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a saúde públiCa que faz a diferença 
e melhora a Vida das pessoas
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fale de saúde
ouvidoria

0800-770 9692
para elogios, sugestões, 

informações e denúncias.

A ligação é gratuita e você ajuda a melhorar cada 
vez mais a saúde pública no Vale do Ribeira.
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o consaúde
História
Unidades
- Hospital Regional Vale do Ribeira (HRVR)
- Hospital Regional de Itanhaém (HRI)
- Hospital Regional de Apiaí (HRA)
- Serviço de Atendimento às Urgências (SAMU)
- Centro Formador de Recursos Humanos (CEFORH)
- Complexo Ambulatorial Regional (CAR)
- Laboratório Regional

- Hospital São João  (2003 - Agosto/2010)

- Ambulatório Médico de Especialidades (AME) 
- Centro  de Reabilitação “Lucy Montoro”

a região
os municípios:
Apiaí
Barra do Chapéu
Barra do Turvo
Cajati
Sete Barras
Cananéia
Eldorado
Ilha Comprida
Iguape

Itanhaém
Iporanga
Itaóca
Itapirapuã Paulista
Itariri
Jacupiranga
Juquiá
Juquitiba
Miracatu

Mongaguá
Pariquera-Açu
Pedro de Toledo
Peruíbe
Registro
Ribeira
São Lourenço da Serra
Sete Barras
Tapiraí 

(15) DRS XII – Registro
(03)DRX IV – Santos
(06) DRS XVI – Sorocaba
(02) DRS I – Grande São Paulo

(em construção)}
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Diretoria Executiva
PRESIDEnTE
Dr. Emilson Couras da Silva
Prefeito de Apiaí

VICE-PRESIDEnTE
Nilce Ayako Miashita
Prefeita de Sete Barras

COnSELHO FISCAL
Dinamérico Gonçalves Peroni
Prefeito de Itariri

Maria Elizabeth Negrão Silva
Prefeita de Iguape
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palavra do presidente

descentralizar a saúde para
melhor atender os municípios

Assumo a presidência do COnSAÚDE, no ano de 2011, 
com o objetivo de marcar minha gestão e, consequente-
mente, o trabalho dos prefeitos, com ações fundamentais 
para melhorar a qualidade do atendimento à saúde pública 
no Vale do Ribeira, incluindo o Alto Vale, o Litoral Sul e todos 
os municípios que integram o consórcio.

As perspectivas são as melhores possíveis, pois o go-
vernador Geraldo Alckmin é um grande amigo do Vale do 
Ribeira e é conhecedor da realidade dos municípios que 
compõem o nosso COnSAÚDE. Tenho convicção de que, a 
exemplo dos mandatos anteriores, ele continuará tratando 
a nossa região como uma de suas prioridades, pois só assim 
atingiremos o desenvolvimento que almejamos e que neces-
sitamos para melhorar a vida das pessoas.

O Alto Vale precisa de um hospital regional, por isso 
é meu dever consolidar a regionalização do Hospital “Dr. 
Adhemar de Barros”, de Apiaí, para atender as necessidades 
da população daquela microrregião. Um dos passos é am-
pliar de 54 para cem leitos, pois dobra a capacidade de aten-
dimento sem aumentar extraordinariamente os custos.

Quero  inaugurar o Ambulatório Médico de Especiali-
dades (AME) Vale do Ribeira, em Pariquera-Açu, que será um 
símbolo da unidade dos prefeitos e mostrará a força do COn-
SAÚDE como gestor, além de elevar nosso trabalho a um pa-
tamar mais alto. Pela experiência que tenho como prefeito 
de Apiaí por dois mandatos, vice-presidente do COnSAÚDE 
na gestão 2010 e médico, sei que teremos grandes desafios. 

Um deles é expandir o COnSAÚDE, criando pólos que aten-
dam um certo número de municípios, descentralizando cada 
vez mais o atendimento hoje concentrado no Hospital Re-
gional Vale do Ribeira. na medida em que fortalecermos o 
atendimento nas microrregiões, o HRVR  ficará liberado para 
atender casos de altas complexidades e urgências, aliviando 
os profissionais da área médica e possibilitando que os pólos 
atendam as demandas de média e baixa complexidade.

é, portanto, fundamental solucionarmos a questão lo-
gística nas regiões de atuação do COnSAÚDE.

Trabalharemos em conjunto com os prefeitos, utilizan-
do critérios técnicos e regionais, sempre com o objetivo de 
garantir melhoras efetivas no atendimento à saúde pública 
em nossa região. 

Os conhecimentos técnicos que adquirimos nos 25 
anos dedicados à área da saúde certamente farão a diferen-
ça para que possamos trabalhar para fortalecer o diálogo e 
enriquecer o debate, trabalhando em conjunto para que a 
vontade da maioria sempre prevaleça.

Para que nossos sonhos se concretizem, no entan-
to, vamos precisar muito do apoio do Governo do Estado, 
principalmente da Secretaria de Estado da Saúde, e de nos-
sos representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara 
Federal.

Dr. Emilson Couras da Silva
PREFEITO DE APIAí E PRESIDEnTE DO COnSAÚDE 2011  
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palavra da superintendente

uma história de lutas, 
conquistas e desafios

A trajetória da Saúde Pública no Vale do Ribeira tem 
seu marco inicial em 1950, com a inauguração do Hospital 
Regional Vale do Ribeira, os convênios com as universidades 
– Santa Casa e Universidade de São Paulo – e, mais recente-
mente, a chegada do COnSAÚDE como um novo ente para 
gerenciar o setor. Trata-se de uma história repleta de lutas, 
da união de pessoas que dedicaram suas vidas à construção 
do Sistema Único de Saúde no Vale do Ribeira, uma região 
totalmente dependente do Estado e que, ao mesmo tempo, 
durante anos recebeu pouca atenção.

Em 2001, com a profissionalização do gerenciamento 
da saúde, a partir da criação do  COnSAÚDE, a relação com 
os órgãos governamentais – Estado e Federação – se fortale-
ceu da mesma forma que a unidade política dos prefeitos do 
consórcio se consolidou.

A Secretaria de Estado da Saúde passou a ter um olhar 
técnico, profissionalizado e com sensibilidade política para 
entender os problemas dessa região – olhar de homens pú-
blicos comprometidos com a saúde pública e com profundo 
conhecimento da realidade do Vale do Ribeira, entre eles, o 
Dr. José da Silva Guedes e o Dr. Luiz Roberto Barradas Barata, 
além dos governadores Mário Covas, Geraldo Alckmin, José 
Serra e Alberto Goldman.

Os desafios continuam e são eles que nos movem.
O maior desafio que temos, ainda, é a reestruturação da 

atenção básica, que reflete diariamente na questão hospitalar.
Os municípios precisam ter mais apoio técnico especia-

lizado e um olhar muito atento das autoridades para garan-
tirmos os direitos constitucionais ao cidadão.

Outro grande desafio é para que os nossos serviços 
acompanhem a evolução tecnológica.

Um terceiro desafio é assegurar atendimento de espe-
cialidade e hospitalar, em condições adequadas, consideran-
do a estrutura física do Hospital Regional, que é de 1950.

Temos, ainda, a luta por atrair e fixar profissionais espe-
cialistas para o Vale do Ribeira.

Para 2011, o grande desafio é a inauguração do AME 
Vale do Ribeira e Rede de Reabilitação “Lucy Montoro”, além 
do início dos projetos para construção do novo Hospital Re-
gional, principalmente em função da demanda que será ge-
rada pelo AME.

Serviços especializados essenciais já começam a ser 
reivindicados pelo Conselho de Prefeitos, pois existem de-
mandas regionais,  como Hemodinâmica, ampliação do 
Serviço de Oncologia (quimioterapia e radioterapia), cre-
denciamento dos Serviços de Alta Complexidade em neu-
rocirurgia, credenciamento da UTI neonatal e implantação 
de UTI pediátrica no Vale do Ribeira, além de ampliação do 
número de leitos de UTI adulto e semi-intensiva.

