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SECRETÁRIA DE SAÚDE APRESENTA MUDANÇAS AOS VEREADORES

Integrantes da Secretaria Municipal de
Saúde apresentaram, nessa quinta-feira
(6), novos procedimentos para agilizar o
atendimento aos usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS), aos vereadores.
Na quarta-feira (5), os parlamentares
gasparenses enviaram um pedido de
modificações no agendamento de
consultas e exames ao Executivo. A
Secretária Municipal de Saúde, Dilene

Jahn Mello, também esteve presente no plenário da Câmara de Vereadores.
De acordo com a enfermeira Elisângela Urbano, a secretaria vai testar, por três meses, um novo
modelo de agendamento para os usuários do SUS. Nesse período, ao sair da consulta com o
especialista, o paciente já saberá o dia agendado para o retorno. A intenção, segundo Urbano, é
evitar a volta dele à unidade de saúde apenas para marcar uma nova data, diminuindo, assim, a fila
de espera.
Com relação ao encaminhamento para exame, haverá uma separação entre as solicitações de
urgência e as de rotina. Dilene explica que “os casos de urgência serão direcionados para uma pasta
da unidade a fim de dar mais rapidez ao atendimento do usuário”. Por outro lado, ela frisa que
”faltam ainda capacitação dos médicos e mais verbas para o setor”. O 1º Secretário e vereador, Rui
Carlos Deschamps (PT) afirmou que ”a saúde não está bem em nenhum lugar. Vamos nos empenhar
para trazer mais recursos”. 

Saúde da mulher e da criança
Urbano acredita também que a taxa de mortalidade infantil esteja mais alta em Gaspar. No entanto,
não existem dados oficiais. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa medida,
em 2014, era de 9,73 a cada 1.000 nascidos vivos. O índice aceitável, para a Organização Mundial
de Saúde (OMS), é de apenas 10. “Estamos reforçando programas como a Saúde da Mulher e da
Criança para melhorar a prevenção e os cuidados”, resume.
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