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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA da Secretaria Municipal de Saúde referente 1 

ao 1 º QUADRIMESTRE DE 2018, realizada na Câmara Municipal de Piquete, sito 1 
a Rua do Piquete, 140, em cumprimento ao disposto no artigo 48, parágrafo único, da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Aos vinte e cinco (25) dias do mês de junho do ano 
do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e dezoito (2018), segunda
feira, às dez horas e trinta minutos (1 Oh30min), o Sr. Ver. Mário Celso de Santana, 
Presidente desta Casa de Leis, invocando a proteção de Deus para todos os presentes 
declarou aberta a referida Audiência Pública, passando em seguida a palavra para a 
Sra. Gislene, para que a mesma fizesse a explanação sobre a parte financeira da 
Saúde. A mesma fez a apresentação dos slides explicando cada um e em seguida 
abriu o espaço para perguntas. Como nenhum dos presentes se manifestou, a Sra. 
Gislene lembrou que todos os dados passados haviam sido publicados no Jornal 1 

Gazeta de São Paulo na mesma edição e data do Quadrimestral. Em seguida a Sra. 1 

Gislene passou a palavra ao Sr. Secretário Municipal de Saúde, Sr. Nicholas Coppio 
Corrêa Marucco. Cumprimentando a todos o mesmo disse que iria fazer uma 
apresentação sucinta do que todos aqueles valores demonstrados pela Sra. Gislene 
tinham sido revertidos na prática na assistência à Saúde no município. Disse que 

1 

aqueles eram alguns dados, mas que existiam outras informações e que ficaria ali a 
tarde inteira se fosse para demonstrar tudo. Falou que aqueles pontos eram 
preconizados também pela atenção básica. O Sr. Secretário disse que aquele era o 
acesso ao serviço do ESF Centro. Falou que foi distribuído aos quatro meses visita 
domiciliar, a glicemia, aferição de pressão, curativo, consulta de enfermeiro que 
havia sido implantada no meio do ano passado e que não computava naquelas 
consultas, além de consultas médicas e dentistas. Disse que a visita domiciliar teve 
um acréscimo grande ao longo do mês e depois um declínio. O Sr. Secretário falou 
que na verdade teria havido a ausência do médico na unidade e não teria a quantidade 

1 

elevada. Falou que em média ao longo dos meses girava em tomo de 800 visitas \ 

1 

domicilares, praticamente em todas as unidades. Disse que um pouco mais no centro 
porque abrangia duas unidades que seria o Alto da Bela Vista também. Continuando 

1 
sua explanação disse que no Santo Antônio era da mesma forma. Falou que o Santo 
Antonio foi dividido e que ficou um período sem médico. Falou que estava tentando 1 

resolver isso e que a partir daquele mês de junho também ficaram com a ausência do 
profissional o que acabou impactando nas consultas médicas que ali no mês estava 
zerado. Disse que hoje alguns dados eram processados pelo sistema do Ministério do I 
e-SUS. Falou que tudo o que fosse feito na Unidade tinha que ser digitado e ia 
diretamente para o Ministério da Saúde e isso impactava no recurso que a Saúde 
estaria recebendo. Continuando o Sr. Secretário demonstrou a Unidade Santa Isabel. 
Disse que naquela unidade não havia tido dificuldade com médicos e os valores 
estavam mais altos. Falou que em média as visitas domicilares mensais girava em 1 

1 1 
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tomo de 800 a 1200 no mês de março, especificando que aquelas eram as visitas dos 1 

agentes de saúde. Explicou que aqueles eram domicílios que os agentes de saúde 
tinham passado ao longo dos meses. Continuando o Sr. Secretário disse que tinham 
uma meta a atingir de 80% no ano, que o agente teria que passar pelo menos uma vez 
a cada semestre dependendo do caso. Explicou que se o paciente fosse hipertenso e 

\ tivesse uma situação de saúde mais precária, provavelmente ele receberia a visita 
mais vezes do que aquela família que não estivesse com nenhuma doença já visível. 
Deixou claro que pelo menos duas vezes no ano o agente de saúde tem de passar no 1 

domicílio. Continuou sua explanação dizendo que a consulta médica girava em tomo 
de 200 e que atualmente havia atendimento nas unidades todos os dias meio período e 
um dia de Day off do médico e que isso acabava revertendo na média de 200 

