RELATÓRIO DE ATIVIDADES - IPESAÚDE 2017
Resultados alcançados em 2017
O presente relatório trará uma abordagem dos programas operacionalizados pelo Ipesaúde no
período de 01/01/2017 até 30/11/2017, com a demonstração da evolução da programação e dos
resultados obtidos frente às metas de execução das ações.
Estão caracterizados os programas, as principais ações e sua forma de gestão, prioridades definidas
para o período em questão, conjunto de decisões operacionais e de gastos que foram adotados, com
intervenções realizadas e resultados obtidos.
As atividades desenvolvidas pelo IPESAÚDE e os novos projetos em desenvolvimento também
serão relacionados.
É de se registrar que todos os resultados pontuados a seguir tiveram por lastro um Planejamento
Estratégico do Órgão, cuja elaboração contou com a participação ampla e democrática de um
conjunto de pessoas de diferentes áreas e visões. Isso viabilizou a Instituição executar suas tarefas
de forma planejada, tendo por norte as metas estabelecidas para o exercício.

- Principais Ações

•Novo modelo de atendimento nas unidades do Ipesaúde no interior;
•O Ipesaúde implantou em 2017 um novo modelo de atendimento no interior do Estado.
O Ipesaúde possui 5 unidades regionais e todas passaram por reformas, não apenas físicas,
mas principalmente na Gestão. Com isso, os mais de 33 mil beneficiarios do interior do
Estado já conseguem exames, consultas e realizar procedimentos administrativos nas
regionais e em clinicas credenciadas que foram recontratadas. Em março, foi realizado o
ciclo de palestras de saúde da Mulher.
•Início da reforma da unidade regional em Dores;
Os beneficiários do Ipesaúde residentes no interior do estado ganharão um pouco mais de
comodidade. Foi iniciada no último dia 6 de novembro a reforma da unidade de Nossa
Senhora das Dores. Com isso moradores de cidades circunvizinhas ao município, como
Capela, Cumbe, Siriri e até Nossa Senhora da Glória, também poderão usufruir do serviço de
saúde.
Inicio da Obra da Nova Central de Atendimento
Será construída, no Ipesaúde, a nova central de atendimento, com entrada independente pela Rua
Campos. Atualmente o acesso se dá por dentro da sede com saída pela rua Duque de Caxias. O
objetivo é ampliar o atendimento e humanizar o setor, a atual central tem 300 metros quadrados e

a nova terá 400 metros quadrados, vinte guichês e cento e quarenta e cinco lugares para espera
com uma estrutura bastante moderna, nos padrões das grandes clínicas do país. O investimento na
obra
ultrapassa
os
R$
500.000,00
em
recursos
próprios
do
Ipesaúde.

•Prestação de Contas na Alese e MPE
•O presidente do Ipesaúde, Christian Oliveira, apresentou o balanço de gestão do Instituto
naAssembleia Legislativa de Sergipe e aos promotores da área da Saúde ainda no primeiro
semestre deste ano. O objetivo foi mostrar os resultados alcançados pela gestão do
Ipesaúde nos últimos dois anos, através das mudanças implantadas mediante planejamento
estratégico, desde reformas nos prédios, fortalecimento das unidades próprias, ampliação
dos serviços oferecidos em todas as unidades, recredeciamento e recadastramento. O que
se viu, nos últimos dois anos foi um aumento considerável no número de atendimentos e
serviços.
•Inauguração do novo Centro Odontológico;
•Em agosto, o governador do estado, Jackson Barreto, inaugurou novo Centro de
Odontologia do Ipesaúde “Maria Viana de Bragança”. Durante o evento, também foi
assinado Termo de Cooperação Técnica entre o Ipesaúde e a UFS, que será executado sob
a forma de assistência na promoção de saúde, estágios curriculares obrigatórios, aulas
práticas, seminários e cursos, com a utilização das unidades para fins assistenciais e
educacionais – podendo ainda contar com a participação de alunos e professores da área
da saúde da Universidade Federal para trabalharem nas unidades do órgão e atenderem
aos seus beneficiários. O novo Centro de Odontologia “Maria Viana de Bragança”,
localizado no prédio do antigo centro de Diabetes, na Praça da Bandeira, absorverá o
atendimento realizado, atualmente, na Rua Campos. Com essa mudança, será possível
ampliar a capacidade de 150 para 350 atendimentos odontológicos semanais, incluindo os
usuários do interior do estado . A nova unidade dispõe de 12 consultórios, dependências
para coordenação, almoxarifado, setor de esterilização, odontologia preventiva, além de
banheiros adaptados para deficientes, perfazendo um total de 330m² de área construída,
perfazendo um investimento de mais de um milhao de reais em investimentos.
Agilidade no sistema de marcação de consultas e exames;
- Em outubro de 2017 o Ipesaúde instalou um novo servidor para dar mais agilidade ao sistema. A
espera pelo atendimento chegou a quatro horas, em casos mais extremos, por causa do sistema
obsoleto. Diariamente passa pelo serviço da instituição cerca de oitocentos a mil beneficiários em
média. Agora a situação é outra. O tempo de espera passou a ser de uma hora ou menos.

