ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RELÁTORIO

O município de Itatim é uma cidade localizada no Estado da Bahia e segundo dados do
IBGE possui 14.487 habitantes, em seu território, que residem em áreas urbanas e rurais, em
uma área total de 574,259 Km². Está localizado às margens da BR 116, sendo a principal via de
acesso ao município, que não possui aeroporto. Fica a 200 km de Salvador, fazendo divisa com
os municípios de Santa Terezinha e Milagres.
Na dimensão da saúde municipal, dispomos de 07 Unidades de Saúde da Família com
equipe completa, 01 base de Serviço Móvel de Urgência (SAMU) composta por 11
profissionais entre condutores, técnicos de enfermagem e enfermeiro coordenador, 01 Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS) composta por: médico psiquiatra, enfermeiro, recepcionista,
psicóloga e profissional de apoio, Vigilância Sanitária e Epidemiológica composta por
coordenação e agentes de endemias e o Hospital Maternidade Maria Eunice Dultra Soares.
Estão a disposição do Hospital Maternidade Maria Eunice Dultra Soares, 07
ambulâncias as quais fazem transferência para hospitais de referencia principalmente

de

pacientes respiratórios nesse momento de pandemia ,01 no SAMU que é responsável pelo
atendimento de ocorrência e principalmente de transferências em casos mais graves, 02 SPIN’S
nas unidades de saúde que auxiliam na locomoção dos profissionais tanto para visita domiciliar
quanto para monitoramento de casos suspeitos, foram empenhadas aquisições de peças diversas
para a manutenção e recuperação de veículos usados nas unidades de saúde, hospital e SAMU
na COVID-19,
Foram realizados alguns apostilamentos conforme listagem abaixo, para que fosse
possível o pagamento dos profissionais, credenciados, estagiários e terceirizados que prestam
serviços no município.
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