


 

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE
REFERENTE AO 

Às dez horas do dia 

Pública On Line no Paço Municipal de Itanhaém situado na Av. Washington 

Luís nº 75 Centro referente ao 2º Quadrimestre de 2020 

da Audiência Pública da Saúde 

Dr. Maurício Rangel Torres 

representada pela Sra. Vera Lúcia Cândido dos Santos

Saúde Adjunto Dr. Frank Willian Miranda de Lima. 

Planejamento iniciou 

2012 o § do art.198 da C

mínimos a serem aplicados anualmente pela União,Estado,

e Municípios em açõ

em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado 

quadrimestre anterior, o qual conterá, no m

–montante e fontes de recursos aplicados, 

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

auditorias ocorridas n

conveniada e contratada.

pandemia.Nesse quadrimestre 

189.051 procedimentos

especialidade total de 

demanda de 25.573, uma 

sobre as quantidades de pacientes atendidos por município de origem 

Itanhaém, - 29.432( 94,01%) 

, Praia Grande -066 (0,21%)

Upa nesse quadrimestre realizou 

com 13.308 incidências
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horas do dia 30 de Setembro  de  2020 foi realizado a Audiência 

On Line no Paço Municipal de Itanhaém situado na Av. Washington 

Luís nº 75 Centro referente ao 2º Quadrimestre de 2020 .A 

da Audiência Pública da Saúde foi realizada pelo Diretor de Planejamento

Maurício Rangel Torres agradecendo a presença do Conselho de 

representada pela Sra. Vera Lúcia Cândido dos Santos,o 

Saúde Adjunto Dr. Frank Willian Miranda de Lima.  

ou  a apresentação sobre a Lei nº141 de 13 de janeiro de 

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

mínimos a serem aplicados anualmente pela União,Estado,D

ões e serviços de saúde.O Artigo 36 -O gestor do SUS 

em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado 

quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo as seguintes informações 

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.O Dr. Maurício fez um relato sobre a situação da 

.Nesse quadrimestre a Unidade de Procedimento 

procedimentos. Em relação ao número de pacientes atendidos

especialidade total de 31.827 no quadrimestre, a clinica médica teve maior 

, uma média do total  de 258 pacientes dia

sobre as quantidades de pacientes atendidos por município de origem 

( 94,01%) ,Mongaguá- 136(0,43%) Peruíbe 

(0,21%),São Paulo-598(1,91%) e outros 

rimestre realizou 8.217 atendimentos de pacientes no raio x  

incidências . O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

20 
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  Secretário de 

 O Diretor de 

Lei nº141 de 13 de janeiro de 

para dispor sobre os valores 

Distrito Federal 

O gestor do SUS 

em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao 

as seguintes informações 

percentuais mínimos do produto 

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

o período, ofertas de serviços de saúde própria, 

fez um relato sobre a situação da 

a Unidade de Procedimento -UPA realizou 

Em relação ao número de pacientes atendidos por 

, a clinica médica teve maior 

pacientes dia.Explanou 

sobre as quantidades de pacientes atendidos por município de origem 

Peruíbe -232 (0,74%) 

e outros 843(2,69%). A 

atendimentos de pacientes no raio x  

de Atendimento Móvel de Urgência  



 

Regional compreende 01 USA( Unidade de Suporte Avançado), 03 USB 

(Unidade de Suporte Básico)  03 URAM (Unidade Rápida de Atendimento 

Móvel) realizaram 55.306 procedimentos  e atendimento pré-hospitalar 

21.941. Total de chamadas por município 40.165 (16496 regulação médica, 

transferência/ internação 033, transferência sem regulação 07 e  988 

trotes).No serviço de contratados de alta complexidade a empresa Centro 

Integrado de Diagnóstico realizou nesse quadrimestre 161 tomografias 

sendo nossa maior demanda a tomografia de crânio, coluna lombo sacra e 

toráx.Diminuiu bastante a demanda por conta da pandemia.                                                                                    

A empresa Endonete Clínica de Endoscopia e Terapêutica Antoniete 

realizou 089 exames.A empresa Lorena Ribeiro  realizou 2.047 ultrassons. 

A empresa Lumiar Health Care  contratada para locação de concentradores 

de oxigênio nesse quadrimestre realizou 215 locações.A Vigilância á  Saúde 

nesse quadrimestre realizou 506 procedimentos.O laboratório Municipal no 

quadrimestre   computou 109.502 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 69.826 exames e 

