
 

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE
REFERENTE AO 

Às dez horas do dia 29 

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

75 Centro referente ao 

Dr. Maurício Rangel Torres iniciou a Audiência Pública informando que a 

audiência será dividida em duas partes

sobre despesas, receitas e a outra parte apresentada pela Diretora da Rede 

Especializada Tatiana Saran sobre CORONAVÍRUS COVID

a audiência é prevista em lei e a prestação de contas é quadrimestral de 

todas as despesas, receitas e controle social.

de 13 de janeiro de 2012

sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela 

União,Estado,Distrito Federal e Municípios em aç

Artigo 36 -O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório 

detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no m

seguintes informações 

percentuais mínimos do 

fiscalização,avaliação e  controle

de serviços de saúde própria, conveniada e contratada.

aprovados parcial  nesse 

foram de 180.193.Os procedimentos estão sendo apresentados parcial 

porque houve um problema no sistema e os dados de abril não foram 

lançados. Em relação ao número de pacientes atendidos por especialidade 

total de 51.759 no quadrimestre

de pacientes atendidos no mês de março e abril devido 

pandemia.Quantidades de atendimento por município de origem 

(Itanhaém,Mongaguá,Peruíbe,Praia Grande,São Paulo e outros)  
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29 de Maio   de  2020 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 2020 .O Diretor de Planejamento 

Dr. Maurício Rangel Torres iniciou a Audiência Pública informando que a 

audiência será dividida em duas partes a primeira  apresentada por ele 

sobre despesas, receitas e a outra parte apresentada pela Diretora da Rede 

Especializada Tatiana Saran sobre CORONAVÍRUS COVID-19.Relatou que 

a audiência é prevista em lei e a prestação de contas é quadrimestral de 

despesas, receitas e controle social. Explanou  sobre a

de 13 de janeiro de 2012 o § do art.198 da Constituição Federal  

os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela 

istrito Federal e Municípios em ações e serviços de saúde

O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório 

detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no m

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. Os procedimentos 

aprovados parcial  nesse  quadrimestre na Unidade de Procedim

foram de 180.193.Os procedimentos estão sendo apresentados parcial 

porque houve um problema no sistema e os dados de abril não foram 

Em relação ao número de pacientes atendidos por especialidade 

no quadrimestre com média diária de 427.Houve uma queda 

de pacientes atendidos no mês de março e abril devido 

Quantidades de atendimento por município de origem 

m,Mongaguá,Peruíbe,Praia Grande,São Paulo e outros)  

20 

20 foi realizado a Audiência Pública 

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

O Diretor de Planejamento 

Dr. Maurício Rangel Torres iniciou a Audiência Pública informando que a 

a primeira  apresentada por ele 

sobre despesas, receitas e a outra parte apresentada pela Diretora da Rede 

19.Relatou que 

a audiência é prevista em lei e a prestação de contas é quadrimestral de 

sobre a Lei nº141 

o § do art.198 da Constituição Federal  para dispor 

os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela 

serviços de saúde.O 

O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório 

detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo as 

e fontes de recursos aplicados, 

produto da arrecadação de impostos, normas de 

, auditorias ocorridas no período, ofertas 

Os procedimentos 

a Unidade de Procedimento -UPA 

foram de 180.193.Os procedimentos estão sendo apresentados parcial 

porque houve um problema no sistema e os dados de abril não foram 

Em relação ao número de pacientes atendidos por especialidade 

diária de 427.Houve uma queda 

de pacientes atendidos no mês de março e abril devido a 

Quantidades de atendimento por município de origem 

m,Mongaguá,Peruíbe,Praia Grande,São Paulo e outros)  



