
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE
REFERENTE AO 

Às nove horas do dia 30 

de Itanhaém, localizado à Rua João Mariano Ferreira, 229, Vila São Paulo, 

foi realizada a apresentação da Audiência Pública da Saúde, referente ao 

Quadrimestre de Dois Mil e 

Crivellari Miranda fez a abertura da audiência de saúde

Vereadores,Conselho de Saúde,

A Diretora Guacira inici

janeiro de 2012 o § do art.198 da Constituiçã

valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União,Estado,

Federal e Municípios em aç

do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado 

referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no m

informações –montante 

mínimos do produto da arrecadação de impostos, normas de 

fiscalização,avaliação e  controle

de serviços de saúde própria, conveniada e contratada.  

Planejamento comentou sobre as ações  realizadas pela Rede Municipal de 

Urgência que é composta pela Rede Pré Hospitalar  

Atendimento e a Móvel 

de janeiro a abril 298.115

por especialidade nesse quadrimestre é 

606.Em comparação ao no anterior do mesmo período o número de 

procedimentos aumentou e houve uma diminuição em relação ao número 

de pacientes. A maior demanda de atendimento é a Clínica Médica.

pacientes regulados pelo CROSS 

atendimentos .O Serviço 
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30 de Maio de 2019, no Plenário da Câmara Municipal 

de Itanhaém, localizado à Rua João Mariano Ferreira, 229, Vila São Paulo, 

foi realizada a apresentação da Audiência Pública da Saúde, referente ao 

uadrimestre de Dois Mil e Dezenove .O Secretário de Saúde 

fez a abertura da audiência de saúde agradecendo os 

Conselho de Saúde,Diretores, funcionários  e população local. 

iniciou  a apresentação sobre a Lei nº141 de 13 de 

o § do art.198 da Constituição Federal  para dispor sobre

valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União,Estado,

Federal e Municípios em ações e serviços de saúde.O Artigo 36 

do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado 

quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo as seguintes 

montante e fontes de recursos aplicados, percentuais 

mínimos do produto da arrecadação de impostos, normas de 

fiscalização,avaliação e  controle, auditorias ocorridas no período, of

de serviços de saúde própria, conveniada e contratada.  A Dra de 

Planejamento comentou sobre as ações  realizadas pela Rede Municipal de 

Urgência que é composta pela Rede Pré Hospitalar  -Unidade de  Pronto 

Atendimento e a Móvel – Samu. A Unidade  de Pronto Atendimento realizou 

janeiro a abril 298.115 procedimentos.O número de pacientes atendidos 

por especialidade nesse quadrimestre é 72.965.Média de pacientes por dia 

Em comparação ao no anterior do mesmo período o número de 

tou e houve uma diminuição em relação ao número 

A maior demanda de atendimento é a Clínica Médica.

pacientes regulados pelo CROSS –DRS IV teve uma demanda de 

atendimentos .O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência  compreende 

, no Plenário da Câmara Municipal 

de Itanhaém, localizado à Rua João Mariano Ferreira, 229, Vila São Paulo, 

foi realizada a apresentação da Audiência Pública da Saúde, referente ao 1º 

 Dr Fábio 

agradecendo os  

e população local. 

Lei nº141 de 13 de 

para dispor sobre os 

valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União,Estado,Distrito 

rtigo 36 -O gestor 

do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado 

as seguintes 

percentuais 

mínimos do produto da arrecadação de impostos, normas de 

, auditorias ocorridas no período, ofertas 

A Dra de 

Planejamento comentou sobre as ações  realizadas pela Rede Municipal de 

Unidade de  Pronto 

Pronto Atendimento realizou 

procedimentos.O número de pacientes atendidos 

de pacientes por dia 

Em comparação ao no anterior do mesmo período o número de 

tou e houve uma diminuição em relação ao número 

A maior demanda de atendimento é a Clínica Médica.Os 

DRS IV teve uma demanda de 735 

compreende 



 