Temos a certeza que, em 2011, contaremos com o im-
prescindível apoio do governador Geraldo Alckmin, que 
sempre dedicou especial atenção à saúde no Vale do Ribeira, 
do novo secretário de Estado da Saúde, Dr. Giovanni Guido 
Cerri, e de nossos deputados para superar os desafios e con-
tinuar escrevendo essa história de conquistas.

Maria Cármen Amarante Botelho
DIRETORA SUPERInTEnDEnTE DO COnSAÚDE
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Até o final da década de 1980, os equipamentos de saú-
de do governo do Estado na região eram o Hospital Regional 
Vale do Ribeira (HRVR), o Ambulatório de Saúde Mental e o 
Laboratório Adolfo Lutz. 

Maior e mais complexo, o HRVR – construído e instalado 
em 1950 – sobrevivia a duras penas, emergindo de sucessivas 
crises, ora financeiras, ora por falta de profissionais médicos.

no final da década de 1980, os prefeitos do Vale do Ri-
beira começaram a discutir a possibilidade de formação de um 
consórcio para debater e buscar soluções para os problemas 
comuns. nasceu, então, o Consórcio de Desenvolvimento In-
termunicipal do Vale do Ribeira (CODIVAR). nessa época, a Se-
cretaria da Saúde também discutia um novo modelo de gestão 
para os hospitais do Estado com as organizações sociais. 

Após várias reuniões com técnicos do então Escritório 
Regional de Saúde (atual Departamento Regional de Saúde) 
a Secretaria da Saúde estabeleceu convênio para o CODIVAR 
assumir as unidades de saúde do governo na região. 

Ocorre, porém, que o CODIVAR tinha inúmeras ques-
tões de políticas regionais para serem discutidas e analisa-
das, tornando a saúde mais um item nesse leque – o que era 
inadequado visto tratar-se de questões complexas e que exi-

nasce o consaúde
giam dedicação integral e tratamento profissionalizado. 

Foi quando, em 2001, os prefeitos decidiram criar um 
consórcio especifico para a saúde. nasceu, então, o Consór-
cio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira (COnSAÚDE). 
Submetido ao Conselho de prefeitos, o COnSAÚDE tem uma 
Superintendência, formada por técnicos contratados sob o 
comando da diretoria superintendente, que gerencia o dia 
a dia das unidades. As decisões são compartilhadas com o 
presidente do Consórcio, eleito anualmente pelo Conselho 
de Prefeitos. Há, ainda, os representantes de eixos, que são 
agrupamentos de municípios vizinhos. 

Atualmente, além do HRVR, estão sob gestão do Con-
sórcio o Hospital Regional de Itanhaém (HRI), Hospital Regio-
nal de Apiaí (HRA), Laboratório Regional (antigo Adolfo Lutz), 
Serviço de Atendimento Médico às Urgências (SAMU), o 
Complexo Ambulatorial Regional (CAR –antigo Saúde Men-
tal) e o Centro Formador de Recursos Humanos (CEFORH). 
Até agosto de 2010, o Consórcio gerenciava também o Hos-
pital São João, em Registro.

O COnSAÚDE é um modelo pioneiro, no Estado de São 
Paulo e no Brasil, de gestão de saúde formado por um con-
sórcio intermunicipal.
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após Várias Crises na saúde públiCa

Emilson Couras da Silva (Apiaí)
Maria Anunciata da Silva Leme (Barra do Chapéu)
Edinho Dias de Oliveira (Barra do Turvo)
Marino Lima (Cajati)
Marcelo Bimbo dos Santos Oliveira Rosa (Cananéia)
Elói Fouquet (Eldorado)
João Cabral Muniz (Iguape)
Décio José Ventura (Ilha Comprida)
Jamil Adib Antonio (Iporanga)
Antonio Carlos Trannin (Itaóca)
Moraci Carlos de Oliveira (Itapirapuã Paulista)
Orlando Bifulco Sobrinho (Itanhaém)
José neto Fernandes (Itariri)

esTes eraM os PreFeiTos da região no ano de criaÇão do consaúde
Josuel Volpini (Jacupiranga)
Douglas Tamada (Juquiá)
Ayres Scorsatto (Juquitiba)
Itamar Mendonça (Miracatu)
Artur Parada Prócida (Mongaguá)
Orlando  Milan (Pariquera-Açu)
nelson Tanahara (Pedro de Toledo)
Gilson Bargieri (Peruíbe)
Samuel Moreira (Registro)
Jonas Dias Batista (Ribeira)
Lener nascimento (São Lourenço da Serra)
Miro Kabata (Sete Barras)
João Batista Machado (Tapiraí)
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referência regional conquista 
estabilidade e novos serviços

O COnSAÚDE é um divisor de águas na história do 
Hospital Regional Vale do Ribeira (HRVR), localizado no mu-
nicípio de Pariquera-Açu, referência de média e alta com-
plexidade na região. Fundado em 1950, o hospital viveu 
quatro décadas de sucessivas crises, repetindo a história de 
hospitais e casas de saúde país afora– greves, paralisações, 
endividamento. 

Desde que o COnSAÚDE assumiu a unidade, em 2001, 
no entanto, uma nova história foi escrita – dívidas foram 
quitadas ou renegociadas, ampliações físicas e implantação 
de novos serviços, como Oncologia e Cardiologia, garantin-
do cada vez mais e melhor assistência médica à população 
do Vale do Ribeira.

Quando o HRVR foi instalado, não havia sequer aten-
dentes de enfermagem na região. Para suprir essa carência, 
médicos e enfermeiros recorriam aos funcionários adminis-
trativos para alguns procedimentos de enfermaria. Após 
várias crises sob gestão do Estado, na tentativa de garantir 
continuidade do atendimento foram firmados, nas décadas 
de 1970 e 1980, respectivamente, convênios com a Uni-
versidade de São Paulo (USP)  e com a Santa Casa de São 
Paulo, para receber residentes. Esse modelo, no entanto, se 
desgastou por falta de recursos financeiros e pela precária 
estrutura existente no hospital.

O HRVR era, também, um depósito de doentes crôni-
cos – havia pacientes que permaneciam internados por até 
dois anos, pois os municípios não tinham as mínimas con-
dições para atender seus doentes.

A melhoria da qualidade de atendimento foi reco-
nhecida em pesquisa realizada em 2007, pela Secretaria 
de Estado da Saúde, junto aos usuários de 900 unidades. 

Uma das enfermariasEm 2010, prefeitos e diretores do Consórcio  inauguram 
reformas e adequações de serviços no HRVR

Equipamentos de ponta no centro cirúrgico

Número de leitos na UTI é insuficiente

hospital regional Vale do ribeira - hrVr
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A pesquisa incluiu o HRVR entre os 40 melhores hospitais 
SUS do Estado de São Paulo.

Atualmente o Hospital Regional dispõe de 175 leitos, 
dos quais 151 são para clínicas, nove para UTIs e quinze 
para hospital-dia.

A unidade continua no mesmo prédio desde 1950, 
tendo recebido adaptações e ampliações para abrigar os 
novos serviços. Em prédios anexos funcionam ambulató-
rios, Casa da Gestante, Serviços de Cardiologia e Hemo-
diálise.

As lideranças da região se organizam para reivindicar 
ao governo do Estado a construção de um novo hospital 
prevendo que as demandas aumentarão significativamen-
te com a inauguração do Ambulatório Médico de Especiali-
dades (AME) Vale do Ribeira).

Casa da Gestante atende parturientes que moram 
em municípios distantes do hospital

UTI Neonatal é a única na região

Ambulatório do Hospital Regional Pediatria humanizada

Convite para inauguração do hospital em 1950

?

número de atendimentos
Janeiro a dezembro/2010
48.876  Pronto socorro
95.752  Consultas médicas
46.876  Consultas Ambulatório
5.688  Anestesias
4.719  Cirurgias
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um novo hospital na microrr egião do Litoral sul
Gerenciado pelo COnSAÚDE desde agosto de 2007, 

após a prefeitura devolver ao estado o prédio onde fun-
cionava o Pronto Socorro Municipal, o Hospital Regional 
de Itanhaém (HRI/COnSAÚDE) cobriu uma lacuna que 
existia na microrregião do Litoral Sul, composta por muni-
cípios geograficamente próximos – Mongaguá, Itanhaém 
e Peruíbe. 