 

totalizaram 51.759.Procedimentos de Raio X  totalizaram 6.915 e por 

incidências 10.838. O Serviço 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 51.753 procedimentos  e atendimento pré-hospitalar dividido por 

especialidades:Clínica, Neonatal ,Obstétrico, Pediatria, Psiquiatria, Trauma 

e não Informado) totalizaram 27.238 atendimentos. Total de chamadas por 

município acumulado 49.836. Chama a atenção o número de trotes -1.508 e 

informação 25.377.No serviço de contratados de alta complexidade a 

empresa Centro Integrado de Diagnóstico realizou nesse quadrimestre 374 

tomografias sendo nossa maior demanda a tomografia de coluna lombo 

sacra e  crânio. A empresa Endonete Clínica de Endoscopia e Terapêutica 

Antoniete realizou 138 exames.A empresa Lorena Ribeiro  realizou 2.165 

ultrassons. A empresa Lumiar Health Care  contratada para locação de 

concentradores de oxigênio nesse quadrimestre realizou 227 locações.A 

Vigilância á  Saúde nesse quadrimestre apresentou 438 procedimentos 

aprovados parcial.O laboratório Municipal com serviços próprios no 

quadrimestre   computou 118.554 procedimentos parcial.Nesse laboratório 

realizamos bioquímica, hormônios, sorologia, hematologia parasitologia, 

urinálise, microbiologia ,bacteriologia, anatomia patológica e apoio. 

Solicitação por exames por unidade: Laboratório Municipal  de 

itanhaém,Caps I, Caps Ad, Caps II, Ceo, Centro de Infectologia,PSF Belas 

Artes,PSF Grandesp,Cescrim Paula Vegas, PSF  Coronel,CEMI, PSF 

Gaivota,PSF Guapiranga, PSF Loty, PSF Centro, PSF Oásis, CEDI, PSF 

Savoy, PSF Suarão, Unidade Pronto Atendimento e SESMIT totalizaram 

148.294 solicitações. A Atenção Especializada   com 11 unidades realizou 

nesse quadrimestre parcial 63.240 procedimentos aprovados.Agendamento 

externo realizou no quadrimestre 2.696 consultas e 2.457 exames.Ausentes 

26,8%  nas  consultas e 31,8% ausentes nos exames.Essas faltas no 

decorrer dos meses reduz a cota do município.O agendamento de 

transporte para São Paulo 05h,São Paulo 08h, Santos 05h, Santos 09h, 

Hemo(Santos),Casa Esperança,Demanda Especial,Carro Registro, Carro 

Adaptado transportaram 9.127 pessoas com 514 faltas no quadrimestre.A 

produção da Atenção Básica (atenção primária) com  24 equipes  e 12 



 

serviços de janeiro á março perfazem o total  de 116.282 procedimentos .O 

Programa de Saúde Bucal com a população adscrita de 95.123, com 23  

equipes de saúde e 13 equipes de saúde bucal realizaram no quadrimestre 

11.733 procedimentos e 3.510 consultas.Ampliar assistência de saúde 

bucal há necessidade de 08 equipes.Na vigilância a saúde combate a  

arboviróses, foram feitos 10.764 bloqueios, 80 denúncias,  visita de imóveis 

agente comunitário de saúde 427 visitas, agentes comunitário de endemias 

6.216 visitas, pontos estratégicos imóveis trabalhadas 243 e imóveis 

especiais 70, IB-(ADL) trabalhadas 2.091, fechados 3.177, Recusas 

038.Total de imóveis visitados 17.800..Doenças de notificações 

compulsórias: Agravos notificado (total de casos suspeitos ) 469.Doenças 

de notificações compulsória confirmados (dengue, hanseníase, leptospirose 

,sífilis congênita, acidente de animais peçonhentos, meningites, 

rubéola,sarampo,hepatites virais,DST,tuberculose (casos novos) perfazem 

o total de 167 procedimentos.Dessas doenças destacam-se a dengue (43) e 

DST (74). Departamento de vigilância epidemiológica: nascidos vivos 

(ocorridos no município) e digitados pelo SVE (919),residentes (390), 

nascidos vivos menor 2.500gr. residentes (031), Mãe adolescente 

(residência) menor de 17 anos (26), nº de consulta de pré natal de 1-3 (14), 

nº de consulta pré natal de 4-6 (53), nº de consulta pré natal 7 e+ (317), 

óbitos residentes (271), natimortos (residentes)07, óbito menor de 28 dias 

(02),óbitos menor de 01 ano (02), óbito materno(residentes) 0, óbitos de 

mulheres em idade fértil residentes investigados (15), óbito de mulher de 

câncer colo útero residente (01), óbito mulher câncer mama residente (02) , 

óbitos causa de terminada  residentes (19), óbito por doenças 

cerebrovasculares residentes (20), óbito por diabetes residentes(30), óbitos 

por doenças hipertensivas e infartos do miocárdio (IAM)  residentes (22).A 

vigilância  sanitária realizou no período 70 coleta de amostras do Programa 

Pró-água, atendeu 032 denúncias, realizou 277 Inspeções, programadas – 

licença inicial,renovação e rotina (238) e solicitação de outros órgãos (07) 

