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A TRAJETÓRIA DO CISAT

1- APRESENTAÇÃo

Quando foi criado, em Dezembro de 1998, o CISAT representava
além do fruto de um esforço conjunto das gestões Municipais, uma
esperança para a melhoria da saúde na região Sudeste do Pará.

Hoje, com quase 2 anos de existência, ofertados, tendo realizado
mais de 20.000 mil atendimentos, o CISAT é uma ação concreta e
eficaz, que, contando apenas com 2% do FPM dos Municipios
Consorciados, vem mudando a realidade da saúde de Brejo Grande do

Araguaia, Eldorado do Carajás, Itupiranga, Marabá, Nova Ipixuna.
Palestina do Pará, São Domingos do Araguaia e São João do Araguaia
e de seus 300 mil habitantes.
O presente documento é uma sintese do trabalho desenvovido
pelo CISATno Bienio 1999/2000 abordando o Histórico, a Estrutura do
Consórcio, as Atividades Desenvolvidas, os Recursos Envolvidos, os
Resultados Obtidos, os Fatores Dificultadores e as Perspectivas para
2001.

Endereço: SACI - Centro Administrativo da Prefeitura, 3° Andar, Sala 10, Folha 32, Quadra 07. Lote 02. Nova

Marabá -Marabá/PA - CEP: 68.508-970- Fonc: (091) 322-1155/1646
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realizada
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problemas comuns na área de

Prefeituras
Brejo irande do Araguaia

Eldorado do Carajás

Itupiranga
Marabá

solução dos
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3.

ESTRUTURA

D0 CISAT

OCISAT está estruurado conforme o disposto a segui

ORGANOGRAMA DO CONSÓRCIO

CONSELHODIRETOR

CONSELHO

CONSELHO

TECNICO

FISCAL

SECRETÁRIA EXECUTIVA

ASSESSORIA

TÉCNICAA

ASSESSORIA
ADMINISTRATIVAE
FINANCEIRA

3.1 Da Sede
A sede do CISAT fica

na

Centro
cidade de Marabá, localizado no

Administrativo da Prefeitura, nas instalações do SACI.

Bndereço: Folha 32, Quadra 07,

Lote 02

-

Nova Marabá

Fone/Fax: (091) 322-1155
E-mail: cisat@ skorpionet.com.br
Executiva,

gerenciado a partir de sua Secretaria
a
instalada na sede do Consórcio, que realiza o planejamento,
a politica
coordenação e a execução de todas as atividades, segundo
traçada pelo Conselho Diretor.
O Consórcio é

Para tanto foi montado seguinte quadrofuncional:
Secretaria Executiva

Assessoria Adm. Financeiro

Assessoria Técnica

Assessor Administrativo
Tesoureiro

Assessor de Comunicação

Assessor Juridico

Contador
Motorista

Secretária
3.2 Dos Pólos de Serviços
3.2.1

Marabá

O Municipio de Marabá, é

o

principal pólo de referência,

instaladas todas

Municipios Consorciados, onde estão
nos seguintes locais:
especialidades contratadas pelo CISA7,
todos

os

para
as

,

Serviço Intermunicipal Especializado - SIE (Próprio)

Consultas especializadas

Consulae sessões terapèuticas
em Fonoaudiologia

Exames

Ulra-sonografia Obstétrica
Ultra-sonografia Pévica
Ultra-sonografia Transvaginal
Ecografia de Abdomen. Total
Ecografia de Orgão Isolado

3.2.2 São Domingos do Araquaia
para Brejo
O Municipio é pólo de referência em ultra-sonografia,
São Domingos do Araguaia e
Grande do Araguaia, Palestina do Pará,
de citologia para todos os
São João do Araguaia, e oferece o serviço
citados são realizados nas
Municipios Consorciados, os serviços

dependências do Hospital Municipal.

Exames
Ultra-sonografia Obstéirica

Ultra-sonografia Pélvica
de Abdómen. Total

Ecografia
Ecografia de Orgão Isolado

Exames Citopatologicos
Citologia (PCCU)

3.2

Dos Municipios
Na sede das Secretarias

Municipais de Saúde está organizado

um

Setor de atendimento do CISAT, onde são autorizados osprocedimentos
realização
especializados e referenciados aos Pólos de Serviços para
do atendimento ao cidadão.
deslocamento dos
As Prefeituras Municipais têm colaborado no
Pólos de atendimento.
Cada Municipio recebe mensalmente

pacientes para

os

uma

cota de atendimento

com calendário de data dos atendimentos

4- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
atividades que, integradas
O CISAT desenvolve uma série de
do Consórcio, a manutenção dos serviços
garantem o gerenciamento
controle de qualidade.
prestados, Sua ampliação e
Executiva e estão

Estas atividades são gerenciadas pela

Secretaria

Sintetizadas nos seguintes tópicos:
4.1 Organização Documental

e

Implantação

da Sede

a
de existência do CISAT (Janeiro/99
da sede.
na instalação e estruturação
empregados
Junho/99) Joram
de pessoal e a aquisição de
Neste período foi realizada a contratação
de
como a elaboração e homologação
equipamento necessário, bem

Os primeiros 6

documentos

meses

legais essenciais aofuncionamento

do Consórcio.