os municípios de Itanhaém,Pedro de Toledo, Peruíbe,Mongaguá e Praia 

Grande. O Município de Itariri se desligou do Samu Regional de Itanhaém, 

mesmo assim continuando atendendo demanda desse município. O Samu 

regional realizou nesse quadrimestre 68.154  procedimentos e atendimento 

pré-hospitalar 30.713. Total de chamadas por município 54.662.No serviço 

de contratualização de alta complexidade a empresa Centro Integrado de 

Diagnóstico realizou nesse quadrimestre 481 tomografias sendo nossa 

maior demanda a tomografia de coluna lombo sacra e a de crânio.A 

empresa Endonete Clínica de Endoscopia e Terapêutica Antoniete 

contratualizada de consultas endoscopias e exames realizou 158 consultas 

e 170 exames no período.Ampliamos os exames de gastro.Não temos 

demanda reprimida de consultas, houve a contratação de um 

gastroenterologista .A empresa Lorena Ribeiro  realizou 3.808 ultrassons.A 

empresa contratada para locação de concentradores de oxigênio nesse 

quadrimestre realizou 213,76 locações.O laboratório Municipal no 

quadrimestre   computou 144.380 procedimentos, com dois pontos de  

coleta (laboratório central  e uma sala instalada na UPA). Em relação ao 

quadrimestre do ano passado houve um aumento de 35.000 exames.A 

demanda de solicitação de exames é de bioquímica e hematologia. A 

Atenção Especializada teve computado no período de janeiro á abril 69.310 

procedimentos.O Agendamento Externo teve no Quadrimestre 3.595 

consultas e 3.354  agendamentos de Exames. Absenteísmos 29% exames 

e 25% consultas. O agendamento de  transporte no quadrimestre realizou 

10.187 pacientes  transportados para São Paulo, Santos e etc. A produção 

da Atenção Básica janeiro á abril perfazem o total  de 208.868 

procedimentos .Em relação ao quadrimestre do ano anterior houve uma 

ampliação de 600 procedimentos. O Programa de Saúde Bucal com 12 

equipes realizou 25.266  procedimentos e cobertura de 41%.Na vigilância á 

saúde –arborviroses,os  agentes de  endemias juntamente com os agentes 

comunitários visitaram no 1º quadrimestre  9.121 casas sendo (3.779 

trabalhadas e 5.342 fechadas).Os agentes comunitários de saúde realizou 

11.698 casas trabalhadas.Em comparativo ao ano passado os agentes 

comunitários visitaram 2.000 casas a mais esse ano. Na Vigilância 

Epidemiológica no quadrimestre nascidos vivos ocorridos no município 



 

(1.050), nascidos vivos residentes (482),Nascidos vivos <2500gr (50),óbitos 

residente no Município (347),óbitos menores 01 ano (008), óbitos de 

mulheres(idade fértil (021), óbito por câncer de mama 004,óbitos doenças 

hipertensivas (059).A vigilância epidemiológica nesse quadrimestre- 

doenças de notificações compulsória –agravos notificado 832 e confirmados 

264.A dengue nesse quadrimestre  perfazem 094 casos confirmados. A 

Diretora do Planejamento e  a diretora da  Vigilância explanaram sobre os 

04 subtipos de  dengue,sobre as ações de promoção e prevenção.O 

Vereador Hugo Di Lallo manifestou ajuda dos vereadores nas ações da 

dengue.A vigilância  sanitária realizou no período 75 amostras do Programa 

Pró-água, atendeu 103 denúncias, realizou 472 Inspeções. A Diretora do 

Planejamento  apresentou a prestação de contas do acumulado do 1º 

Quadrimestre  com arrecadação municipal de R$ 81.907.044,26.Despesas 

paga com repasse SUS (R$ 27.129.186,56). E aplicação de Recursos 

Próprios  24,44%. A Diretora da Atenção Básica Débora Cristina apresentou 

as atividades  realizadas nesse quadrimestre: Atividades educativas, 

Programa DST/Aids (palestras, realizados 7.533 testes rápidos, manteve-se 

projeto de prevenção ao profissional do sexo, capacitações em teste 

rápido), Dia internacional da Mulher nas Unidades de Saúde (coleta de 

papanicolau ,encaminhamento planejamento familiar, avaliação 

odontológica, procedimentos odontológicos, solicitação de mamografia), 

busca  ativa de sintomáticos de tuberculose,palestras com orientações 

sobre sintomas e coletas de BK. A Diretora da Atenção Básica finalizou a 

audiência agradecendo a todos a participação.   




