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AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE 
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Às nove horas do dia 23  de Fevereiro  de 2018, 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 3º quadrimestre de Dois Mil e Dezessete. A abertura da Audiência foi 

realizada pelo Secretário Adjunto  de  Saúde Marcelo Gonçalves Jesus  que 

contou com a presença do  Conselho de Saúde,Diretores, funcionários  e 

população local. A Diretora de Planejamento Dra. Guacira Nóbrega Barbi 

iniciou  a apresentação sobre a Lei nº141 de 13 de janeiro de 2012  que 

regulamenta o § 3º do art 198 da Constituição Federal para dispor sobre os 

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

Federal e Municípios em ações e serviços de saúde.O artigo 36  O gestor do 

SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao 

quadrimestre anterior, o qual conterá, no minímo, as seguintes informações –

montante e fontes de recursos aplicados, percentuais mínimos do produto da 

arrecadação de impostos, normas de fiscalização,avaliação e  controle, 

auditorias ocorridas no período, ofertas de serviços de saúde própria, 

conveniada e contratada.  A Dra Guacira comentou sobre a produção dos 

serviços de  saúde e  o número de atendimentos da UPA de setembro a 

dezembro  perfaz um montante de 247.964 procedimentos  com média de  588 

pacientes/dia.O SAMU Regional possui 03 unidades de Suporte Básico 

realizando 1.609 procedimentos , 01 unidade de  Suporte Avançado realizou 

452 procediemntos , 03  Motolância realizaram 085 procedimentos e uma 

Central de Regulação   realizando 59.828 procedimentos e 24.905 atendimento 

pré-hospitalar.A Secretaria de Saúde (vigilância) realizou 990 

procedimentos.No serviço de contratualização da  Secretaria de  Saúde a  

Empresa Centro Integrado de Diagnóstico realiza serviço de tomografias num 

total de 539 exames , em que a maior demanda são de tomografia de crânio e 



lombo-sacro, e pela empresa Endonete Clínica de Endoscopia e Terapêutica 

Antoniete, perfazem 024exames. A empresa Centro Médico de Itanhaém 

realizou 549 ultrassom obstétrica.O Laboratório Municipal no quadrimestre   

computou  de setembro a  dezembro 117.008 procedimentos, com dois pontos 

de  coleta (laboratório e uma sala instalada no UPA). A Atenção Especializada 

teve computado no período de setembro  á dezembro num total de  73.268 

procedimentos.O Agendamento Externo teve no Quadrimestre 2.637 

agendamentos de Consultas   e 1.848 agendamentos de Exames.O 

agendamento de  transporte no quadrimestre realizou 10.080 pacientes  

transportados para São Paulo, Santos e etc. Pacientes transportados para 

(Bauru,Campinas,Guarulhos,Piracicaba,Ribeirão preto e São Paulo –HC) num 

total de 046 pacientes. A produção da Atenção Básica de setembro  á 

dezembro perfazem o total  de 177.039  procedimentos.O Programa de Saúde 

Bucal com 14 equipes realizou 22.051  procedimentos.Total de procedimentos 

do 3º quadrimestre o Laboratorório realizou 17,25%,Vigilância á Saúde  

0,15º,Samu 9,14º,Unidade de Pronto Atendimento 36,56%, Rede Especializada 

10,80% , Rede Básica 26,10%.Arborviroses-Os agentes de  endemias 

juntamente com os agentes comunitários visitaram no 3º quadrimestre  10.545 

casas sendo (4.446 trabalhadas e 6.099 fechadas).Os agentes comunitários de 

saúde realizou 15.985 casas trabalhadas.Na Vigilância Epidemiológica 

(nascidos vivos, óbitos,natimorto) perfazem o total de 1.656 

procedimentos.Doenças de notificações compulsória-Agravos notificados  (total 

de casos suspeitos) 287 e doenças de notificações compulsoria confirmados 

num total de 176 no período. A Vigilância Sanitária realizou no período 72 

amostras do Programa Pró-águal, atendeu 64 denúncias, realizou 521 

inspeções  A Dra Guacira apresentou a prestação de contas do acumulado do 

3º Quadrimestre  com arrecadação municipal de R$ 183.385.834,34. Despesas 

paga com repasse SUS (R$ 23.825.905,88),Recurso Próprios 

(R$54.885.165,96) num total  das despesas liquidadas no 3º   quadrimestre de 

R$ 78.711.071,84..Encerrou com as atividades realizadas no 3º 

quadrimestre..A Dra. Guacira  encerrou a  audiência agradecendo o 

Sec.Adjunto  de Saúde, Conselheiros, Diretores, funcionários e  população 

local. Eu, Ivone S.Santos redigi a presente ata,assinando –a, os demais a lista 

de presença. 