Implantação e Ampliação de Serviços
apenas no Pólo
Inicialmente (Julho/99), foram oferecidos serviços
contratados (Hospital
de Marabá através de 2 prestadores privados
Médico Menino Jesus).
Celina Gonçaves e Centro
4.2
4.2

Em Agosto de 1999 iniciaram os serviços no Pólo de Saão

Domingos do Araguaia nas instalações do Hospital Municipal.
Em

2000,

os

serviços foram ampliados.

O

número

de

de

procedimentos ofertados aos Municipios foi aumentado em 40% e foi

incuida a

especialidade ginecologia.

Para atender a crescente demanda e otimizar recursos, o CISAT
implantou em Marabá o

Serviço Intermunicipal Especializado -

SIE,

que está sob sua gerêència. Através da contratação de s medicos

especialistas e 2 Fonoaudiólogas passaram a ser realizadas consultas

em fonoaudiologia e cerca de 500 exames de ultra-sonografia/més com
um custo de 60% menor do que o oferecido pelos prestadores privados
Apesar destes esforços, nos últimos meses a oferta de serviços teve

de ser drasticamente reduzida emfunção da queda nos valores do FPM,
conforme será detalhado nos itens V, VIe Vll

4.3

Gerenciamento

Técnico,

Administrativo

e

Financeiro

do

Consórcio

4.3.1

Atividades da Área Técnica

Dentre as ações desenvolvidas destaca-se as seguintes:

Representação do órgão em atividades externas;
Elaboração e distribuição das planilhas de oferta de serviço mensal

destinada a cada Município;
Gerenciamento e controle dos procedimentos efetuados;
Autorização de procedimentos de emergência;

Elaboração de projetos;
Atendimento ao Público, Prefeitos e Secretários de Saúde:
Apoio à gestão de saide dos Municipios, através de visitas de
supervisãoe de oficinas de trabalho com os Secretários Municipais
de Saúde.

4.3.2

Atividades da Area Administrativo Financelra

Realização do controle de repasse de FPM de Municipio.
Controle e análise das faturas mensalmente enviadas pelos
prestadores de serviçose efetivação do pagumento das mesmas:
Administração. contratação de pessoal, bem como, pagamento de

Salários e encargos trabalhistas;

Realização das cotações e compras de material para a sede do
CISAT para o Serviço Intermunicipal Especializado e para o

Hospital Municipal de São Domingos do Araguaia:

Controle dos bens patrimoniais e almoxarifado;
Relacionamento com as instituições bancárias e organização da
contabilidade, bem como apresentação da prestação de contas

trimestral ao TCM;

4.4

Ações de Comunicação e Marketing
Com o intuito de otimizar as relações entre a instituição e seus

publicos (interno e externo) o CISAT desenvolve e monitora ações de
comunicação e marketing que podem ser sintetizadas nos seguintes

1ópicos
Organização dos

registros

documentais

e fotográficos

da

instituição.
Montagenm de banco de dados sobre os Municipios consorciados,
principalmente no que diz respeito a área da saide.

Realizaçào de pesquisa para coleta de informações sobre
realidade dos Municipios consorciados de suas demandas
expectativas, a fim de atualizar o hanco de dados. e planejar

a

e

estabelecer novas metas.

Elaboração de diagnóstico dos prohlemas de comunicação
existentes entre instituição. funcionários e usuários.

Coleta

e

arquivamento de todas

as

mençöes feitas

ao

órgão

na

imprensa local
Elaboração de

de comunicação (Banners e Folders)
usuários a respeito do Consórcio e da forma de

instrumentos

para esclarecer os
oblenção dos serviços

a

fim de

equivocados, agilizar serviços e

evitar

encaminhamentos

resultados.

Monitoramento do retorno obtido com a implementaço

dos

instrumentos de conmunicação.

4.5 Acompanhamento e Supervisão nos Municipios
Periodicamente.

são

realizadas

visitas

aos

Municipios

Consorciados a fim de acompanhar as necessidades dos mesmos e

supervisionar

o

trabalho realizado no setor de serviço especializado das

Secretarias Municipais de Saúde.

