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EM RESPOSTA AO OFICIO 03/2022 do CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PORTO BARREIRO - PR
Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Saúde referente ao 6° bimestre,
correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2021 na área de Saúde.
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Barreiro – Vigilância
Posto de Saúde de Porto Santana
UAPSF – Unidade de Atenção Primaria à Saúde da Família
Centro de Saúde da Sede de Porto Barreiro Unidade Básica
O presente relatório de gestão tem desígnio, positivar as principais realizações da
Secretaria Municipal de Saúde, nos meses de novembro e dezembro de 2021, destacando as
ações de toda a Secretaria. Neste relatório, está abrangendo e destacando as principais ações
em relação à criança e adolescente na faixa etária de 0 a 17 anos, estas ações são importantes
iniciativas desempenhadas por cada equipe das unidades saúde.
O relatório de gestão irá demostrar os resultados alcançados por essa Secretária nos
programas, ações e serviços de atendimento a criança e adolescente do município de Porto
Barreiro, desenvolvidos através da Secretária Municipal de Saúde com horário de
funcionamento de segunda a sexta feira das 08h00min horas às 17h00min horas.
OBJETIVO
O presente projeto tem o objetivo de demostrar os resultados alcançados nos
programas e projetos realizados na Secretária Municipal de Saúde de Porto Barreiro.
ACÕES E PROJETOS REALIZADOS
Atendimento referente aos meses de novembro e dezembro de 2021, na faixa etária de
0 a 17 anos.
Ação
Descrição da atividade
Local de
Atendimentos
realização
da atividade
SISVANMonitoramento do estado nutricional
UAPSF
40
Sistema
de das famílias que possuem crianças
Vigilância
menores de 07 anos e gestantes
Alimentar
e atendidos pelo SUS, tem o papel de
Nutricional.
fazer o diagnóstico da situação
alimentar e nutricional destas pessoas.
A partir dos dados do SISVAN, é
possível ter uma real dimensão de
como está a alimentação, a saúde e o
estado nutricional das mesmas.
IMUNIZAÇÃO As vacinas são disponibilizadas para
Centro de
89
- Vacinas
crianças, adolescentes, adultos e
Saúde da
idosos, através de campanhas de Sede de Porto
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vacinação e diariamente na unidade de
Barreiro
saúde. Ela é o modo mais eficaz de
Unidade
evitar
diversas
doenças
Básica.
imunopreveníveis, onde as campanhas
promovidas pelo Ministério da Saúde
têm o objetivo de controlar ou até
mesmo erradicar a doença no território
brasileiro.
Atendimentos
Atendimento em grupo nas escolas
Escolas
Sem aulas por
odontológicos
com o intuito de reduzir a incidência Municipais
causa da pandemia
nas escolas
de cáries, eliminação de placas e de
do COVID-19
doenças periodontal.
Atendimentos
Atendimento
individualizado
no - Centro de
- Centro de Saúde
odontológicos
consultório dentário na unidade de
Saúde da
da Sede de Porto
na unidade de saúde com o intuito de prevenir, Sede de Porto Barreiro Unidade
saúde
controlar e tratar as caries, orientar
Barreiro
Básica: 29
sobre a saúde bucal, extração de
Unidade
dentes, limpeza e raspagem dos
Básica.
- UAPSF: 74
dentes, atendimentos de urgência e
- UAPSF
emergência.
Atendimentos
Atendimento
individualizado
no
- Posto de
- Consultas em
médicos na
consultório médico nas unidades de
Saúde de
atenção básica
unidade de
saúde com o intuito de prevenir,
Porto
(clínico geral): 158
saúde
orientar e tratar possíveis doenças
Santana.
relacionadas as crianças nessa faixa
- UAPSF
- Consultas
etária.
- Centro de
pediátricas: 213
Saúde da
Sede de Porto
- Consulta em
Barreiro
atenção básica
Unidade
ginecológica: 07
Básica
Vigilância
sanitária

- Atividades educativas de orientação
em grupo na atenção básica;
- Atividades educativas sobre a
temática da dengue;
- Atividades educativas com relação
ao consumo de sódio, açúcares e
gorduras.
Fonte: SISVAN, SAI/SUS, ESUS, PNI e DATASUS.
Atenciosamente,

VILMAR ROCHI
Secretário de Saúde

Escolas
Municipais

Sem ações nas
escolas devido a
pandemia do
COVID-19
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