I consultas mês só com médico. Falou que outro ponto que tinha colocado para ter um 
comparativo, foi o pronto atendimento ao longo de 2017. Disse que modificaram 
algumas rotinas de trabalho, criaram alguns protocolos de assistência que já eram 
preconizados em outros serviços no Vale e no Estado. Falou que a demanda de 
atendimento foi aumentada porque não existia o atendimento pediátrico e hoje era 
feito atendimento doze horas dia de segunda a sexta. Comentou que ainda não era 
viável o atendimento de final de semana porque perceberam que o grande fluxo de 
atendimento pediátrico era de segunda a sexta, por isso sábado e domingo ainda 

1

1

. ficava sem o atendimento pediátrico até que conseguissem perceber que essa 
demanda viesse a aumentar. Falou que aumentou bastante ao longo do quadrimestre 

1 de 7.139 para 8.426. Comentou que em média ano passado havia atendido 80 a 90 
pacientes/dia, a cada 24 horas no pronto atendimento e que hoje estavam chegando a 
120, 130 atendimentos e que isso gerava outros exames como estava demonstrado no 

1 próximo slide. Em seguida o Sr. Secretário disse que aquela era a classificação de 
1 risco que havia sido implantada do meio do ano passado para cá. Disse que era um 

\
protocolo chamado Manchester que os hospitais utilizavam para dar critério no 
atendimento: Azul, verde, amarelo e vermelho, sendo o vermelho o mais grave. Falou 
que às vezes as pessoas iam ser atendidas no pronto atendimento e passavam na 
triagem com o enfermeiro e o próprio enfermeiro detectava em qual das cores o 
paciente estava e isso iria acarretar o atendimento do médico. Disse que às vezes 
poderia ter chegado um paciente que era cadastrado no azul e depois chegar um 
paciente no amarelo. O do amarelo seria atendido primeiro porque ele teria 

1 

prioridade, o caso dele seria mais grave. O Sr. Secretário salientou que grande parte 
dos atendimentos ficava no azul, que eram casos menos graves e que por lei teriam 

1 

um tempo de atendimento de até quatro horas. Deixou claro que não deixavam o 
, paciente aguardando todo aquele tempo, mas era isso que tinham para dar ao paciente 

1

1 um atendimento de qualidade. Disse que quando chegava um paciente do vermelho e 
I que normalmente o vermelho chegava no SAMU, ele era imediatamente atendido na 

! 2 
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sala de emergência e era atendido de imediato e os outros acabavam aguardando para 1 
fazer esse atendimento. Em seguida mostrou aos presentes o número de pacientes que 
fizeram Raio X exclusivamente no Pronto Atendimento. Comentou a respeito dos 
exames laboratoriais e esclareceu que no mês de março esse valor deu um salto, pois 
foi feito um mutirão para pegar todos os pacientes que tinham pendência de exame. 

1 Falou que a tendência é que fossem mantidos 2.200 a 2.500 exames/mês da atenção j 

básica. Comentou que além do CROS que encaminha os pacientes existiam as 
especialidades aqui no município e que tentavam manter o máximo de pacientes aqui 
para não acarretar logística de saída. Disse que às vezes o paciente estava mais 
debilitado. Explanou sobre o mutirão de Oftalmologia realizado no mês de março e 