4.6

Elaboração de Projetos Encaminhados para Obtenção de Recursos.

o decorrer destes dois anos. tendo em vista fazer frente as grandes dificuldades encontradas para
aiender a crescente demanda dos Municipios, contando apenas com os escassos e decrescentes recursos do
FPM.
elaborou vários projetos encaminhados a entidades de diferentes esferas, conforme

o

CSAT

especificado a seguir.

DATA

PROJETOO

Centro de Formação e Desenvolvimento de Recursos
Mao 1999 Humanos
para a Saude com a FlRD CISAT e Govemo

ORGÃO

SITUAÇ

FVRD

do istado

Projeio
Abril 1999 de

de

Implantação

de

equipamenios

Serviços do CISAT, aquisição

0702 2000 Centro Iniermunicipal de
Diagnose

Aquisição de equspamento para Formação do (Centro de|
07 02 200)

Referência ofialmologica.

ATUAL

DESTINADO

Governo do
Estado

FVRD BNDS

GOV
erno do Estado

FVRD BNDS
Governo do

Estado Municipios

Sem enquadramento por
ser Centro Formador de
Recursos Humanos

Não contemplado
Em

discussão

elaboração,
Técnico

e

do

e

Projeto

arquitetônico

pela SESPA.
Em fase de liberação das

parcelas.

PROJETO

DATA

ORGÃO

SITUAÇÃO ATUAL

DESTINADO
Fev 2000

Implantação do serviço Intermunicipal Especializado.

Executado com recursos

Projeto REFORSUS 2000 Aquisição de Equipamento Ministério
Abril 2000

para o Municipio de Itupiranga em ação consorciada.

Maio 2000

Projeto "Construindo Parcerias"
Ampliações das ações do CISAT

Junho 2000

equipamentos.
Reforma de espaço fisico

para

de Estado da Saúde
aquisição de

e

ampliação

ultra-sonografia do Hospital
|Domingos do Araguaia

do

Municipal

Governo do Estado |Sem posição
SEEPS
momento

serviço de
de

11° Centro

São

Regional de
Proteção Social

Municipios
Junho 2000

Prevenção,

portadores de|

Ministério da
Saúde

serviço ambulatorial de saúde mental e

Ministério da

e

Saúde

controle

DST AIDS.
Junho 2000

Implantação

prevenção

de

ao uso

e

assistência

indevido de álcool

aos

drogas.

Junho 20n Projeto da Area de Saúde do Trabalhador

Ministério da
Saúde

(

próprios

da Em
tramitação
com
Saúde e Secretaria |licitatório Internacional

ILLLITIIILL111111111111

Sem

até

posição

até

momento.

Em obras
|Protocolado
|tramitação
Em tramitação

Em tramitação

e

em

4.7 Participação em Conferências, Fóruns e Seminários
CBAT se fez

representar

vários

em

atraves da SUa
onde pode levar a

eventos

Executiva, na qualidade de palestrante,
experiëncia do Consórcio, fortalecendo sua imagem

oecretaria

e

a

da regiao,

Servindo como referència para experièncias semelhanies.

Local

Eventos

Municipais de|

Förum de Secretários

I

Saide do Baixo
Tocantins
XV

Congresso

Municipais

Barcarena

Saude

-Oficina de

Julho/1999

27 de

Nacional de Secretários

de

Data/Mês/Ano

Rio de Janeiro

Agosto/1999

Brasilia

28 e 29 de

Consórcios.

Oficina de trabalho sobre Consórcio.
"Situação de Consórcios nos Estados

Out/19999

Ministério da Saúde.
de

Municipal

Conferência

Saúde

de

Marabá- PA

Dez/1999

Imperatriz/MA

Janeiro/2000

Araguaina

Abril/2000

São João do

14 e 15 de

Araguaia

Abril/2000

Marabá.

Organização do Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Região

I

Encontro de

Tocantina

Conferência

Municipal

de

Saúde de

Araguaina.
IV Conferência Municipal de Saúde de São

João do Araguaia

09 e 10
Junho/2000
Jesus do Tocantins.
Tocantins
IV Conferência Municipal de Saiúde de São São Domingos do
09e 10

IV Conferência Municipal de Saúde de Bom|

Bom Jesus do

Araguaia

Junho/2000

Marabá/PA

Maio/2000

na

Marabá/PA

Maio/2000

de

Marabá/PA

Agosto/2000

Reuniões com o Conselho de Saúde de

Marabá/
PA

/2000

Domingos do Araguaia.
Palestra

realizada

Semana

na

da

Enfermagem na Secretaria Municipal de|

Saúde.

Exposição

realizado

dos

pelo

resultados do trabalho
CISAT em

Marabá

camarade vereadores
Palestra sobre Consórcio

aos

alunos

Registro de Saúde no CEFET
Marabá.

