PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE
REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2021

Às quatorze horas do dia 28 de maio de 2021 foi realizado a Audiência
Pública on Line no Paço Municipal de Itanhaém situado na Av. Washington
Luís nº 75 Centro referente ao 1º Quadrimestre de 2021 . A abertura da
audiência foi realizada pela Secretária Municipal de Saúde Dra. Guacira
Nóbrega Barbi que assumiu no dia 18 de março de 2021. Relatou sobre a
Lei 141 que regulamenta o artigo 198 da Constituição Federal, e a cada
quadrimestre o gestor de saúde vem apresentar as receitas e despesas,as
auditorias realizadas, a produção dos nossos equipamentos cotejando com
os resultados obtidos nesse período.No mês de março foi o pior momento
da pandemia, taxa de ocupação de leitos de UTI, leitos de clínica médica
covid -19, número de casos, números de óbitos , foi um desafio muito
grande onde tivemos que transferir o Pronto Atendimento Infantil que ficava
dentro da Unidade de Pronto

Atendimento para o Cemi – Centro de

Especialidades Médicas de Itanhaém no sentido
observação para uma ala não covid 19,

de abrir leitos de

disponibilizar um espaço para

implantar 05 leitos de suporte ventilatório.Nesse quadrimestre implantamos
uma equipe de monitoramento nos casos leves de covid que estão em
isolamento domiciliar.Destaca a imunização que hoje o município

de

Itanhaém é o segundo da Baixada Santista na cobertura de imunização de
covid 19.Fizemos a gestão junto ao Hospital Regional que na época estava
com 10 leitos de UTI covid e foi remanejado para prover 20 leitos de covid
e 19 de clínica covid. Hoje é a nossa primeira referência de internação,
segundo o Hospital Vitória e a Unidade de Pronto Atendimento que é a
nossa porta para estabilizar os casos de alta e média gravidade de covid
19. Agradeço a audiência de todos e passo a palavra ao nosso Diretor de
Planejamento Dr. Maurício Rangel Torres.O diretor de planejamento saudou

a população local na pessoa

do Excelentíssimo Prefeito Dr.Tiago

Rodrigues Cervantes, saudação em especial aos funcionários as saúde,
saudação as pessoas presentes Diretora da Rede Especializada Mariana,
Diretora Any Lize, Maria Aparecida representante do Conselho de Saúde e
representante dos funcionários.Estamos na gestão plena do sistema de
saúde.Os procedimentos realizados no 1º quadrimestre compreende os
meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021 do serviço de urgência –
Unidade de Pronto Atendimento compreende

255.007 procedimentos

aprovados, e o número de pacientes atendidos na clinica geral, pediatria,
enfermagem,emergências e trauma totalizam 49.394 pacientes atendidos
com média de pacientes dia 412.Continuando com o serviço de urgência
paciente por município de origem na grande maioria são munícipes de
Itanhaém com

43.639 (92,66%), Mongaguá, Peruíbe,Praia Grande, São

Paulo e outros municípios totalizam 47.095 .A Upa nesse quadrimestre
realizou 9.928 pacientes de raio x com 16.442 incidências. Na Unidade
de Pronto Atendimento – Pediatria localizada atualmente no Cemi – Centro
de Especialidades Médicas de Itanhaém realizou no mês de abril

115

atendimentos de RX e 256 incidências.Nos meses de janeiro,fevereiro e
março não aparecem produção porque o serviço estava lotado dentro da
UPA. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional a Central de
Regulação fica no município de Itanhaém

e engloba os municípios de

Pedro de Toledo á Praia Grande. O Samu Regional

compreende 01 USA

(Unidade de Suporte Avançado), 03 USB (Unidade de Suporte Básico) 03
URAM (Unidade Rápida de Atendimento Móvel) realizaram 59.292
procedimentos

e atendimento pré-hospitalar 21.062.No serviço de

contratados de alta complexidade a empresa Centro Integrado de
Diagnóstico realizou nesse quadrimestre 377 tomografias. A empresa
Endonete Clínica de Endoscopia e Terapêutica Antoniete realizou 135
exames. (laringoscopia,endoscopia com ou sem biopsia,colonoscopia com
ou sem biopsia, esclerose de esôfago, vídeo laringoscopia e broncoscopia).
A empresa Lorena Ribeiro realizou 2.684 ultrassons. A empresa Lumiar
Health Care contratada para locação de concentradores de oxigênio nesse
quadrimestre realizou em janeiro 062,fevereiro 062,março 060,abril 061.
Outros serviços contratados –locação de equipamento de Raio X em

