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O Ministério da Saúde 
anunciou na manhã des-
ta quinta-feira, dia 05 de 
outubro, o repasse de re-
cursos federais para cus-
tear e qualificar os servi-
ços ofertados à população 
de 46 Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA 24h) 
de todo o Brasil. Estre os 
municípios  beneficiados 
está Tangará da Serra, 
que receberá anualmente 
R$ 2.730.000,00. De acor-
do com o secretário de 
Saúde, Itamar Bonfim, o 
valor servirá para desafo-
gar as despesas que eram 
mensalmente  pagas com 
recursos próprios do mu-

nicípio, aliviando assim 
os gastos na saúde públi-
ca. 

“Inauguramos a UPA 
24 Horas aqui em Tan-
gará da Serra no dia 1º 
de julho de 2016, então 
tem mais de um ano. Em 
todo esse período, nunca 
tivemos ajuda por parte 
do Governo do Estado e 
também do Governo Fe-
deral. Agora, serão R$ 
227.500,00 mensais que 
irão nos ajudar,  desafo-
gando um pouco a receita 
própria com esse aporte 
do Governo Federal”, afir-
mou o secretário. 

Além de Tangará da 
Serra,  o município de 
Várzea Grande também 
contará com repasse do 
Governo Federal, rece-

bendo anualmente R$ 
3.900.000,00. No total, 
serão R$ 6.600.000,00 
por ano injetado em Mato 
Grosso. 

Durante o anúncio ofi-
cial, o ministro da Saúde, 
Ricardo Barros, afirmou 
que o repasse proporcio-
nará atendimento com 
mais qualidade para po-
pulação.  “A partir de ago-
ra, esses municípios po-
derão contar com o apoio 
do governo federal para 
continuar oferecendo 
atendimento de qualida-
de. Nessa gestão, todos os 
pedidos para habilitação 
de UPA’s dos municípios 
que entregaram a docu-
mentação correta foram 
atendidos”, enfatizou o 
ministro.
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Mato Grosso recebeu 
35 profissionais 
do ‘Mais Médicos’

SAÚDE PÚBLICA OUTUBRO 

Município receberá mensalidade 
a partir desse mês 

É a segunda vez que 
o estado recebe 

profissionais 
do programa.

Trinta e cinco médi-
cos brasileiros que se 
formaram em institui-
ções estrangeiras chega-
ram nesta quinta-feira, 
05, para atuarem em 
unidades municipais 
de saúde em Mato Gros-
so. Segundo a Secreta-
ria Estadual de Saúde 
(SES) de Mato Grosso, 
os profissionais, do Pro-
grama Mais Médicos 
para o Brasil, foram en-
viados a 32 municípios. 
É a segunda vez que o 
estado recebe profissio-
nais do programa. Na 
primeira ocasião, Mato 
Grosso recebeu 20 mé-
dicos cubanos, no mês 
de junho, que atual-
mente trabalham em 13 
municípios, sendo que 

um deles atua em um 
Distrito Sanitário Indí-
gena (DSEI) Xavante. 
Desta vez, os médicos 
são brasileiros e for-
mados em instituições 
estrangeiras com habi-
litação para o exercício 
da medicina. Os novos 
médicos chegaram em 
Cuiabá e devem passar 
por capacitação na SES.

Os médicos brasilei-
ros estão inscritos para 
a segunda fase do pro-
cesso de seleção do Pro-
jeto Mais Médicos para 
o Brasil, e substituirão 
vagas dos médicos Coo-
perados de Cuba, que já 
cumpriram com a mis-
são de permanência pelo 
período de três anos no 
Brasil. Os 35 novos mé-
dicos passarão por capa-
citação para conhecer 
os principais agravos 
da vigilância em saúde, 
com ênfase nas caracte-
rísticas dos municípios 
nos quais desenvolve-
rão as atividades.

Com o anúncio oficiali-
zado pelo ministro da Saú-
de, Ricardo Barros, sobre o 
repasse de R$ 93,2 milhões 
por ano para 46 Unidades 
de Pronto Atendimento 
(UPA 24h) em todo o Bra-
sil, o município de Tangará 
da Serra passará a receber 
já a partir desse mês R$ 
227.500,00 para qualificar 
o atendimento. Os valores 
serão utilizados para pa-
gamento dos profissionais 
que trabalham atualmen-
te na unidade e também 
para compra de insumos. 
De acordo com o secretário 
de Saúde, Itamar Bonfim, 
o ‘desafogo’ nas despesas 
fará com que o município 
invista em outros setores 
da saúde pública. 

“Esse valor de R$ 
227.500,00 será alocado 
na própria UPA. Para quem 
não recebia nada, isso é ex-
tremamente bom. Não dei-
xaremos de aplicar recur-
sos próprios na unidade, 
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Município receberá anualmente o valor de R$ 2.730.000,00 

Secretário de Saúde, Itamar Bonfim

mas o repasse nos dará um 
alívio grande. Com isso, a 
gente pretende investir na 
manutenção do Hospital 
Municipal, aumentando o 
número de leitos”, contou 
o secretário à reportagem 
do Diário da Serra.

Além da ajuda finan-
ceira mensal que a UPA 
de Tangará da Serra rece-
berá do Governo Federal, 

o município também bus-
cará apoio junto ao Estado 
para desafogar ainda mais 
os gastos realizados na saú-
de pública. “O Estado tem 
a obrigação de nos ajudar 
com R$ 113.750,00 men-
sais. Para isso, vamos mon-
tar todo o procedimento, 
que irá tramitar normal-
mente. Isso também irá nos 
ajudar muito”, afirmou o 

responsável. A UPA tem o 
intuito de atender pacien-
tes em situação de urgência 
e emergência, estabilizan-
do o quadro e realizando 
a investigação diagnóstica 
inicial de cada caso. Em 
seguida, o paciente é en-
caminhado de forma refe-
renciada às unidades que 
fazem atendimento de alta 
complexidade.

Saúde garante mais de R$ 2,7 
milhões para UPA de Tangará 