hematologia 16.722.A Atenção Básica solicitou nesse quadrimestre 44.952 

exames: Unidade de Pronto Atendimento 44.722, Rede de Atenção 

Especializada 11.046 e Outros (Laboratório,Visa e Sesmit) 9.687. A 

Atenção Especializada com 11 unidades realizou nesse quadrimestre 

57.548 procedimentos.O Programa DST/AIDS e Hepatites Virais realizaram 

nesse 2º quadrimestre 6.108 testes rápidos,distribuíram 101.296 

preservativos masculinos, 2.750 femininos e 12.300 sachês de gel 

lubrificante.Realizaram visitas, palestras sobre prevenção e 

transmissão.Realizaram treinamento para 131 agentes de saúde do 

município.   O Agendamento Externo teve no Quadrimestre 2.137 consultas 

e 2.708 agendamentos de Exames. Absenteísmos 23,8% exames e 33,4% 

consultas. O agendamento de    transporte transportou  no quadrimestre 

realizou 7.217 pacientes  para São Paulo, Santos e etc. A produção da 

Atenção Básica com 12 unidades  de maio  à agosto com 24 equipes   

perfazem o total  de 147.138 procedimentos .O Programa de Saúde Bucal 

com 14 equipes realizou 7.181consultas/procedimentos de urgência.Na 

vigilância á saúde – arboviróses, os  agentes de  endemias  juntamente com 



 

aos agentes comunitários de saúde visitaram no  2º quadrimestre 20.329 

imóveis. Visita a imóveis fechadas dos agentes comunitários de saúde e 

agentes de endemias apresentarem 6.802 devido ao município ser turístico 

e apresentar muitas casas de veraneio. O Setor de Combate endemias  

realizou ações de mutirões contra o Aedes, e no mês de julho realizou ação 

contra roedores, percurso – chácara Cibratel ao Marambá-Divisa com 

Peruíbe.O Departamento de Vigilância Epidemiológica – doenças de 

notificações compulsória (agravos notificado)  num total de 305 no 

quadrimestre. Dessas notificações  foram  confirmados 188 casos  (049 de 

dengue, 11 hepatites virais, 106 DST, 18 casos novos tuberculose,01 sífilis 

congênita,03 acidentes animais peçonhentos.. Nascidos vivos (ocorridos no 

Município) 1097,óbito <28 dias (residente) 04, óbitos < 01 ano (residente) 

06, óbito materno (residente)01,óbitos de mulheres(idade fértil (residente) 

018, óbito por câncer de mama (residente) 06,óbitos mulher câncer colo 

útero (residente) 001,óbitos doenças hipertensivas e infartos do miocárdio 

residentes) 26,óbitos por diabetes (residentes) 22, óbito por doenças 

cerebrovasculares(residentes) 19.A vigilância  sanitária realizou no período 

80 coleta de amostras do Programa Pró-água, atendeu 029 denúncias, 

realizou 275 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  07 eqüinos   

apreendidos, resgatados 04, no rancho 001 e 02 falecidos. O Diretor de 

Planejamento apresentou a prestação de contas do acumulado do 2º 

Quadrimestre  com arrecadação municipal de R$ 145.447.819,03.Despesas 

paga com repasse SUS (R$ 17.737,962,04) e R$ 47.682.035,53 Recursos 

Próprios, 32,78% .Nas despesas por sub função o maior montante foi o 

Departamento de Urgência e Emergência/Rede Especializada R$ 

31.559.689,50 (48,21%), Outras Sub funções (28,28%) , Atenção Básica 

(19,68%), Vigilância à Saúde (3,09%) e Assistência Farmacêutica (0,75%).A 

Diretora da Rede Especializada Tatiana Saram deu continuidade a 

apresentação sobre o enfrentamento do Coronavírus –COVID 19, relatando 

as adaptações  necessárias para reduções dos casos, o protocolo precisa 

ser mantido, referente  as  questões de distanciamento, mais bloqueios 

como a utilização de máscaras.Observando as audiências públicas anterior  



 

nossa produtividade foi extremamente afetadas.As unidades de saúde 

foram feitas  adequações para enfrentamento da pandemia.Epicobs- fase 3 

e 04 (Maio e Junho) –Estimativa de Prevalência de infecção por SARS –

COV-2 na população da Baixada Santista.Coleta de Swab para análise de 

RT-PCR – Maio/Junho/Julho –Ofertada á população alvo.Agosto: Ofertada 

aos sintomáticos (Síndrome Gripal).Unidades de Saúde da Família-

Maio/Junho/Julho;Atividades programáticas reduzidas *(assegurando o 

atendimento ao pré-natal, puerpério e casos suspeitos de síndrome 

gripal).Agosto:retorno gradativo das atividades programáticas.Atenção  

Especializada: Maio/Junho: Assegurada as  consultas de retorno  e garantia 

de 50% doa atendimentos.Julho/Agosto: Retomada dos atendimentos na 

configuração   de    consultas de retorno e primeiras  consultas. Boletim 

30/09/2020 –Total de Notificações 6.221.casos confirmados 1.395, casos 

suspeitos 101 e casos descartados 4.725 e RT-PCR (diagnóstico) sendo 40 

óbitos dos casos descartados.No demonstrativo das receitas e despesas –

COVID -19 até 31/08/2020 recebemos o montante de R$ 8.836.029,83 e 

despesas no valor total de R$ 1.444.415,76.  A Diretora da Atenção 

Especializada explanou que alguns despesas não apresentam no 

demonstrativo  por estarem em trâmite.Finalizou  audiência agradecendo a 

todos presentes.   