Os encaminhamentos são feitos pela Central de Regu-
lação do Departamento Regional de Saúde (DRS Santos). O 
Hospital realiza cirurgias nas áreas clínica cirúrgica, médica, 

obstetrícia, pediatria e traumato/ortopedia, entre outras.
Um dos destaques da unidade é a área destinada à rea-

lização do parto humanizado, referência no Estado, pois ofe-
rece serviços de porta aberta para gestantes.

no início de 2009, o hospital foi contemplado com am-
pliação da UTI geral e aquisição de uma mesa e novos equi-
pamentos para cirurgias ortopédicas (também referência na 
região). Atualmente, o HRI possui 94 leitos, dos quais 52 de 
internação, 10 de UTI geral, 10 de UTI nenonatal, 19 leitos na 
maternidade e três leitos de pré-parto humanizado. 
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hospital regional de itanhaém - hri

Hospital atende a 
microrregião do Litoral 
Sul, formada por três 
municípios

Serviços de qualidade para atender os municípios do Litoral  Sul
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um novo hospital na microrr egião do Litoral sul

número de atendimentos (saídas)
Janeiro a dezembro/2010
1.702  Clínica Cirurgica
909  Clínica Médica 
293  internações UtI Adulto
95  internações UtI Neonatal
2001  atendimentos na maternidade
246 atendimentos pediátricos
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O HRI realiza serviços de diagnósticos como ultras-
sonografia, raio X, eletrocardiograma, além do serviços 
terceirizados de análises clínicas, tomografia e Serviço de 
Medicina do Trabalho. Também são oferecidos na unidade: 
fisioterapia, agência transfusional (terceirizada), nutrição e 
dietética, psicologia, fonoaudiologia, serviço social e admi-
nistrativo.

Em 2009 o Governo do estado investiu mais de R$ 1,1 
milhão na unidade e possibilitou a construção de um anexo 
para abrigar o almoxarifado, possibilitando a centralização 

de materiais que estavam distribuídos em várias partes do 
prédio principal, e os serviços administrativos, como infor-
mática, diretoria técnica, chefia de enfermagem, protocolo, 
SAME e SESMT, entre outros, além dos arquivos médicos.

Uma das expectativas da região é a ampliação do hos-
pital, em parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde e 
a prefeitura municipal de Itanhaém, possibilitando a criação 
de novos serviços médicos e ampliação do número de aten-
dimentos, conforme projeto anunciado pelo ex-governador 
José Serra. 

Ex-secretário Barradas em visita à maternidade

Ex-governador 
Serra conhece 
a unidade

UTI Neonatal: segurança aos recém-nascidos
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A população da microrregião do Alto Vale, dividida em 
cinco municípios encravados na área que constitui a Serrania 
do Ribeira, sempre se ressentiu da falta de equipamentos de 
saúde pública que pudesse atendê-la sem necessidade de via-
gens por centenas de quilômetros em estradas sinuosas e, não 
raro, de terra batida, para acesso a hospitais do médio Vale do 
Ribeira ou da região de Sorocaba.

Para atender pelo menos parte da demanda, o COnSAÚ-
DE instalou na região um Ambulatório Médico de Especialida-
des, onde foi implantado atendimento de cardiologia que, em 
2010, atendeu 930 consultas e realizou 1.510 exames. 

Por recomendação da Departamento Regional de Saúde 
(DRS) de Sorocaba, à qual os municípios do Alto Vale são vin-

um novo desafio: consaúde  chega ao alto Vale
culados, os prefeitos aprovaram o fechamento desse ambula-
tório pois os atendimentos dessa especialidade serão feitos no 
AME de Itapeva.

Em junho de 2010, um novo passo tornou realidade uma 
antiga reivindicação dos prefeitos e lideranças do Alto Vale: o 
COnSAÚDE assumiu a gestão do Hospital Regional de Apiaí, 
após formalização de convênio entre a Secretaria de Estado 
da Saúde, a Associação Beneficente de Apiaí (ABA) e cinco 
municípios do Alto Vale -  Itaóca, Itapirapuã Paulista, Barra do 
Chapéu, Ribeira e Apiaí. O modelo do convênio, firmado atra-
vés de contrato com a Secretaria de Estado da Saúde, previu 
a participação das prefeituras do Alto Vale com contrapartida 
financeira compondo a receita do hospital.
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Reunião que formalizou convênio para que CoNSAúdE assumisse 
gestão  do Hospital de Apiaíreivndicaram a presença do Consórcio

A presença do CoNSAúdE no Alto Vale começou em 2008, com a 
implantação do Ambulatório de Cardiologia em Apiaí

hospital regional de apiaÍ - hra

número de atendimentos
Junho a dezembro/2010
(período de gestão Consaúde)
972  Pacientes Internados via convênio
922  Pacientes Internados via sUs
1894  total de Pacientes Internados
16.778  Pacientes Ambulatoriais via convênio
13.214  Pacientes Ambulatoriais via sUs
29.992  total de Pacientes Ambulatoriais
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um novo desafio: consaúde  chega ao alto Vale
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Tratava-se de uma unidade sucateada e prestes a fechar 
as portas. Em poucos meses, as mudanças comandadas pelo 
consórcio já são visíveis tanto na estrutura quanto nos recur-
sos humanos, apresentando resultados rápidos com o objeti-
vo de recuperar a credibilidade da instituição antes abalada 
pelas más gestões.

Foram contratados novos funcionários (médicos, enfer-
meiros, técnicos de enfermagem, entre outros profissionais), 
feita readequação salarial e contratadas equipes de pediatria 
neonatal, obstetrícia, cirurgia, ortopedia, anestesia e clínica 
médica, 24 horas do dia. 

Já foram implantados os Serviços de Arquivos Médicos e 
Estatística (SAME) e o controle de infecções hospitalares. Além 

disso, o pagamento de salários e encargos sociais e trabalhis-
tas estão em dia.

A estrutura física também passou por mudanças. Foi 
elaborado projeto de reformas e adequações do hospital em 
atendimento às normas da Vigilância Sanitária, construção 
da casa para instalação do gerador e aquisição do gerador 
de energia. Também foram adquiridos equipamentos como 
cardioversor/desfibrilador, dois cardiotocógrafos, dois carri-
nhos de emergência, uma incubadora de transporte, equipa-
mentos e utensílios para a divisão para serviços de nutrição 
e dietética, computadores para informatização do hospital e 
implantação do SAME (serviço que é responsável pelos pron-
tuários).
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Prefeitos da região na 
inauguração do Ambulatório 
em Apiaí

Nas reuniões do CoNSAúdE, prefeitos do Alto Vale sempre reivndicaram a presença do Consórcio



14  CONSAÚDE  |  janeiro 2011  |  www.consaude.org.br

serviço pioneiro na br-116 
é transferido para as rodovias 
estaduais da região

Foram inauguradas três bases do SAMU em rodovias estaduais, garantindo segurança aos usuários da Juquiá-Tapiraí, Biguá-Iguape e Padre Manoel da 
Nóbrega. outras duas bases estão instaladas em Pariquera-Açu.
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samu Vale do ribeira
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Criado pelo governo de São Paulo, em 1997, o Serviço 
de Atendimento Médico às Urgências (SAMU/Vale do Ri-
beira) foi o primeiro serviço em rodovias federais mantido 
com recursos do Estado com objetivo de resgatar vítimas de 
acidentes ao longo dos 400 quilômetros da Rodovia Régis 
Bittencourt (BR-116), então considerada a Rodovia da Morte, 
além de cobrir mais 350 quilômetros de estradas estaduais 
nos municípios do Consaúde. 