4.8 Realização de Reuniões Internas e Oficinas de Trabalno.

O CISAT realiza

periodicamente:

Assembléias ordinárias com os Prefeitos Municipais
Keuniðes do Conselho Técnico Consultivo:
Reunides com o Conselho Fiscal:

a
de projeto;
cinas com Secretários Municipais para elaboração
Secretárias Municipais

namentos para técnicos

e

auxiliares das

de Saúde sobre o funcionamento do CISAT nos Municipios.
4.9 Promoção de Eventos na Area de Saiide.

Alem da

oferta

de serviços especializados,

o

CISAT também

de
o Seminário
a prevenção como foi
voltadas
para
ações
Maio/2000 com o
no dia 20 de
Saude Vocal do Professor, realizado
têm na voz um de seus principais
objetivo de levar os Professores, que
e
sobre cuidados com a voz

promove

de trabalho, informações
maneiras de prevenir suas patologias.

instrumentos

Foram beneficiados 121
receber

tratamento

4.10 Visitas

a

professores, dos quais 04

passaram

a

especifico na área de fonoaudiologia.

Outros Consórcios e

Estruturas de Saúde

conhecimentos e melhor embasar ações

locais,

A fim de enriquecer
tem realizado viagens a
sua Secretaria Executiva,
de
através
o CISAT,
outros
a experiëncia de
aconpanhar
Estados
e
para
outros Municipios
outras
saúde e também conhecer
de
intermnunicipais
consórcios
de referëncia
como por exemplo, serviços
iniciativas na área da saúde,
em saúde mental.

INSTITUIÇÃO
de Saúde da
Maria(RS) e|Consórcio Intermunicipal

LOCAL

DATA
OUTUBRO/1999 Santa

do Estado.
Porto Alegre(RS). Região Centro
em
de

MARÇO/2000
ABRIL/2000

JUNHO2000

saúde Mental

Imperatriz (MA)

referência
Hospital
de Imperatriz.

Araguaina (10)

Hospital Pró-Vida de Araguaina.

Tucurui (PA)

Centro de Alenção à

Saúde Mental.

4.8

Realização de Reuniðes Internas e Oficinas de Trabaln0

O CISAT realiza

periodicamente:

ASsembléias ordinárias com os Prefeitos Municipais;
Reuniões do Conselho Técnico Consultivo;

Reunioes com o Conselho Fiscal;
Oficinas com Secretários Municipaispara a elaboração de projeto;
renamentos

para técnicos e auxiliares das Secretárias MMunicipais

de Saúde sobre o funcionamento do CISAT nos Municipios.

4.9 Promoção de Eventos na Area de Saúde.
Além da oferta de serviços especializados, o CISAT também
voltadas para a prevenção como foi o Seminário de
promove

ações

Saude Vocal do Professor, realizado no dia 20 de Maio/2000 com o

objetivo de levar os Professores, que téêm na voz um de seus principais
instrumentos de trabalho, informações sobre cuidados
maneiras de prevenir suas patologias.

com a

v0z e

Foram beneficiados 121 professores, dos quais 04 passaram a

receber tratamento especifico na área de fonoaudiologia.

4.10 Visitas a Outros Consórcios e Estruturas de Saúde

A fim de enriquecer conhecimentos e melhor embasar açBes locais,
o CISAT, através de sua Secretaria Executiva, tem realizado viagensa
outros Municipios e Estados para acompanhar a experiência de oultros
consórcios internunicipais de saúde e também conhecer outras
iniciativas na área da saúde, como por exemplo, serviços de referència
em saúde mental.

INSTITUÇÃO
LOCAL
DATA
OUTUBRO/1999 |Santa Maria(RS) el Consórcio Intermunicipal de Saúde da
MARÇO/2000

Porto Alegre(RS). Região CentrodoEstado.
Hospital de referència em
Imperatriz (MA)

ABRIL/2000

Araguaina (10)

JUNHO/2000

Tucurui (PA)

saúde Menial

deImperalriz.

|Hospital Pró-Vida de Araguaina.
Centro de Alenção à Saúde Mental.

4.11 Visitas a Municipios com Interessede Adesão ao ISAT

Aeficacia do CISAT tem gerado interesse. por parte de Municipios
gestores Joram
ad regido. em fazer parte dele. A pedido dos respectivos
contatOs,
eetuadas visitas a estes Municipiosa fim de estabelecer
viabilidade d1o
Cxplicar o funcionamento do consórcio e estudar a

consorciamento dos mesmos.

Municipios contatados

Abel Figueiredo

Bom Jesus do Tocantins

Nova Ipixuna
Canad dos Carajás
4.12 Visitas Recebidas para Conhecer

a

Experiência do

CISAT

A experiéncia exitosa do CISAT tem servido como referènciae
instrumento de estudo para

gestores Municipais, técnicos

e

estudantes

sede do consórcio
da área da saúde, que, freqüientemente, procuram a
Executiva tem recebido estas
em busca de informaçõies. A Secretária
colocando a sua disposição
pessoas, que representam diversos órgãos,
seus
todo o material do CISAT e, na medida do possDvel, respondendo
através da
com base nos conhecimentos acumulados

questionamentos
prática.