atendimento a Unidade de Pronto Atendimento, Manutenção Preventiva e
Corretiva de equipamento de Raio –X em atendimento ao CEMI, Locação
de Digitalizadora CR Digital e Impressora para Raio –X em atendimento ao
CEMI e UPA (instalado equipamento no CEMI em Março, previsão de
instalação no UPA no 2º Quadrimestre/2021, Manutenção preventiva e
corretiva de Câmaras

de Vacina em atendimento á Vigilância à

Saúde,Prestação de Serviço de Home Care e locação de ventilador
Pulmonar em atendimento a demanda judicial, locação de equipamentos
CPAP e BIPAP, manutenção preventiva dos consultórios odontológicos,
locação de cilindros de oxigênio e recarga de oxigênio em atendimento aos
serviços de saúde do município , locação de veículo em atendimento ao
EMAD.No laboratório municipal procedimentos aprovados totalizaram
189.997 classificado

por tipo de exames: bioquímica, hormônios,

sorologia,hematologia,parasitologia, urinálise, microbiologia,bacteriologia,
anatomia patológica e apoio .Solicitação de exames perfazem o total de
200.519.Na Atenção Especializada com 11 unidades realizou nesse
quadrimestre 76.622 procedimentos.A fisioterapia municipal disponibilizou
para os pacientes uma cartilha para fazerem exercícios em casa devido á
pandemia.Apresentação de fotos e oficinas, Caps II .O Programa IST/AIDS
e Hepatites Virais realizaram nesse 1º quadrimestre 6.527 testes rápido
realizados através da Atenção Básica, Maternidade, Laboratório e Cini(
Centro de Infectologia de Itanhaém) e ações extra-muro.Foram distribuídos
115.344 preservativos masculinos, 1.602 femininos e 5.100 sachês de gel
lubrificante.Manteve-se o projeto de prevenção com profissionais do sexo.
O Agendamento Externo teve no Quadrimestre 3.421 consultas e 2.532
agendamentos de Exames. Absenteísmos 27,8% exames e 23,4%
consultas. O agendamento de

transporte transportou no quadrimestre

realizou 10.786 pacientes para São Paulo, Santos e etc com 330 faltas. A
produção da Atenção Básica com 10 unidades, o Emad- Equipe
Multiprofissional de Atenção Domiciliar e Academia de Saúde perfazem o
total

de 240.014 procedimentos .O Programa de Saúde Bucal com 14

equipes de saúde bucal, 24 equipes de saúde de família e realizaram 4.490
consultas e 8.533 procedimentos.Deve ressaltar que devido a pandemia o
atendimento

foi

reduzido,

só

estamos

atendendo

pronto

atendimento.Estamos retomando aos poucos o agendamento.Setor de
combate a endemias –entendimento as atividades:visita á imóveis,bloqueio
contra criadouros,P.E.-Ponto estratégico,I.E.-Imóveis Especiais,Nebulização
Portátil,Pendência,Ações Educativas. Vigilância á saúde – setor de combate
a arbovíroses

agentes comunitários visitaram 13.035 imóveis contra o

aedes . Os agentes de controle de endemias realizaram 7.724 imóveis,
ponto estratégicos

trabalhadas 103 imóveis especiais 120.

Total de

número de imóveis visitados 20.759. Ações de mutirões contra o aedes no
mês de Abril

no Bairro Suarão 2.643.Foram reativadas as salas

de

situações da arboviroses e salas de situações de dengue – encontros
mensais. Departamento

de Vigilância Epidemiológica – doenças de

notificações compulsória (agravos notificado)
quadrimestre. Dessas notificações

foram

num total de 1.536 no

confirmados 400 casos

de

dengue, hanseníase 001, leptospirose 002, sífilis congênita 007, acidente
de animais peçonhentos 016, hepatites virais 013,DST 143,tuberculose
casos novos 023.Nascidos vivos (ocorridos no Município) 933,nascidos
vivos (residente) 432, nascidos vivos < 2500 gr (residentes no município
041, mãe adolescente (residência –(SINASC) <17 anos 026, nº de consulta
pré natal de 1-3 (SINASC) 019, nº de consulta pré natal de 4-6(SINASC)
056, nº de consulta pré natal de 7 e + (SINASC) 353 óbitos (residente no
Município) total de digitados – SVE 460 óbito <28 dias (residente) 04, óbitos
<