As equipes do SAMU são altamente capacitadas para 
realizar atendimentos complexos como resgate de feridos 
em locais de risco e realização de pequenos procedimentos 
cirúrgicos no local do acidente, entre outros atendimentos. 

Com a concessão da BR-116 à iniciativa privada e a im-
plantação de outro serviço na rodovia, o SAMU também se 
tornou pioneiro nas rodovias estaduais do Vale do Ribeira 
com a inauguração, em 2010, de quatro bases – uma Unida-
de de Suporte Avançado no km 185 da rodovia Juquiá/Tapi-
raí; duas unidades – uma de Suporte Avançado e outra de 
Suporte Básico – em Pedro de Toledo (Rodovia Padre Manoel 
da nóbrega)  e uma de Suporte Básico na rodovia Casimiro 
Teixeira (Biguá – Iguape). 

O serviço ainda mantém uma UTI móvel no posto Pe-
tropen, nas imediações da rodovia Régis Bittencourt, e uma 
base em Pariquera-Açu, com Suporte Básico e transferências 
e viagens. na base de Pariquera-Açu também funciona a 
Central Regional de Regulação Médica, única do Estado de 
São Paulo descentralizada da DRS, visando otimizar os recur-
sos e a estrutura técnica existentes.
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Vale do Ribeira tem o único Serviço Regional de Regulação 
Médica no Estado de São Paulo

Treinamento SAMU

Ambulâncias

Criado em 1997, SAMU Vale do Ribeira foi o primeiro serviço 
do governo do Estado numa rodovia federal - a BR 116

número de atendimentos
Janeiro a dezembro/2010
3.792  regulações
755  acidentes automobilísticos
4.105  atendimentos (total)

de 1999 a dezembro de 2010 
(br-116 e rodovias estaduais)
mais de 30 mil  atendimentos realizados

desde 2009 em rodovias estaduais:
7.590  atendimentos
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Instalado em Pariquera-Açu há 39 anos, o Centro de 
Formação de Recursos Humanos (CEFORH/COnSAÚDE) 
teve papel fundamental na formação de trabalhadores 
técnicos da área de saúde no Vale do Ribeira, inicialmen-
te fornecendo mão de obra qualificada para o Hospital 
Regional Vale do Ribeira. Desde sua implantação, o CE-
FORH foi responsável pela qualificação de mais de 3,5 mil 
profissionais contribuindo para avanços consideráveis na 
qualidade do atendimento à população que necessita dos 
serviços públicos de saúde.

Pesquisa realizada pela equipe do CEFORH, denomi-
nada “Três décadas de formação de trabalhadores de saú-
de e sua repercussão no Vale do Ribeira” mostra a impor-
tância dessa escola para melhorar os indicadores regionais 
de saúde. A pesquisa, feita com 514 egressos da escola de 
Pariquera-Açu, revela ainda que os trabalhadores também 
melhoraram seus padrões de vida pois conquistaram uma 
nova perspectiva a partir da profissão que abraçaram.

Em 2010 o CEFORH, cuja missão é preparar técnicos de 
nível médio para atuarem em todos os municípios da região, 
seja nas unidades básicas, ambulatórios e hospitais de varia-
dos graus de complexidade, formou 140 técnicos em enfer-
magem em vários municípios da região pelo Programa  de 

uma escola que forma profissionais   para cuidar da saúde das pessoas
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Escola dispõe de sala e equipamentos para videoconferência Sala de aula do CEFoRH

Ceforh

Formatura de Técnicos de Enfermagem em 2010
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uma escola que forma profissionais   para cuidar da saúde das pessoas
Classes Descentralizadas, que leva a escola até o município 
de origem dos alunos. 

A escola de Pariquera-Açu inclui-se entre as 37 Escolas 
Técnicas do Sistema Único de Saúde (ETSUS) do Brasil, dos quais 
sete foram implantadas no Estado de São Paulo. Em 1971, quan-
do foi instalada, chamava-se Escola de Auxiliar de Enfermagem 
e seu objetivo era qualificar trabalhadores já que, na época, 
havia apenas uma enfermeira habilitada na região. A escola foi 
criada pelo decreto nº 52.701, de 22 de agosto de 1971.

Em 1996, a Escola de Auxiliar de Enfermagem foi trans-
formada no Centro Formador de Recursos Humanos para 
Pessoal da Saúde (CEFORH) e, a partir daí, além de auxilia-
res de enfermagem, passou a qualificar trabalhadores  para 
outras áreas da Saúde como laboratórios, Raio X, Serviço de 
Arquivo Médico e Estatístico, Serviço de Atendimento Médi-
co de Urgência, Banco de Sangue, Assistência Odontológica, 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Enfermagem 
do Trabalho.

A estrutura do CEFORH, em Pariquera-Açu compor-
ta, ainda, sala de videoconferência para cursos, palestras e 
conferências interativas realizadas pela Secretaria da Saúde, 
Ministério da Saúde e universidades, com temas que promo-
vem atualização profissional.

A Escola de Auxiliar de Enfermagem, fundada na década de 1970, deu origem ao CEFoRH

Equipe que atua no CEFoRH sob comando da enfermeira Rute Gouvêa 
(quarta da esquerda para a direita)

www.consaude.org.br  |  janeiro 2011  |  CONSAÚDE  17
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atendimento de especialidades e 
por equipes multiprofissionais

O Complexo Ambulatorial Regional (CAR) localiza-se 
na cidade de Registro e atende demandas das unidades bá-
sicas de saúde de todos os municípios do COnSAÚDE. O CAR 
surgiu inicialmente como unidade de atendimento de saúde 
mental e, aos poucos, tornou-se um centro de atendimento 

de especialidades, preenchendo lacuna que havia na região 
para esses atendimentos.

O CAR dispõe de quinze especialidades, equipes mul-
tidisciplinares e realiza, em média, 4.200 consultas mensais. 
nesse rol de atendimentos incluem-se atendimentos pela 
Comissão de Órteses e Próteses, elaboração de laudo mé-
dico para transporte gratuito ao portador de necessidades 
especiais e serviço de psicoterapia individual ou em grupo 
para adultos e crianças. As assistentes sociais também rea-
lizam visitas domiciliares para orientar pacientes sobre uso 
correto de medicamentos e convocar para retornos em ca-
sos de demora. 

Está, ainda, sob responsabilidade da unidade o Pro-
grama de Tratamento do Tabagismo no SUS – Abordagem 
Intensiva ao Fumante visando auxiliar pessoas que querem 
deixar o vício.

Mais recentemente, uma equipe do Complexo Ambu-
latorial foi treinada no Instituto de Medicina Social e Esta-
tística do Estado de São Paulo (IMESC) para fazer coleta de 
material para exame de DnA. Dessa forma, o COnSAÚDE 
passou a oferecer mais um serviço à comunidade, facilitan-
do o acesso aos exames de paternidade quando solicitados 
pela Justiça.

CompleXo ambulatorial regional - Car

Unidade localiza-se na cidade de Registro e atende 
encaminhamentos das redes básicas de saúde de 26 municípios
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número de atendimentos
Janeiro a dezembro/2010
14.026  Psiquiatria 
5.443  Neurologia 
4.380  serviço social 
3.763  Gastroenterologia 
3.709  Urologia 
3.547  ortopedia 
3.160  Dermatologia 

2910  Psicologia 
2.536  Clínica Médica  
1.805  enfermagem 
1.572  terapia ocupacional 
1.442  Infectologia 
1.056  Fisiatria 
115  Fisioterapia 

49.467  total 
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Laboratório é referência para campanhas 
estaduais no Vale do Ribeira

O Laboratório Regional foi criado em 1977 como uni-
dade regional do Instituto Adolfo Lutz. Com a política de 
descentralização as ações de saúde, em 1990, o Laboratório 
Regional passou a integrar as unidades do CODIVAR e, pos-
teriormente, do COnSAÚDE.

Para se ter idéia da importância e do volume de traba-
lho da unidade, de janeiro a dezembro de 2010 foram reali-
zados mais de 360 mil exames.