A partir destas visitas já foram elaborados sobre o CISAT
trabalhos de conclusão de Curso de Especialização em Saúde Püblica
(Universidade de Ribeirão Preto/SP), trabalhos universitários do Curso
de História (UFPA), trabalhos curriculares em nivel profissionalizante

(Curso de Registro de Saúde

CEFET)

na

Eslas visitas também
fomentaram

Região Norte

a

criação de

outros Consorcios,

do Brasil e serviram para
aproximar e injor
8estores Municipais com interesse em ingressar no Consorclo.

Relação de visitantes

Secretário Municipal de Saide de Canaã dos Carajás/PA

Prefeito Municipal de Bom Jesus do Tocantins/PA
Prefeito Municipalde Abel Figueiredo/PA

Prefeito Municipalde Novo Repartimento/PA
Secretário Municipal de Saúde de Imperatriz/MA
Prefeito e Secretário Municipal de Saúde de Nova

Ipixuna/PA
Também foram atendidas solicitações de informações via e-nmail e
Jax das seguintes instituições:

-

Fundação Prefeito Faria Lima-CEPAM (SP)
Representante: Maria do Carnmo Meireles Toledo Cruz

-

Associação dos Municipios no Nordeste Paraense
Representante: Helisa Titan

-

Federação das Associações de Municipios do Maranhão(MA)
Representante: Zilca Sarney

5. RESULTADOS OBTIDOS

5.I Serviços Ofertados
16 de serviços prestados a o Cidadão.
o
OCSAT
disponibilizou 27.783 atendimentos distribuidos da seguinte

Em 22 meses de existncia e

Jorma:
O8 Pessoas, inchuindo alhunos e professores da rede piblica de ensino

receberam atendimento fonoaudiológico.
1823 Cidadãos fizeram exames de ecografia (Ahdómen Total e Orgdo

solado)
875 Pessoas obtiveram consultas oftalmológicas.

810

Pessoas

receberam

atendimento

na

especialidade

otorrinolaringologia
74 Pacientes puderam realizar exames de tomografia computadorizada
na Região (Cranio Coluna. Tórax, Abdómene Seios da Face).

foram
2.641 Cidadãos. portadores de problemas cardiacos e
execução de exames de imagenologia
beneficiados com a
vasculares

(Ecocardiograma, Dopler, Mapa, Teste Holter e Eletrocardiograma).

872

Pacientes

com

necessidade

neurológica

realizam

exames

de

Eletroencefalograma e Mapeanmento Cerebral.
de
3.265 Pessoas consultaram-se nas especialidades Gastroenterologia.
Neurologia, Urologia, Cardiologia.

2.195 Pessoas tiveram acesso a Raios - X (Simples e Constratado).
com exame
921 Pacientes com problemas gástricos foram beneficiados

de endoscopia.

607 Pessoas receberam

os

cuidados do

ortopedista através de consulta.

retossigmoidoscopia, uretocistografia.
aos
colonoscopia, biopsia, anestesiologia e urografia foram ofertados
cidadãos.

129

Procedimentos

como

realizados 246 consultas
No atendimento à saide da mulher, Joram
obstétricas, pélvicas e
ginecológicas, 5.501 ultra-sonografias
e ainda 526 mamografias.
transvaginais, 3.4U7 exames citopatologicos

5.2 Beneficios Financeiros

tabela

nlcipiOs

a

com a

seguir demonstra o ganho economico obtido
realização destes serviços através do CSAM

pelos

DENIONSTRATIVO DE SERVICoS REALIZADOS EM 16 MESES DE
ATENDIMENTD
Serviços Ofertados
Saldo
Quantidade ValorPago Pelo Custono particular
CISAT RS

Consulta em Otalmologia
Consulta em Otorrinolaringologia

Consulta em Cardiologia
Consulta em Gastroenterologia
Consulta em Ginecologia
Consulta em Ortopedia
Consulta em Urologia
Consuita em Neurologia
Consulta em Fonoaudiologia
|Jutras Consutas

Jtra-sonografia Obstetrica
Jitra-sonografia Pélvica
Uitra-sonografia Transvaginal
Ecografia Abdömen Total