Denúncias protocoladas no 1º quadrimestre foram 081 ( estabelecimento de 

animais,farmácias e drogarias, serviços de saúde, criação de animais e  

falta de higiene e lixo em residências, terrenos,sucatas e vias 

públicas).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  04 eqüinos   apreendidos, 

resgatados 03 e 01 falecidos.  O Diretor de Planejamento apresentou a  

receita de Itanhaém  com arrecadação municipal de R$ 

54.019.971,12.Transferências Estaduais e Federais no montante de R$ 

31.406.191,08 totalizando R$ 85.426.162,20 de receita do 1º 

quadrimestre.Receita da Secretaria de Saúde montante de R$ 8.609.319,99 

Despesas paga no quadrimestre R$ 36.396.008,86 com aplicação de 

31,45% Recursos Próprios.Nas despesas por sub função: Atenção Básica 

18,75%, Atenção Especializada e Rede de Urgência 43,45%, Assistência 

Farmacêutica 0,59%, Vigilância á Saúde 2,97 e Outras 34,24%. A Diretora 

da Rede Especializada Tatiana Saran deu continuidade a apresentação 

sobre o enfrentamento do Coronavírus –COVID 19,  A Diretora de Rede 

Especializada deixa registrado os sentimentos aos familiares que tiveram 

óbito confirmado. Boletim dia 28/05 10 óbitos e 12 casos suspeitos. Fica 

registrado que as equipes de saúde estão desempenhando um papel 

diferenciado nos nossos serviços.Ações realizadas   antes da 

pandemia:Janeiro- Programa DST/AIDS ação na comunidade terapêutica 

primeiro passo realização de palestra e teste-rápido HIV, Sífilis e Hepatite 

C.Fevereiro–Carnaval Programa DST/AIDS distribuição de 

preservativos,ação de testagem, ação de testagem com Ong Barong.Ação 

de engajamento entre as equipes e comunidades. Março: Matriciamento da 

saúde mental e da saúde da mulher, capacitação teste rápido no Hospital 

Regional de Itanhaém.Recursos recebidos Covid 19 após a segunda 

quinzena de março no valor total de R$ 1.954.239,62. No  Dia 26/02 1º caso 

confirmado em São Paulo, 19/03 1º caso notificado em Itanhaém, 23/03 

Redução gradativa das consultas ambulatoriais  e atividades 

programáticas,24/03 Decreto nº 64.884 –Início da quarentena, 25/03 Início 

da elaboração do plano de contingência.Implantação de tenda de triagem 

na Unidade de Pronto Atendimento. As unidades de saúde todas 

paramentadas para o enfrentamento do Covid 19,,alinhamento de fluxo de 

casos suspeitos como leves. Mês de  Março início Call Center “Plantão da 

Gripe” para esclarecimentos de dúvidas e monitoramento de casos. 20 de 

março campanha contra gripe imuniza idosos e profissionais da saúde, 



 

26/03 vacina contra gripe ganha esquema de drive-thru no Centro de 

Especialidades Médicas.Abril- Início da telemedicina junto ao Call Center, 

Criação do Atendimento Psicológico por telefone para profissionais da 

saúde e da população,estudo EPICOBS – estimativa de prevalência de 

infecção por SARS-COV-2 na população da Baixada Santista, 04/05 

Orientação e Prevenção da Disseminação do Vírus.Recursos. Curva de 

ascensão período de 20/03 á 28/05 sendo 84 casos confirmados e 10 

óbitos.Detalha sobre o serviço da vigilância- estatísticas, dados, informação 

e a assistência será providas pelas Unidades de Saúde.Termina a 

audiência agradecendo a oportunidade de apresentar o plano de 

enfrentamento  do Coronavírus Covid-19 e como as unidades de saúde se 

organizaram.  




