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10. Auditorias
Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.

Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS) 
Data da consulta: 30/03/2022.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online 
Data da consulta: 30/03/2022.

Análises e Considerações sobre Auditorias

Sem Auditorias no ano em tela.
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11. Análises e Considerações Gerais

Analisando dados coletados em 2021, verificamos que alguns dos indicadores de saúde em comparação ao ano anterior, tiveram alterações consideráveis que vão desde o 2º ítem introdutório até o 9º -
Execução Orçamentária. Observamos um ano incomum onde, a Pandemia atingiu picos elevados de adversidades. Nos primeiros meses do ano,  elevados casos de óbitos e  transferências Fora de
Domicílio -TFD por pacientes acometidos de COVID. a  busca para  adquirir  insumos para o enfrentamento da pandemia assim como, a queda em  outros indicadores de saúde Pública ( vacinas de
rotina, exames citopatológicos, mamografia, tratamento de patologias  de notificação compulsória-TB/MH, interrompidos ou abandonados.

Considerando todos os obstáculos vivenciados pelo município e, principalmente os desafios enfrentados pela Saúde Pública Municipal, concluiu-se um ano de aprendizagem e crescimento pautados em
um conjunto de medidas  executadas pelas esferas Federal, Estadual e Municipal. A soma desses fatores condicionantes e determinantes, levaram o município a um processo de maior serenidade ao findar
o ano. 
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12. Recomendações para o Próximo Exercício

Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício

Ao findar o ano de 2021 e, a possibilidade de chegarmos ao fim da pandemia ou mesmo a redução dos casos, a gestão deverá elaborar Ferramentas de enfrentamento para a nova realidade de saúde
pública onde, os agravos e sequelas deixados pela mesma, devem fazer parte de um monitoramento contínuo, com estratégias  voltadas para a prevenção de cuidados contra um vírus  que provavelmente
continuará circulando entre as populações. Continuaremos convivendo com o coronavírus mas, com o intuito de estabelecer uma resposta imune e protetiva de nossa população.

SARYNA DE SOUZA ABUD 
Secretário(a) de Saúde 

MONTE ALEGRE/PA, 2021
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Dados Demográficos e de Morbimortalidade
Considerações:

Sem Parecer

Dados da Produção de Serviços no SUS
Considerações:

Sem Parecer

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
Considerações:

Sem Parecer

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
Considerações:

Sem Parecer

Programação Anual de Saúde - PAS
Considerações:

Sem Parecer

Indicadores de Pactuação Interfederativa
Considerações:

Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira
Considerações:

Sem Parecer

Auditorias
Considerações:

Sem Parecer

Análises e Considerações Gerais
Parecer do Conselho de Saúde:

Sem Parecer

Recomendações para o Próximo Exercício
Considerações:

Sem Parecer

Status do Parecer: Em análise no Conselho de Saúde

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: PARA

MUNICÍPIO: MONTE ALEGRE 
Relatório Anual de Gestão - 2021 

Parecer do Conselho de Saúde
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MONTE ALEGRE/PA, 30 de Março de 2022 

Conselho Municipal de Saúde de Monte Alegre
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