2.875
810
1.448

71.875.00
20.250.00

172.500.00
40.500.00

100.625.00
20.250.00

21.720.00

72.400.00

50.680.00

734

11.010.00
3.690.00
9.105.00

36.700.00

25.390.00

246
607
272

4.080.00
12.165.00

40.550.00

28.385.00

09
2.827
2.056

135.00
59.367.00
32.382.00

30.900.00
450.00
192.236.00

132.869.00

618
1.413

Mamografia

526
635

Eletrocardiograma

139

1.804
391
1.503

40.170.00

240.210.00

169.206.75

23.370.00
12.860.70

64.730.00

41.410.00
232.251.25

141.085.00

122.215.75

72.160.00

53.218.00

9.384,00

54.740.00
40.581.00

45.356.00

13.527,00

73.680,00

| Teste Halter 24 horas

921
634
200

Teste Ergométrico

388|

Mapa

12.804.00

183
149

9.607,50
15.645,00

3.407

18.295,59

29

114

11.499,95
13.395,00
45,00
92,50
2.672,00
3.420.00

01

57,00

27.783

558.274,49

235|
06
01

Colonoscopla

08

Retossigmoidoscopia
Ultrassonografia de Próstata

TOTAL

52.889.30

304.165.00

Endoscopia
Eletroencefalograma

Biopsia
Anestesiologia

65.750.00

74.530.00

71.913,75
18.869.25
18.942.00

24.915.00

irurgia oftalmológica
|Ecocolor

315.00

71.003.25

18.540.00

755

Citologia

9.520.00

106.912.00
58.710.00

EcOcardiograma

Mapeamento Cerebral c/ EEG

8.610.00
21.245.00

811
618

410

Tomografia de Tórax/Abdómen
Raio XSimples
Raio XContrastante

12.300.00

30.350.00
13.600.00

Ecografia Abd. Org. Isolado

Tomografia Cránio/Coluna

RS

11.412,00

10.440,00

129.105.00

211.369.50
76.080.00

34.200.00

38.800.00
45.750.00
37.250,00
102.210,00
28.750,02
47.000,00
121,50
111,00
4.800,00

10.602,00

72,00

2.557.800.02|

27.054.00

104.190.c0
137.689.50

64.668,00

23.760.00
25.996,00
36.142,50
21.605.00
83.914.41
17.250,07

33.605.00
76.50
18,50

2.128,00
7.182.00
15,00

1.549.725,53 |

Os valores das consultas de Fonouudiologia ndo sko computados, pois estas não sâo
pagas por
produção. As mesmas detém custos fixos diretos e indiretos acopludos aos valares pagos no salário dos
médicos uue realizam este tipo de procediment

5.3 Beneficios Sociais
ulto maior do que o ganho económico foi o ganho social. S
enaimentos especializados, que nestes Municipios antes do CHA4l

esporadicos, restritos

ra

a casos

de urgência

e

efetuados apenas em

0ulros centros como Belén(PA). Imperatriz(MA), Araguaina(10),

agora sãofeitos, em grande escala, com agilidade bem maior eproximo
ao domicilio dos pacientes. Isso representa a valorização do cidadao,

pela comodidade, segurança e resultados mais rápidos.
Kecursos

estes,

antes

eram

gastos

em

pagamento de hospedagem, para um pequeno
hoje são usados para salvar mais vidas.

longos

translados

número de pessoas,

e

e

que

S.4 Qualidade do Atendimento

melhoria do atendimento
O CISAT tem buscado diuturnamente a
na atividade fim
ao seu público, seja em âmbito administrativo, seja
destes 16 meses
(atendimento médico-hospitalar ). Para tanto, ao longo
dos
que mede o grau de satisfação
aos uSuários

pesquisa
efetuou junto
este Consórcio.
mesmos em relação aos serviços oferecidos por
27.783 atendimentos. 5.637

período, foram prestados
sobre a qualidade do alendimento,
pessoas responderam
sua opinião.
20,29% dos clientes atendidos manifestaram
Neste

NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO
Julgaram o serviço
Julgaram o serviço
Julgaram o serviço

EXCELENTE 54,27%
REGULAR

2,89%

40

Julgaramo serviço

RUIM

0,70%

224

Não responderam

3.058
2.152
163

BOM

38,170
3,97%

ou

seja

6

RECURSOS ENVOLVIDOS

fixados em

Municipais
documento, o CISAT conta com
Como já foi referenciado no decorrer deste
ea
a contratação de pessoal
de
a
serviços,
da sede,
compra
2% do FPM. Com eles foi custeada a implantação
sucessiva
diminuição
conta da
dos meses a receita tem decrescido por
implantação de serviço próprio. Ao longo
Consórcio.
o
aos Municipios e destes para
nos valores de FPM repassados
do Consórcio.
e contábeis e ofluxo financeiro
dados
detalham
patrimoniais
As tabelas a seguir
recursos

CONTÁBIL E

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

Participação Financeira
Sistema Contábil

Patrimônio
O Património existente

no

CISAT, foi adquirido de

02 formas:

|A

contabilidade

Pública.