Funcionando como referência regional, o Laboratório 
faz nove diferentes tipos de exame e realiza análise e/ou co-
leta de exames para campanhas estaduais como “Fique Sa-
bendo”, de testes gratuitos de HIV, e de busca ativa de casos 
de tuberculose, entre outras.

Com a implantação do programa Estadual Pró-água, 
o Laboratório passou a realizar também  análise de ostras 
e palmito, ampliando sua atuação na área de Vigilância à 
Saúde. 

Todo esse trabalho altamente técnico garante anual-
mente ao Laboratório Regional a certificação de excelência 
nas determinações das amostras laboratoriais. A avaliação é 
feita pelo Programa nacional de Qualidade, sob patrocínio 
da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas.

laboratório regional

Mais de 360 mil exames por ano
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número de atendimentos
Janeiro a dezembro/2010
176.121  Bioquímica
49.881  Imunologia
46.231  Hormônios
42.540  Hematologia
22.189  Uroanálise
9.573  Parasitologia
8.918  Bacteriologia
1.355  Micobactérias
360.284  total

Laboratório recebe anualmente certificado 
de excelência expedida pelo PNCQ
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CoNSAúdE assumiu gestão do hospital por 
determinação da Secretaria Estadual de Saúde

consórcio vence crises, 
reergue hospital e o devolve 
à mantenedora
hospital  foi  totalmente  reformado,  ampli    ado  e  saneado  durante  gestão  do  Consaúde
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José Serra 
inaugura novo 
serviço

hospital são João

Serviço Regional 
de oftalmologia 
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Fundado em 1960 por uma filantrópica – a Associa-
ção de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância 
de Registro (APAMIR) -, o hospital São João atravessou 
inúmeras crises financeiras ao longo de sua existência. O 
ápice das crises foi em 2003, quando foi interditado pela 
Vigilância Sanitária Estadual em conjunto com o Conselho 
Regional de Medicina. Segunda referência regional, o São 
João permaneceu fechado por seis meses.

Após intervenção por parte da prefeitura de Registro, 
foi deflagrado um processo de debates pois o município 
não tinha condições financeiras para reequipar e manter o 
custeio da unidade. 

O corpo técnico da Secretaria de Estado da Saúde e 
o então secretário Luiz Roberto Barradas Barata já conhe-
ciam o trabalho do COnSAÚDE e se dispuseram a injetar 
recursos financeiros no hospital desde que o Consórcio 
assumisse a gestão da unidade, o que ocorreu em 28 de 
outubro de 2003.

Durante sete anos, o COnSAÚDE atuou no São João, 
período em que realizou ajustes  com reformas e amplia-
ções na estrutura física que estava deteriorada – um dos 
motivos da interdição -  e renegociou dívidas.

Com o saneamento das dívidas, os salários e encar-
gos trabalhistas renegociados, e com as novas demandas 
regionais crescentes, o COnSAÚDE negociou com a Secre-
taria de Estado da Saúde recursos visando a expansão da 
estrutura hospitalar. 

Em 16 de julho de 2007, foi inaugurado o Centro Ci-
rúrgico Ambulatorial, construído com recursos da Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES) para a realização de peque-
nas cirurgias. E em 8 de agosto de 2008 foi inaugurada a 
Unidade de Retaguarda Hospitalar para o HRVR, também 
construída com recursos da SES.

Foram implantados novos serviços, como otorrino-
laringologia, cirurgias ambulatoriais e Centro Regional de 
Oftalmologia. O centro cirúrgico foi reformado e reequi-
pado. Dbrou o número de cirurgias e o número de funcio-
nários passou de 120 para 300.

Equipamentos antigos e obsoletos foram substituí-
dos por aparelhos modernos – carrinho de anestesia, mo-
biliário, raio X, arco cirúrgico, equipamento de vídeo para 
cirurgia e exames otorrinolaringológicos e microscópio 
para neurocirurgias, entre outros, garantindo qualidade e 

Unidade Regional de Retaguarda tem vinte leitos para pacientes crônicos

segurança nos procedimentos médicos.
Em 2006, o COnSAÚDE negociou com o Banespa/

Santander a exclusividade para movimentação das contas 
bancárias do Hospital São João, no valor de R$ 400 mil, 
pelo período de cinco anos. Com esse recurso, no mesmo 
ano foi adquirido terreno anexo ao hospital, com área de 
4 mil metros quadrados, visando a futura ampliação da 
unidade.

Fechado o balanço em 2009, havia em caixa aproxi-
madamente R$ 5 milhões, bem como os projetos arqui-
tetônicos prontos para ampliação de enfermarias, cons-
trução de UTI, reforma do Pronto Socorro, ampliação do 
estacionamento e construção do almoxarifado.

Cumprida a missão de reerguer o hospital, recuperar 
sua credibilidade financeira e assistencial, em setembro 
de 2010 o COnSAÚDE retirou-se do São João, deixando a 
APAMIR com recursos financeiros em caixa e projetos para 
construção de um estacionamento, construção e aquisi-
ção de equipamentos para uma UTI (com 10 leitos) e uma 
nova entrada social para o hospital.

Além disso, o COnSAÚDE deixou pronto e aprovado 
um plano diretor que visa orientar os passos da unidade 
nos próximos vinte anos. 

hospital  foi  totalmente  reformado,  ampli    ado  e  saneado  durante  gestão  do  Consaúde

www.consaude.org.br  |  janeiro 2011  |  CONSAÚDE  21



22  CONSAÚDE  |  janeiro 2011  |  www.consaude.org.br

Para os prefeitos e demais lideranças do Vale do Ribeira um 
momento histórico: o governador Alberto Goldman e o então 
secretário de Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata, estiveram em 
Pariquera-Açu, dia 9 de junho do ano passado, para lançamento 
oficial das obras do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) 
Vale do Ribeira e do Centro de Reabilitação “Lucy Montoro”. As 
duas obras somam um investimento de R$ 8,372 milhões.

A previsão é que o AME terá 23 especialidades e realizará 
vinte mil atendimentos. Serão aproximadamente doze mil con-
sultas e sete mil exames mensais.

O Centro Lucy Montoro terá uma especificidade diferente 
das demais unidades do Estado: um alojamento para abrigar 
pessoas que vêm de longe e precisam permanecer alguns dias 
em Pariquera-Açu para tratamento.

CAPs | Já foi assinado, em dezembro de 2010, o termo 
aditivo, no valor total de R$ 1,02 milhão, visando a implantação 
do Centro de Atenção Psicossocial (CAPs) microrregional, para 
atendimento aos municípios de Juquiá, Miracatu, Pedro de To-
ledo e Itariri, com previsão de funcionamento em 2011.

aMe e centro de reabilitação “Lucy 
Montoro”: avanços na saúde pública 

o futuro
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Reunião em maio de 2009 para apresentação do projeto do AME ao 
conselho de prefeitos

deputado Samuel e  ex-secretário 
Barradas e prefeitos  Zildo e Adriano

A obra projetada

Governador Alberto Goldman e demais autoridades no 
início oficial das obras do AME Vale do Ribeira

o sonho toma forma de realidade
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baixo idh e grande
riqueza ambiental

O Vale do Ribeira localiza-se a Sudeste do Estado 
de São Paulo e compõe-se de 15 municípios na divisão 
administrativa de São Paulo. Desde 1999 foi declarado 
pela UNESCO como Patrimônio natural, socioambiental 
e cultural da humanidade.

Para formação do Consórcio Intermunicipal de Saú-
de do Vale do Ribeira (CONSAÚDE) foram integrados 26 
municípios, incluindo regiões como Sorocaba, Grande 
São Paulo e Baixada Santista – a maioria dos municipios 
faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape.