01

ano

(residente)

05,

óbito

materno(residentes)

01,óbitos

de

mulheres(idade fértil (residente) 022, óbito mulher de câncer colo útero
(residente) 01,óbito por câncer de mama (residente) 04, óbitos doenças
hipertensivas e infartos do miocárdio residentes) 26, óbitos por diabetes
(residentes) 32, óbito por doenças cerebrovasculares(residentes) 31,óbitos
por causa indeterminada (residentes) e investigado pelo SVE 019,óbitos
por COVID 19 107..A vigilância sanitária realizou no período 80 coleta de
amostras do Programa Pró-água, atendeu 107 denúncias, realizou 468
Inspeções, programadas(licença inicial, renovação e rotina) 349,solicitação
de outros órgãos (delegacia,promotoria,etc) 012.Denúncias protocoladas:
estabelecimento de alimentos 018,serviços de saúde 007,criação de
animais 021,falta de higiene e lixo em residências 09 e

COVID-19

(descumprimento de protocolos de prevenção e fase vigente) perfazendo o

total de 260.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 03 eqüinos

apreendidos,

resgatados 01, Eqüinos adotados 001,eqüinos falecidos 001 O Diretor de
Planejamento apresentou a prestação de contas do acumulado do 1º
Quadrimestre

com

arrecadação

municipal

de

R$

53.278.863,42

transferência da União e Estado R$ 39.794.406,45 perfazendo o total de R$
93.073.268,87. Receita da Secretaria de Saúde no 1º quadrimestre
acumulado total da União R$ 6.828.969,14,Estado R$ 135.081,40,
Transferências de Outros Municípios –Convênio com o Município de Praia
Grande R$ 360.000,00, Rendimentos R$ 7.951,07 perfazendo o total de R$
7.332.001,61. Despesas paga com repasse SUS (R$ 7.332.001,61) e R$
30.096.434,81 Recursos Próprios num total de R$ 37.428.436,42. Recursos
Próprios, 28,94%. Nas despesas por sub função o maior montante foi o
Departamento de Urgência e Emergência 30,55%,Atenção especializada
20,92% Outras Sub funções 19,76% , Atenção Básica 24,95%, Vigilância à
Saúde 3,09% e Assistência Farmacêutica

0,73%. O Diretor de

Planejamento no setor de projetos apresenta os recursos recebidos : R$
240.000,00 Deputado Samuel Moreira proposta de 2019 aquisição de
equipamentos, R$ 200.000,00 Deputado Arnaldo Faria de Sá

proposta

2019 no valor de R$ 200.000,00 aquisição de equipamentos, R$ 800.000,00
Deputado Cauê Macris Construção Unidade de Saúde de Família do
Guapurá e R$ 150.000,00 Deputado Caio França

aquisição de

equipamentos Recursos recebidos e Despesas do Covid 19,receitas até
2020 no valor de R$ 10.679.793,39 e despesas até 31/12/2020 R$
2.962.183,17 com saldo de R$ 7.717.610,22 e despesas até 30/04/2021 R$
2.445.511,04.Referente a casos de Covid -19 confirmados 1.757, suspeitos
07,internados

238,

óbitos

124,óbitos

investigados

165,recuperados

1.633,descartados 2.549.Referente a vacinação 1ª dose 17.881(17,34%)
pacientes vacinados e 2ª dose 11.875 (11,51%).O Dr. Maurício agradece a
atenção de todos e a Dra Guacira encerrou a audiência falando da dengue
que conta com a colaboração dos moradores e referente ao Covid 19 a
população deve continuar usando

máscara, distanciamento social, evitar

aglomerações .No grupo prioritário se vacinar e voltar para tomar a
2²dose.Agradeço a toda as equipes de saúde do município.