elaboradas

aplicada pelo

prestações de

As

Municipios

avaliadas

pelo

e

pelo Municipio
pelo Município
comodato,

de

para

Marabá(l),

alender

Consorciados.
de
Os equipamenos

escritório

c o p a e cozinha

e

Móveis

Compuadores, Fax,
Móveis para consultório

em

todos

médico

os

regime

mobiliário

para
e

de|

Municípios
como:

escritório,

Mobiliário para
oriundo

do

recurso próprio
do qual é destinado um percentual|
mensal,
repasse
Consórcio.
para manutenção do
Foram

adquiridos

com

2% do FPM

Conselho

(02
equipamentos médicos hospitalares
Tribunal
cedidos, |Fiscal e apresentadas ao
foram
de
ul1ra-sonografia),
aparelhos
1rimestralmente.
Constas
do MMunicipio
São Domingos do Araguaia(l) e|
Os

e

é
são|

CISAT

contas

de

Média Mensal
RS39.630,00

Estado

União

DEMONSTRA TIVO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS DO CISAT

Ms

EXERCÍCIO 1999
ReceitaS

|Abril

0,00
26.104,34
39.842,05

Saldo inicial

Maio
Junho
Julho
Agosto

Setembro
|Outubro

Novembro

31.651,37
26.333, 87

36.499,52

41.127,37
40.332,29

38.712,68
Dezembro
42.357,88
| Total Geral
322.961,37
Saldo em aplicação RS 47.910,00
Saldo Final
RS 53.910,00

tt

EXERCICIO 2000

Despesas
0,00

Saldo Inicial
5.065,700 Janeiro

38.287,68

Fevereiro

10.002,48 Março
16.007,92 Abril

27.963,90

Maio

45.309,64

Julho
|Agosto

36.364,17
39.285,39

50.764,49
269.051,37

LLLLLLLLLLLLLLtILLILf f s SSsf s -

Junho

Setembro

Total Geral
Saldo atual

Receitas
53.910,00
47.353,86

47.248,25
61.780,64
62.477,79
48.844,51

39.271,82
39.719,14

52.519, 70

42.932,64
496.058,35

388,85

Despesas
0,00

46.385,21
65.286,92

63.545,40

59.825,414
51.743,20
55.574,66
49.864, 65

51.848,73
51.595,29
495.669,50

RELAÇÃ DE DESPESAS GERAIS DO CISAT

Despesas Médico-Hospitalares

Exames Citopatológicos

Consultas especializadas
Exames especializados

e

cirurgiaIs

Material de consumo médico hospitalar

Despesas com pessoal e obrigações
Salário
FGTS
INSS
IRRF
PIS
ISS
13° Salário
Rescisão contratual

X Complementação salarial
Despesas Administrativas

Locação de veiculo

Combustivel e lubrificante
Agua, Energia e Telefone
Material de expediente
Material de higiene conservação e limpeza

Material de copae cozinha
Material de consuno
Material permanente

Material

de informática

Publicidade e eventos
Serviços de terceiros

Erotesecarretos
Despesas bancárias (1OF- CPMF)
Serviços cartorário

Despesas com alimentação
Serviços de postagens

Diárias e

passagens

'ss

Impostose taxas p/ extração de documentos
Vales transportes
Ajuda de custo
Doações p/ campanha de saúde (Hemopa)

Aono

Prgfissionais liberais

7- FATORES DIFICULTADORES

7.1 Carência de Estrutura

porte

nos

Municipios

Os Municípios que compõe o CISAT são quase todos de pequeno
todos tem menos de 25 mil
Marabá e

lupiranga,

(exceto

habitantes)
A

fisica

estrutura

aejiciente. Muitas
uma

linha

vezes a

ë
de saúde destes pequenos Municipios
com
Secretaria de Saúde não conta se quer

telefônica. São poucos

os

profissionais qualificados seja

na

área técnica ou administrativa.
Em todo

o

âmbito

carência de
de
área da saiúde. A inexistência de cursos
médicos, sejam de nível

regional se verifica

uma

grande

pessoal capacitado na
Jormação de profissionais na região, sejam
isso
médio, faz com quea grande maioria seja trazida de fora, tendopor
um custo alto como qual é difícil arcar.
De maneira
oS recursos

geral,

disponíveis,

necessidades do

a estrutura

são

fisica instalada, o pessoal lotado e

insuficientes para que os titulares atenda

as

Municipio na área da saúde.