Somados, esses municípios têm 498.623 habitan-

tes e, em comum, além da beleza natural, têm a realida-
de sócio-econômica que os incluem entre os menores 
Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado 
de São Paulo. Noventa e cinco por cento dessa popu-
lação dependem do atendimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

À parte isso, o Vale do Ribeira detém a maior porção 
de Mata Atlântica preservada do Estado e um conjunto de 
paisagens naturais – cachoeiras, rios, praias e a maior con-
centração de cavernas do país – que o transformou num 
dos principais destinos ecoturísticos de São Paulo.
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Vale do ribeira

Região é o berço da Mata Atlântica

A história do 
Brasil tem 

fortes raízes no 
Vale do Ribeira 

e Litoral Sul

A natureza 
pródiga -  o 
verde da Mata 
combinando com 
o azul das águas

Praias límpidas e vilas de pescadores 
caracterizam o Litoral Sul

São mais de 300 
cavernas, entre 

elas, a do diabo, 
em Eldorado
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barra do turvo

Cajati 

A natureza foi pródiga com Barra do Turvo que tem  
mais de trinta cachoeiras cadastradas, cinco pequenas caver-
nas não exploradas e rios com corredeiras apropriadas para 
a prática esportiva, como boiacross, acqua raid, aguatrek, 
cascading, e rafiting e trilhas,  e rios para pesca esportiva. O 
“Pico da Arara” é ideal para saltos de asa delta. 

Site oficial: www.barradoturvo.sp.gov.br 
Prefeita: Rosângela Rosário da Silva 

indicadores de vida e saúde
População:  .....................................................................................7.729
Densidade Demográfica:  .............................................................7,67
IDH: ................................................................................................... 0,663
Renda per capita (em salários mínimos):  ..............................0,69
Taxa de natalidade:  ....................................................................14,26
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  ...................33,99
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos):  ...........42,37
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  .............................14,41
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ...........50,43

Cajati é a cidade que concentra o principal parque in-
dustrial da região formado, principalmente, por minerado-
ras. é, ao  mesmo tempo, local ideal para a prática do eco-
turismo, com cachoeiras, corredeiras, piscinas naturais, rios 
muito limpos e morros onde se pode saltar de pára-quedas, 
ou simplesmente admirar belas paisagens.

Site oficial: www.cajati.sp.gov.br
Prefeito: Luiz Henrique Koga 

indicadores de vida e saúde
População:  .................................................................................. 28.371 
Densidade Demográfica:  ......................................................... 62,36
IDH:  ...................................................................................................0,751
Renda per capita (em salários mínimos):  ...............................1,13
Taxa de natalidade:  ....................................................................16,60
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  .....................2,03
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos) :  ............2,03
Mães adolescentes (menor de 18 anos) :  .............................. 9,96
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ........... 67,42

Vale do ribeira

Partos cesáreos:  ...........................................................................22,03
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  .........................9,17
Gestações pré-termo (%):  .........................................................10,09
Grau de urbanização (%):  .......................................................... 41,07
Coleta de lixo (atendimento em %):  ..................................... 97,74
Abastecimento de água (atendimento em %):  .................98,73
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ................................71,29
PIB (em milhões de reais corrente):  ....................................... 37,20
PIB per capita (em reais corrente):  ...................................4.803,77

Partos cesáreos:  ...........................................................................30,49
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  ........................ 7,32
Gestações pré-termo (%):  ............................................................6,19
Grau de urbanização (%): ...........................................................73,03 
Coleta de lixo (atendimento em %):  .................................... 98,09
Abastecimento de água (atendimento em %):  ...................96,7
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ................................ 69,19
PIB (em milhões de reais corrente):  ....................................422,86
PIB per capita (em reais corrente):  .................................14.587,94

Vista Aérea de Barra do Turvo

Município concilia indústrias e meio ambiente preservado
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Cananéia
Cananéia, fundada em 1502, alia natureza e história 

num dos mais belos cenários do litoral paulista. é um dos 
principais berçários de vida marinha do planeta e um dos 
mais prestigiados destinos para a prática do ecoturismo 
em duas de suas principais ilhas – Bom Abrigo e Cardoso.  
Passeios de barcos e escunas levam às praias de pescadores  
semi-desertas e à apreciação de golfinhos. 

Site oficial: www.cananeia.sp.gov.br
Prefeito: Dr. Adriano César Dias 

indicadores de vida e saúde
População:  .................................................................................. 12.226 
Densidade Demográfica:  ............................................................9,84
IDH:  ...................................................................................................0,775
Renda per capita (em salários mínimos):  .............................. 1,54
Taxa de natalidade:  ....................................................................13,27
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  ....................11,11
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos):  ...........16,67
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  .............................10,56
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  .......... 44,69

Vale do ribeira

Partos cesáreos:  ...........................................................................29,05
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  ........................ 7,39
Gestações pré-termo (%):  ...........................................................4,55
Grau de urbanização (%):  ..........................................................85,36 
Coleta de lixo (atendimento em %):  .....................................96,70
Abastecimento de água (atendimento em %):  .................93,56
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ............................... 62,84
PIB (em milhões de reais corrente):  ....................................... 92,18
PIB per capita (em reais corrente):  ................................... 7.447,88

Vista da avenida Beira Mar
Abaixo: o espetáculo dos 

golfinhos na baia 
de Cananéia
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eldorado
O município é conhecido por uma de suas principais 

atrações: a caverna do Diabo, com 600 metros, de seus 8 km 
de extensão abertos à visitação. Fora da caverna há também 
inúmeras atrações ecológicas como o Vale das Ostras, forma-
do por doze cachoeiras, a Queda de Meu Deus, com 53 me-
tros, opções para práticas esportivas e passeios por trilhas, 
além de visita aos remanescentes de quilombos. 

Site oficial: www.cananeia.sp.gov.br
Prefeito: Donizete Antonio de Oliveira 

indicadores de vida e saúde
População: ................................................................................... 14.645 
Densidade Demográfica:  ............................................................8,84
IDH:  ...................................................................................................0,733
Renda per capita (em salários mínimos):  ...............................1,14
Taxa de natalidade:  ....................................................................16,23
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  ..................... 8,10
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos):  ........... 12,15
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  ...............................8,50
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ...........45,53

Partos cesáreos:  .......................................................................... 23,08
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  ........................4,05
Gestações pré-termo (%):  ...........................................................2,03
Grau de urbanização (%):  ..........................................................49,22 
Coleta de lixo (atendimento em %):  .....................................96,70
Abastecimento de água (atendimento em %):  ................ 98,58
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ............................... 84,87
PIB (em milhões de reais corrente):  .......................................90,10
PIB per capita (em reais corrente):  ...................................6.218,34

Vista da avenida Beira Mar
Abaixo: o espetáculo dos 

golfinhos na baia 
de Cananéia

Vale do ribeira

Caverna do diabo 
é uma das mais 
conhecidas do país

Cachoeira de Meu deus é a 
mais bonita do Estado de 
São Paulo (Programa 
Antena Paulista)
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ilha Comprida
Tem praticamente uma única praia, com 74 km de exten-

são. O município, que é considerada pela BirdLife Internatio-
nal, área  importante para a conservação de aves, tem diversos 
roteiros ecoturísticos, como observação de guarás vermelhos 
e outras espécies em seus ninhais. 

Ilha Comprida tem programação cultural o ano todo.

Site oficial: www.ilhacomprida.com.br
Prefeito: Décio José Ventura

indicadores de vida e saúde
População: ......................................................................................9.027
Densidade Demográfica: ...........................................................47,88
IDH:  .................................................................................................. 0,803
Renda per capita (em salários mínimos):  ...............................2,19
Taxa de natalidade:  .................................................................... 11,33
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos): ..........................  --
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos):  .................. --
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  ...............................6,48
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ...........74,07

Vale do ribeira

Partos cesáreos:  ...........................................................................37,04
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  ........................ 3,70
Gestações pré-termo (%):  ........................................................... 3,70
Grau de urbanização (%):  .......................................................100,00 
Coleta de lixo (atendimento em %):  .....................................93,08
Abastecimento de água (atendimento em %):  .................74,54
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ................................23,99
PIB (em milhões de reais corrente):  .......................................87,36
PIB per capita (em reais corrente):  ...................................8.930,27
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Vista aérea da praia em Ilha Comprida

os guarás 
habitam a Ilha
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iguape 
Aproximadamente 70% do território de Iguape é área 

natural protegida, incluindo a Estação Ecológica dos Chauás 
e cerca de 85% da Estação Ecológica Juréia-Itatins. Além das 
belezas naturais, Iguape possui ainda os casarões coloniais 
dos ciclos do ouro e do arroz, tombados como patrimônio 
nacional pelo IPHAn, é considerado “Cidade Berço da Colo-
nização Japonesa no Brasil” e abriga uma das principais fes-
tas religiosas do Estado – do Bom Jesus de Iguape. 

