atendimento de maneira próxima e acessível ao cidadão
através da prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida e eficaz,
ampliando a oferta de benefícios à população e permitindo a articulação da rede de serviços de
promoção à saúde. Ao longo de 2021, foram executados 165.058 atendimentos/procedimentos.
Os serviços oferecidos são consultas com ginecologista, clínica médica, cardiologia, pediatria, grupo
de gestante, assistência pré-natal, planejamento familiar, orientação em grupo, verificação de pressão
arterial, avaliação antropométrica, dosagem de glicemia capilar, coleta de material para exame de
citopalogia, microflora e teste schiller, realização de colposcopia e inserção de Diu. Os atendimentos
são realizados em três unidades: Clínica Boca do Rio, Clínica Itapuã e Clínica do Nordeste.
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Projeto Saúde Bucal
Foram realizados 13.725 procedimentos/atendimentos odontológicos e orientações nas clínicas ou nas
ações, incluindo pais e professores. Esse é o resultado do Projeto Saúde Bucal em 2021, com foco na
prevenção e ênfase em visitas e ações nas escolas ou unidades filantrópicas. A partir do mês de abril
de 2020, em virtude da pandemia da covid-19, a atividade escolar foi interrompida. Consequentemente,
o projeto foi reformulado e passou a realizar uma busca ativa de sintomas do coronavírus em toda
população atendida do subúrbio, somando mais de 16 mil crianças. O foco é identificar possíveis
contaminados, orientar de forma preventiva sobre o isolamento social, passar informações úteis de
saúde, além de prestar consultas de telemedicina gratuitas aos casos identificados.

Fisioterapia Respiratória
Em virtude da pandemia da covid-19, o NPS realizou na Região Santo Amaro e Cidade Ademar (SACA)
projetos de fisioterapia respiratória, voltados para o público que conseguiu superar o coronavírus.
Essa ação especificamente contempla o atendimento e o exame de manovacuometria, que avalia a
força pulmonar desses pacientes. Após identificar resultados não satisfatórios quanto à capacidade
respiratória desse público, o Instituto também ofereceu um tratamento com o objetivo de o paciente
realizar a fisioterapia em casa, com a entrega de um equipamento e um guia com todas as orientações.
Ao todo foram realizados 6.875 atendimentos/procedimentos.
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AÇÕES
SOCIAIS
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Ações Pontuais 2021
FEVEREIRO
Campanha de Arrecadação de Roupas
O Núcleo de Promoção à Saúde (NPS) do INTS realizou a primeira campanha do ano de arrecadação
de roupas para a população em situação de rua. Os pontos de coleta foram na sede do INTS e na UPA
de Brotas.

Ação de Combate ao Álcool e Outras Drogas
Para marcar o dia Nacional de Combate ao Álcool e Outras Drogas, o Núcleo de Promoção à Saúde
realizou uma ação no dia 22 de fevereiro, na Casa de Acolhimento à Pessoa em Situação de Rua e
Vulnerabilidade Social (ADRA II), que fica localizada no bairro do Barbalho, em Salvador-BA.
A ação contou com Acolhimento Psicossocial; Corte de Cabelo masculino; Testes rápidos (HIV, Sífilis,
Hepatite B e Hepatite C); Auriculoterapia - Protocolo do Alcoolismo; Aferição de pressão arterial;
Orientações de Saúde Bucal - Impactos das drogas na Saúde Bucal; Distribuição de roupas, lanches
e kits de higiene bucal.
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JULHO
Ação Testes Rápidos do Covid-19
No dia 28 de julho de 2021, foi realizado no CISAL - Centro Integrado de Saúde de Alagados, uma ação em
que foram oferecidos testes rápidos do Covid-19. A iniciativa visa à detecção precoce do vírus, além de
conter a sua disseminação entre as pessoas. Ao total 47 pessoas participaram da ação.
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NOVEMBRO
Feira de Saúde da ADRA
O Núcleo de Promoção à Saúde (NPS) do INTS foi convidado para participar da Feira de Saúde
da ADRA que foi realizada no Instituto Central de Educação Isaías Alves (ICEIA), no dia 12 de
novembro de 2021, em Salvador. O NPS disponibilizou diversos serviços à população, a exemplo
do acolhimento psicossocial, aferição de pressão arterial e glicemia, teste rápido de HIV, Sífilis,
Hepatite B e Hepatite C, orientações sobre saúde bucal, além do serviço de auriculoterapia e
distribuição de roupas. Ao todo 75 pessoas foram atendidas.
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