7.2 Falta de Apoio Institucional e Financeiro
realidade
que vem mudando a
sOcial de tantas comunidades o CISAT julgou necessário e pertinente
e Federal
estabelecer parcerias a fim de que as esferas Estadual

Por

ser uma

iniciativa

Regional

existentes e
Jizessem presentes ampliando ações
resuliados. Para tanto foram
oportunizando a multiplicação dos
elaborados e encaminhados vários projetos propondo ações conjuntas,
e o Consórcio
entretanto até agora não tiveram parecer positivo

também

se

mensais da ordem de 2% do
continua trabalhando apenas com recursos
FPM de cada Municipio consorciado.

ven
do FPM VEm
recursos oriundos
ressaltar
estes
que
Ortanie
E seus
SOrendo sucessivas reducões. o aue tem obrigado o CISAT

nicipiO5 a cortar servicos, deixando a população. que ja usuyru

obtido apo
beneficio. menos assistida. Se esta iniciativa tivesse
este
de ouiras parcerias, muito mais pessoas teriam sido atendidas e mu

serviços seriam implantados nesta regiao

7.3

Repasse de Recursos Insuficiente

tem sido insuficiente
percen/ual de recursos baseado no FPM.
existente nos Municipios.
para alender a necessidade de serviços
vem

més de março deste ano os Municipios
lhe foi ofertada
ulilizando uma cota maior de serviços do que
os
um acordo feito com
(extrapolamento do teto de serviços). Através de
utilizados foram realizados a
prestadores de serviços os procedimentos
sob a responsabilidade dos
preço de CISAT e o pagamento ficou
MunicipioS. que até agora não conseguiram efetuá-los.

Tanto que. desde

o

A tabela a seguir demonstra o débito que os MMunicipios
contrairam. a fim de atender o aumento da demanda por serviços

especializados.

MAPA DE EXTRAPOLAMENTO DE COTA DOS

Municipio
Marabd
Ttupiranga
S.Domingos
S. João
Eldorado
Brejo Grande
Palestina do Pará
Nova Ipixuna
Total

MUNICÍPIOS CONSORCIADOS

MESES

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

4.035.0011.438,80 7.158,20 3.877,15 794,95
850.00 2.531,00 1.033,55 2.469,10 2.936,55
432,00
400,00

75,50

913,00

581,00
638,40

461,00

570,00

209,35

5.792,5015.759,20

692,70
214,80

238,80
117,95

776,10

240,45

4.088,25

Total

4.649,30 17.559,01 49.512,41
1.255,95
370,10
11.446,25
804,45
3.080,95
657,50
12,00

384,25
344,20
330,65

9.775,10 9.088,95

Agosto Setembro

1.774,75
2.072,00

1.251,10
344,20
571,40

7.619,65 17.929,11 70.053,06
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9. Conclusão
elato
1anie de tantas evidncias e dados descritos nestetrabalho
consideramos que valeu pena todo o empenho pelo efetivo
na
da saúde
dbia
e
e
prática de
eesa
regional, conseqiência pioneira idéia pratica
a

-

ae

Consorciamento firmado pelas Prefeituras desta micro regiao.

vestes 02 anos enfrentou-se muitos desafios, descrenças e drviaus
mais
g u s , quanto a viabilidade e perenicidade. Entretanto,
hporlante que acreditar foram os ganhos económicos e sOciais que
CSAT pôde trazer para os Municipios traduzidos em maior

eficacia,

oimização de recursos, racionalização de gastos e principalmene

Fortalecimento da Gestão do SUS. Estes fatores justificam as
participaçÕes das Prefeituras que, diante das dificuldades conjunturais
Veem-se obrigados a gerenciar competentemente seus recursos não

sendo permitido aventurarem-se em despesas desnecessárias. Outros
aspectos, não apresentados podem ser considerados, como: o aumento
na arrecadação de impostos, a geração de renda e emprego, direto e

indireto nos dois Munictpiospólos de serviços do CISAT.
Para o cidadão: a comodidade e a facilidade pela oferta mais
proxima, a humanização do atendimento e o acesso aos serviços antes

praticamente inexistentes.
Verifica-se portanto, que um universo significativo de

consultas e exames, sessöes e procedimentos ambulatoriais foram
proporcionados pelo CISAT, mantidos com recursos Municipais,
conseguindo melhorara qualidade de vida de milhares de pessoas, que
de outra forma não teriam conseguido atenuar seus males com rapidez,
e que, da mesma maneira, as Prefeituras de forma isolada não
conseguiriam atender estas necessidades de suas populações.
Mais que os reflexos positivos, as quantidades e percentuais de
atendimento são provas inequivocas, iambém de que estão sendo
preenchidas lacunas históricas na área da saúde e que é necessário um
maior investimento na média e ala complexidade nesta região do
Estado do Pará.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins, foi
neste período um estágio, muito ainda há de ser feito para a

implementação do SUS, que acreditamos e defendemos com qualidade e
acesso para todos.
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