Site oficial: www.iguape.sp.gov.br
Prefeito: Maria Elizabeth Negrão Silva

indicadores de vida e saúde
População:  ..................................................................................28.844 
Densidade Demográfica:  ..........................................................14,56
IDH:  ...................................................................................................0,757
Renda per capita (em salários mínimos):  .............................. 1,60
Taxa de natalidade:  ....................................................................14,22
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  ................... 11,99
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos):  ........... 11,99
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  .............................10,55

Vale do ribeira

Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ...........65,30
Partos cesáreos:  ...........................................................................34,53
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  .........................8,15
Gestações pré-termo (%):  ...........................................................8,65
Grau de urbanização (%):  ..........................................................85,63 
Coleta de lixo (atendimento em %):  .................................... 96,65
Abastecimento de água (atendimento em %):  .................93,51
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ................................54,61
PIB (em milhões de reais corrente):  .................................... 220,24
PIB per capita (em reais corrente):  ................................... 7.245,47
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Anoitecer na Barra do 
Ribeira, onde fica a 
Praia da Juréia

28  CONSAÚDE  |  janeiro 2011  |  www.consaude.org.br

Cidade é 
tombada como 
patrimônio nacional
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Vale do ribeira

itariri
Itariri concentra belezas ímpares da mata atlântica 

como rios e cachoeiras de fácil acesso. A potencialidade do 
local para a prática de esportes de natureza já fez da cidade 
palco de corridas de aventura. 

Site oficial: www.itariri.sp.gov.br
Prefeito: Dinamérico Goçalves Peroni 

indicadores de vida e saúde
População:   ..................................................................................15.471
Densidade Demográfica:  ..........................................................56,72
IDH:  ..................................................................................................... 0,75
Renda per capita (em salários mínimos):  .............................. 1,62
Taxa de natalidade:  ....................................................................10,92
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  .................  23,39
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos):  ...........29,24
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  .............................14,04
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ...........59,06

Partos cesáreos:  .......................................................................... 33,92
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  ........................5,85
Gestações pré-termo (%):  ............................................................7,14
Grau de urbanização (%):  .........................................................63,85
Coleta de lixo (atendimento em %):  .................................... 84,87
Abastecimento de água (atendimento em %):   ................84,31
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ............................... 46,67
PIB (em milhões de reais corrente):  ...................................... 84,81
PIB per capita (em reais corrente):  .................................. 5.284,53

Município tem locais apropriados para a prática esportiva
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Juquiá
A cidade apresenta grande potencial turístico por ser 

uma região preservada e detentora de belíssimas paisagens 
compostas por cerca de cem cachoeiras. Juquiá também 
possui duas represas de grande porte: a do Iporanga, loca-
lizada no bairro do mesmo nome, e a do Alecrim, no Juquiá-
guaçu,  pertencentes a Companhia Brasileira de Alumínio. 

Site oficial: www.juquia.sp.gov.br
Prefeito: Mohsen Hojeije 

indicadores de vida e saúde
População:  .................................................................................. 19.269
Densidade Demográfica:  ..........................................................23,47
IDH:  ...................................................................................................0,742
Renda per capita (em salários mínimos):  .............................. 1,52
Taxa de natalidade:  ....................................................................15,52
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  ...................16,23
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos) :  ..........16,23
Mães adolescentes (menor de 18 anos) :  ............................10,39
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ...........59,48

Partos cesáreos:  ...........................................................................29,55
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  ........................ 7,82
Gestações pré-termo (%): .............................................................8,12
Grau de urbanização (%):  ..........................................................63,02
Coleta de lixo (atendimento em %):  .................................... 94,36
Abastecimento de água (atendimento em %):   ................92,78
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ............................... 66,62
PIB (em milhões de reais corrente):  .................................... 126,30
PIB per capita (em reais corrente):  ...................................6.414,89

Vale do ribeira

Vista aérea da cidade

Jacupiranga
Jacupiranga tem grande potencial para o ecoturismo 

com cachoeiras de águas limpas, cristalinas e piscosas, como 
do Desemboque, do Roncador, da Figueira, Setúbal, da Que-
da, Ribeirão do Salto e as corredeiras dos rios Pindaúba Gran-
de e Guaraú. Realiza anualmente a Expojac, feira que mostra 
o potencial econômico do município. 

Site oficial: www.jacupiranga.sp.gov.br
Prefeito: João Batista de Andrade 

indicadores de vida e saúde
População: .................................................................................... 17.196 
Densidade Demográfica: ...........................................................24,28
IDH: ....................................................................................................0,760
Renda per capita (em salários mínimos):  .............................. 1,79
Taxa de natalidade:  ....................................................................13,86
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  ...................13,04
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos):  ...........13,04
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  ...............................8,26
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ...........58,52

Partos cesáreos:  ...........................................................................30,43
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %: .........................6,09
Gestações pré-termo (%): ............................................................5,65
Grau de urbanização (%): ...........................................................54,41 
Coleta de lixo (atendimento em %):  .................................... 98,84
Abastecimento de água (atendimento em %):  .................98,92
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ................................83,90
PIB (em milhões de reais corrente):  .....................................160,17
PIB per capita (em reais corrente):  ...................................9.764,39

Centro da cidade 
de Jacupiranga
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miracatu
A cidade possui cachoeiras como a do  Fau e a Canta 

do Galo, que propiciam bons momentos para quem gosta 
do contato com a natureza, e as corredeiras de Biguá, que 
têm infraestrutura para receber turistas. Miracatu também 
abriga o Museu Municipal Pedro Laragnoit e o Centro Tuzino 
de Educação Ambiental, única reserva de palmito plantado 
do país.

Site oficial: www.pmmiracatu.sp.gov.br
Prefeito: Déa Fátima Viana Leite Moreira da Silva

Vale do ribeira

indicadores de vida e saúde
População:   ................................................................................. 20.595
Densidade Demográfica:  ......................................................... 20,58
IDH:  ...................................................................................................0,748
Renda per capita (em salários mínimos):  .............................. 1,38
Taxa de natalidade:  ....................................................................13,88
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  ................... 17,09
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos):  ...........22,79
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  .............................14,25
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ........... 40,17
Partos cesáreos:  .......................................................................... 25,36
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  ........................8,26
Gestações pré-termo (%):  ...........................................................8,07
Grau de urbanização (%):  .........................................................51,40
Coleta de lixo (atendimento em %):  .....................................93,23
Abastecimento de água (atendimento em %):   ................95,41
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ................................61,69
PIB (em milhões de reais corrente):  ....................................144,54
PIB per capita (em reais corrente):  ....................................6.101,77

Avenida principal de Miracatu
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pariquera-açu
Pariquera-Açu sedia o Parque Campina do Encantado, 

uma das atrações locais. Realiza anualmente a Festa das na-
ções, um dos principais eventos do município. é a cidade da 
região que abriga as principais unidades de saúde do gover-
no de São Paulo, como o Hospital Regional Vale do Ribeira, o 
Ambulatório Médico de Especialidades e o Centro de Recu-
peração “Lucy Montoro” (ambos em construção).