1 

que não tinha sido agregado ao demonstrativo e que o que estava exposto era na 
média aqueles atendimentos. Informou que na Ginecologia eram atendidas 100 
mulheres por mês e no Oftalmo em média 60 pessoas. Falou em seguida sobre a 
Medicina do Trabalho informando que existia um número fixo de atendimento e que 
quando era necessário atendia uma demanda maior. Comentou que a Obstetrícia 
nossa referência era Lorena e de situações mais graves, Taubaté, inclusive com 
acompanhamento de paciente. Como eram feitas oito consultas por mês ao longo da 
gestação, acabava impactando o número de atendimentos. Em média eram 8, 9 
gestantes acompanhadas no município. Em seguida explanou sobre os outros 
atendimentos como ultrassom, psiquiatria, que as consultas eram realizadas muitas 
vezes por ordens judiciais, pacientes que entravam em surtos, ortopedia feita no 
próprio hospital, atendimento fixo e que acabavam tendo uma demanda um pouco 
maior pelo P A encaminhar os pacientes diretamente para o médico especialista. O Sr. 
Secretário disse que evitavam levar os pacientes para Lorena a não ser quando 
existisse uma fratura exposta por exemplo, caso contrário os pacientes eram 

1 atendidos aqui. Informou também que não tinham o serviço de atendimento 24 horas.

1

1 

Em seguida foi explanado sobre o transporte. Disse que trabalhavam com uma 
demanda muito grande de pacientes referenciados para outros municípios. Falou que 
otimizaram muito a regulação o que impactou demais nos agendamentos de 
transporte. Falou que hoje existia uma frota consideravelmente boa mas que ainda 
assim tinham uma certa dificuldade para atender toda a demanda. Comentou que em 
média eram feitas quase 200 viagens e que por mês quase mil pacientes transportados 1 

normalmente para Taubaté, São José e São Paulo, além de outros destinos que eram 1 

atendidos em um menor número. Falou também que estavam tentando melhorar essa 
logística porque realmente recebiam algumas queixas em algumas situações. O Sr. 1 

Secretário comentou que a tendência seria continuar com essas situações uma vez que 
estariam brigando por mais vagas para os munícipes de Piquete o que acarretaria mais 
viagens, mais transportes. Informou ainda que estavam tentando melhorar a parte de 1 

I busca dos pacientes, saindo mais tarde do município que era uma das queixas 

1 3 
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1 recorrentes na Secretaria da Saúde, pois saiam muito cedo para São Paulo. Ele 1 
explicou que o motorista precisava passar de casa em casa por isso a necessidade de 
sair tão cedo. Falou ainda que estariam tentando montar um projeto para melhorar 
essa situação colocando pontos estratégicos para otimizar a saída do município. Em j 
seguida o Sr. Secretário falou sobre a demanda de vagas. Disse que as vagas eram j 
praticamente 100% da CROS, cedidas pelo Estado. Falou que se o número de vagas 
cadastradas fosse de mil e quinhentos eles conseguiam agendar 994, o que deixava 
uma pendência de 500 agendamentos em todas as especialidades. Disse ainda que 
eles corriam para colocar os pacientes na primeira consulta e isso acabava 
impactando diretamente no transporte porque muitas vezes as vagas saiam de um dia 
para o outro e que para não perder essas vagas, muitas vezes o motorista ia para São 
José dos Campos, voltava, pegava mais cinco pessoas, ia para Taubaté e às vezes 
acabava acontecendo algum atraso. Porém, o Sr. Secretário disse que estavam\ 
tentando melhorar. Em seguida, demonstrou o slide sobre os exames, desde o exames 
de Raio X que não eram realizados no município, até exames mais complexos como / 
endoscopia, todos esses exames estavam dentro do total demonstrado. Comentou que I 
dos 918 exames solicitados ele tinha conseguido agendar 643, ficando 251 pacientes 
com pendência. Falou que os mutirões de exames realizados estavam conseguindo 
minimizar a espera. Disse que o exame de Doppler era o mais dificil pois não 
conseguiam consulta com Vascular senão tivesse o exame de Doppler. E como o 
exame só tinha a validade de 30 dias ficava dificil encaixar numa consulta. Falou que 

1 estava tentando conciliar essas duas demandas. O Sr. Secretário encerrou sua 
1 explanação e abriu espaço para perguntas. Como não houvesse nenhum munícipe que 

1 
quisesse fazer perguntas o Sr. Ver. Mário Celso de Santana, Presidente desta Casa de 

1 Leis, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Audiência Pública 
J refere~te ao 1 º Qu~drimestre de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde de Piquete -
Sp Plquete 25 de Junho de 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 
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