PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE
REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2019

Às nove horas do dia 28 de Fevereiro de 2020
20 foi realizado a Audiência
Pública referente ao 3º Quadrimestre no espaço do CMTECE localizado na
Av. Condessa de Vimieiros nº 1131 Centro,
Municipal estar em

reforma.A

por motivo da Câmara

apresentação da Audiência Pública da

Saúde foi realizada pelo
pel Coordenador de Saúde Bucal Dr. Maurício Rangel
Torres agradecendo a presença do Conselho de Saúde,
Saúde,Diretores,
funcionários e população local. O Coordenador de Saúde Bucal iniciou a
apresentação sobre a Lei nº141 de 13 de janeiro de 2012 o § do art.198 da
d
Constituição Federal

para dispor sobre os valores mínimos a serem

aplicados anualmente pela União,Estado,Distrito
União,Estado, istrito Federal e Municípios em
ações
es e serviços de saúde.O
saúde Artigo 36 -O
O gestor do SUS em cada ente da
Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre
anterior, o qual conterá, no mínimo
m
as seguintes informações –montante e
fontes de recursos aplicados, percentuais mínimos do produto da
arrecadação de impostos, normas de fiscalização,avaliação e

controle,
controle

auditorias ocorridas no
no período, ofertas de serviços de saúde própria,
conveniada e contratada.O
contratada.O Dr. Maurício relatou o número de procedimentos
da Unidade de Procedimento UPA num total de 285.297 no quadrimestre de
setembro á dezembro.Em
dezembro.Em relação ao número de pacientes atendidos por
especialidade total de 63.818 no quadrimestre, média de 523 pacientes
dia.Explanou
Explanou sobre as quantidades de pacientes atendidos por município de
origem( Itanhaém, - 58.437,Mongaguá- 196, Peruíbe -515,
515, Praia Grande 111,São Paulo-1.672
1.672 e outros 2.887)
2.887). A Upa nesse quadrimestre
rimestre realizou
12.170 atendimentos de pacientes no raio x com 21.805 incidências. O
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional compreende 01 USA(
Unidade de Suporte Avançado),
Av nçado), 03 USB (Unidade de Suporte Básico) 03

URAM (Unidade Rápida de Atendimento Móvel) realizaram 67.291
procedimentos e atendimento pré-hospitalar 27.570. Total de chamadas
por município 50.327, por tipo 27.570 chamado.No serviço de contratados
de alta complexidade a empresa Centro Integrado de Diagnóstico realizou
nesse quadrimestre 272 tomografias sendo nossa maior demanda a
tomografia de crânio, coluna lombo sacra e toráx.A empresa Endonete
Clínica de Endoscopia e Terapêutica Antoniete realizou 189 exames.A
empresa Lorena Ribeiro

realizou 2.295 ultrassons .A empresa Lumiar

Health Care contratada para locação de concentradores de oxigênio nesse
quadrimestre realizou 217 locações.A Vigilância á

Saúde nesse

quadrimestre realizou 1.104 procedimentos.O laboratório Municipal no
quadrimestre

computou 161.415 procedimentos, com dois pontos de

coleta (laboratório central e uma sala instalada na UPA). Em relação aos
exames a nossa maior de manda é bioquímica com 102.302 exames e
hematologia 24.042.A Atenção Básica solicitou nesse quadrimestre 94.040
exames, Unidade de Pronto Atendimento 42.878, Rede de Atenção
Especializada 12.315 e Outros (Laboratório,Visa e Sesmit) 12.103. A
Atenção

Básica

Especializada

com

11

unidades

realizou

nesse

quadrimestre 88.723 procedimentos.O Agendamento Externo teve no
Quadrimestre 3.705 consultas e 3.659 agendamentos de Exames.
Absenteísmos 26,1% exames e 22,7% consultas. O agendamento de
transporte transportou no quadrimestre realizou 10.695 pacientes para São
Paulo, Santos e etc. A produção da Atenção Básica com 12 unidades de
setembro à dezembro

perfazem o total

de 174.519 procedimentos .O

Programa de Saúde Bucal com 13 equipes realizou 26.516 procedimentos e
5.836 consultas.Na vigilância á saúde – arboviróses, os

agentes de

endemias juntamente com aos agentes comunitários de saúde visitaram no
3º

quadrimestre

26.834

imóveis.

O

Departamento

de

Vigilância

Epidemiológica – doenças de notificações compulsória (agravos notificado)
num total de 368 no quadrimestre. Dessas notificações foram confirmados
149 casos (003 de dengue, 16 hepatites virais, 86 DST, 23 casos novos
tuberculose, 10 casos de sarampo,08 acidentes animais peçonhentos,02
casos de meningite. Nascidos vivos (ocorridos no Município) 954,óbito <28
dias

(residente) 02, óbitos < 01 ano (residente)

02,

óbitos de

mulheres(idade fértil (residente) 021, óbito por câncer de mama (residente)
009,óbitos mulher câncer colo útero (residente) 003,óbitos doenças
hipertensivas e infartos do miocárdio residentes) 046.A vigilância sanitária
realizou no período 80 coleta de amostras do Programa Pró-água, atendeu
094 denúncias, realizou 626 Inspeções.A Secretaria de Saúde contratou a
empresa especializada em serviços de apreensão de animais de médio e
grande porte - Rancho Rafael Goes Fortuny . No quadrimestre foram 08
equinos

apreendidos, 04 resgatados, 04 adotados e 02 falecidos. Bovinos

apreendidos 02,resgatados 02.A vigilância realizou nesse período 236
castrações (cães e gatos). O Coordenador de Saúde Bucal

apresentou a

prestação de contas do acumulado do 3º Quadrimestre com arrecadação
municipal de R$ 215.667.515,01.Despesas paga com repasse SUS (R$
23.779.741,18) e aplicação de Recursos Próprios 28,45%. O Coordenador
de

Saúde

Bucal

quadrimestre:Programa

apresentou
DST/AIDS

as

atividades
realizou

realizadas
palestras,

nesse

distribuiu

preservativos, realizaram 9.299 testes rápidos. O CINI – DST/AIDS
participaram na Oficina III da Rede de Cuidados em IST/HIV/AIDS e
Hepatites Virais juntamente com as unidades de Saúde.Capacitação em
TR de HIV, Sífilis, Hepatite B e C em parceria com o município de
Mongaguá, capacitando profissionais da Maternidade do Hospital Regional
Jorge Rossmann.A Atenção Básica e Especializadas realizaram eventos:
setembro amarelo,outubro rosa

e novembro azul, Grupos de Terapias

Comunitária (novembro), Grupo Ser Ativo USF Centro, Visita a maternidade
– Grupo de Gestantes,Grupo de hiperdia, Palestra sobre Dengue-Projeto
Cambucá.No 3º quadrimestre foram adquiridos equipamentos referente as
emendas parlamentares. O Dr. Maurício encerrou a audiência agradecendo
a todos.

