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Prefeitura e técnicos do Ministério da Saúde
vistoriam obras de construção da UPA

A

Prefeitura acompanhou no dia 04
de fevereiro junto aos
representantes técnicos do
Ministério da Saúde Cláudio Baltazar dos
Santos e Amanda Bencke as obras de
c o n s t r u ç ã o d a U n i d a d e d e Pr o n t o atendimento 24 horas no município. A UPA
ﬁcará localizada na rua Wenceslau Fontoura
com a travessa Natal, próxima ao Ginásio
Municipal Tancredo Neves. A previsão é de
que a obra esteja concluída até o ﬁnal deste
ano. Entre as especialidades que haverá no
local estão clínica-geral e pediatria. O
investimento em parceria entre os governos
federal, estadual e o município ﬁca em torno
dos R$ 3 milhões possibilitando serviços
importantes para um pronto-atendimento em
tempo integral.

Unidades de saúde realizaram mais de um milhão de
atendimentos em Alvorada em 2013

A

s unidades de saúde de Alvorada realizaram
901.650 atendimentos médicos e de
enfermagem em 2013. O número de
atendimentos odontológicos chegou a 130.467. Ao
todo foram mais de 1 milhão e 32 mil atendimentos
no ano passado nestes serviços. Os atendimentos
pelo SAMU chegaram a 5. 479 e da Vigilância
Sanitária a 4.794.
O Laboratório Municipal realizou 82.142
exames em 2013. Na Farmácia Municipal foram
recebidas 800 receitas por dia em média, e nos seis
dispensários foram recebidas cerca de 110 receitas
diariamente. São distribuídos 145 tipos de
medicamentos.
O município aumentou de 63 para 99 o número
de médicos no ano passado em relação a 2012.
Destes, 12 médicos cubanos passaram a atender a
população a partir de novembro através do Programa
Mais Médicos do Governo Federal. Em novembro a
cidade recebeu ainda duas novas ambulâncias para o
SAMU e mais dois automóveis Fiesta zero quilômetro
que são utilizados pela Secretaria da Saúde de
Alvorada para um melhor atendimento da população
do município. Os veículos são direcionados a

Alvorada apresenta queda
signiﬁcativa de mais de 30% na
taxa de mortalidade infantil

A

trabalhos das equipes das Unidades Básicas de
Saúde, especialmente da Estratégia de Saúde da
Família, fortalecendo ações preventivas e visitas
domiciliares. A Prefeitura de Alvorada adquiriu os
carros através de recursos oriundos junto ao Governo
Federal e desta forma também atende a reivindicação
histórica dos colaboradores e agentes de saúde das
UBS.
A Prefeitura ainda consolidou junto aos
governos do Estado e Federal parcerias para mais
investimentos na área de saúde. A construção de três
novas unidades básicas de saúde nos bairros Jardim
Algarve, Nova Alvorada e Nova Petrópolis iniciam
este ano. Outras três serão ampliadas nos bairros
Formosa, Aparecida e Stela Maris, além das reformas
nas UBSs Cedro, Piratini, Campos Verdes, Algarve,
Intersul, Santa Clara, Tijuca, Nova Americana e
Umbu. A UPA 24 horas também já está sendo
construída próxima ao Ginásio Municipal. São obras
que vão ampliar e qualiﬁcar o atendimento médico
para toda a população de Alvorada. A Secretaria de
Saúde está atendendo na nova sede na avenida
Presidente Vargas, 1.116.

lvorada está apresentando melhoras
substanciais nos números de saúde,
entre elas a signiﬁcativa queda de
33% na mortalidade infantil. No ano passado
o número ﬁcou em 9,05 mortes para mil
habitantes enquanto em 2012 eram 13,5
para cada grupo de mil habitantes. A
Secretaria de Saúde do município conseguiu
baixar signiﬁcativamente a meta prevista com
o Ministério da Saúde, que era de reduzir para
ao menos 12,5 óbitos/1.000 habitantes.
Futuramente espera-se atingir a média
nacional de cerca de sete óbitos/1.000
habitantes. As melhoras nos índices
representam também um futuro maior
repasse de recursos que os governos Federal
e do Estado compartilham com o município
para investimentos na área. A cidade ampliou
a capacidade de atendimento médico, o
número de proﬁssionais que atuam junto à
população, as políticas públicas para as
mulheres e gestantes, o melhor
acompanhamento do quadro de cada
paciente qualiﬁcando os trabalhos de
promoção à saúde desenvolvidos no
município.