Prefeito: Zildo Wach

indicadores de vida e saúde
População:   ................................................................................. 18.453
Densidade Demográfica:  ..........................................................51,30
IDH:  ...................................................................................................0,770
Renda per capita (em salários mínimos):  .............................. 1,57
Taxa de natalidade:  ....................................................................14,49
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  ................... 10,17
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos):  ...........16,95
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  ................................ 7,12
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ...........71,53

Vale do ribeira

Partos cesáreos:  ...........................................................................26,78
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  ......................... 7,12
Gestações pré-termo (%):  ...........................................................5,46
Grau de urbanização (%):  .........................................................68,61
Coleta de lixo (atendimento em %):  .................................... 96,64
Abastecimento de água (atendimento em %):   ............... 93,84
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ................................63,29
PIB (em milhões de reais corrente):  .....................................174,77
PIB per capita (em reais corrente):  .................................. 9.288,85

Centro da cidade

pedro de toledo
Uma cidade bucólica em meio à Mata Atlântica. Ofere-

ce, além de lindas paisagens,  cenários naturais como rios e 
cachoeiras. Localiza-se estrategicamente próxima ao litoral. 

Site oficial: www.pedrodetoledo.sp.gov.br 
Prefeito: Sérgio Yasushi Miyashiro

indicadores de vida e saúde
População:   ..................................................................................10.213
Densidade Demográfica:  ..........................................................15,22
IDH:  ...................................................................................................0,729
Renda per capita (em salários mínimos):  .............................. 1,48
Taxa de natalidade:  ....................................................................14,29
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  ...................13,42
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos) :  ..........13,42
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  ...............................9,40
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ...........59,06

Partos cesáreos:  .......................................................................... 28,86
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  ......................10,07
Gestações pré-termo (%):  ...........................................................4,08
Grau de urbanização (%):  .........................................................68,95
Coleta de lixo (atendimento em %):  .....................................91,80
Abastecimento de água (atendimento em %):   ............... 88,35
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ................................55,50
PIB (em milhões de reais corrente):  ...................................... 64,33
PIB per capita (em reais corrente):  ................................... 6.330,16
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Município tem 
lindas paisagens 
naturais

Entrada da cidade
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Vale do ribeira

registro
indicadores de vida e saúde
População:   ................................................................................. 54.279
Densidade Demográfica:  ..........................................................75,77
IDH:  ...................................................................................................0,777
Renda per capita (em salários mínimos):  .............................. 1,92
Taxa de natalidade:  ....................................................................14,98
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  ...................10,43
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos):  ........... 11,59
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  ............................... 9,27
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ...........65,82
Partos cesáreos:  ........................................................................... 41,02
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  .........................5,10
Gestações pré-termo (%): ............................................................4,88
Grau de urbanização (%): ...........................................................88,78 
Coleta de lixo (atendimento em %):  .....................................94,79
Abastecimento de água (atendimento em %):   ................ 94,17
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ................................74,24
PIB (em milhões de reais corrente):  ....................................486,07
PIB per capita (em reais corrente):  ...................................8.824,73

Registro tem forte ligação com 
a imigração japonesa

Sede administrativa do Vale do Ribeira, Registro é o 
maior pólo comercial e prestador de serviços da região. Tem 
boa infraestrutura para realização de eventos.  Marco da 
imigração japonesa, Registro sedia o Museu da Imigração e 
vários pontos de turismo cultural relacionados ao tema. Rea-
liza, anualmente, a Expovale – exposição cultural, artesanal e 
comercial, que mostra o potencial econômico da região. 

Site oficial: www.registro.sp.gov.br 
Prefeita: Sandra Kennedy Viana 

Praça Beira Rio 
com Guaracuí, 
obra de Tomie otake
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sete barras
A cidade dá acesso ao Parque Estadual “Carlos Bote-

lho”, onde há cursos dágua, flora e fauna silvestre preserva-
dos. nos bairros rurais há inúmeras cachoeiras e ribeirões de 
águas cristalinas que garantem ao visitante passeios ines-
quecíveis. 

Site oficial: www.setebarras.sp.gov.br
Prefeita: Nilce Ayako Miashita

indicadores de vida e saúde
População:   ................................................................................. 13.006
Densidade Demográfica:  ..........................................................12,36
IDH:  ...................................................................................................0,731
Renda per capita (em salários mínimos):  .............................. 1,02
Taxa de natalidade:  ....................................................................16,46
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  .....................22,5
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos) :  ............ 29,7
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  .............................13,96
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ........... 57,73

Partos cesáreos:  ...........................................................................29,73
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  .........................7,21
Gestações pré-termo (%): ............................................................5,86
Grau de urbanização (%): .......................................................... 54,09 
Coleta de lixo (atendimento em %):  .....................................98,42
Abastecimento de água (atendimento em %):   ................ 99,17
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ................................92,43
PIB (em milhões de reais corrente):  ...................................... 90,39
PIB per capita (em reais corrente):  .................................. 6.842,04

Vale do ribeira

Sete Barras tem inúmeras cachoeiras Cidade dá acesso ao Parque Estadual Carlos Botelho
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apiaí 
Apiaí, o Portal da Mata Atlântica, é o ponto de apoio 

mais próximo para quem pretende visitar Caboclos, o núcleo 
mais desafiador do Petar (Parque Estadual Turístico do Alto 
Ribeira). Cavernas quase intocadas são acessíveis por trilhas 
desgastantes, feitas no meio da mata. é uma cidade rica em 
artesanato feito em cerâmica. 

Site oficial: www.apiai.sp.gov.br
Prefeito: Emilson Couras da Silva 

alto Vale

indicadores de vida e saúde
População: ....................................................................................25.196 
Densidade Demográfica:  ..........................................................26,01
IDH:  ...................................................................................................0,716 
Renda per capita (em salários mínimos):  ...............................1,13
Taxa de natalidade:  .................................................................... 14,10
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  ...................16,71
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos):  ...........19,50
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  ............................. 11,70
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ........... 82,12
Partos cesáreos:  ...........................................................................51,53
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  ........................ 8,91
Gestações pré-termo (%):  ............................................................5,19
Grau de urbanização (%): .......................................................... 72,34 
Coleta de lixo (atendimento em %):  .....................................94,43
Abastecimento de água (atendimento em %):  ................. 97,41
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ................................ 74,16
PIB (em milhões de reais corrente):  .....................................216,71
PIB per capita (em reais corrente):  .................................. 8.380,98

Apiaí é chamado 
de Portal da 

Mata Atlântica
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alto Vale
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barra do Chapéu
Ex-distrito de Apiaí, emancipado em 1991, Barra do 

Chapéu tem seu nome associado a sua localização, na jun-
ção de dois rios, daí nome barra, com o sítio  Chapéu. é uma 
cidade paradisíaca, entre montanhas e rios. Seus principais 
pontos turísticos são Rio Cotas Altas e Ribeirão do Chapéu.

Prefeito: Eduardo Vicente Valete Fillietaz

indicadores de vida e saúde
População:  .................................................................................... 5.236
Densidade Demográfica:  ..........................................................12,86
IDH:  .................................................................................................. 0,646 
Renda per capita (em salários mínimos):  ..............................0,69
Taxa de natalidade:  ....................................................................15,08
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  .................. 25,64
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos) :  ......... 25,64
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  ............................. 11,54
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ...........78,21
Partos cesáreos:  ...........................................................................43,59
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  ........................3,85
Gestações pré-termo (%):  ...........................................................2,56
Grau de urbanização (%):  ..........................................................29,49 
Coleta de lixo (atendimento em %):  .................................... 80,57
Abastecimento de água (atendimento em %):  .................89,38
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ............................... 46,37
PIB (em milhões de reais corrente):  ....................................... 32,15
PIB per capita (em reais corrente):  ...................................6.049,35

itaóca
Pertencente ao município de Apiaí, Itaóca conquistou 

sua emancipação política em 1991. Trata-se de uma cidade 
com localidades bucólicas e onde é possível aliar simplicida-
de e belas paisagens naturais do interior paulista. 

Site oficial: www.itaoca.sp.gov.br
Prefeito:  Aluizio Ribas de Andrade 

indicadores de vida e saúde
População:   ................................................................................... 3.228
Densidade Demográfica:  .......................................................... 17,69
IDH:  ...................................................................................................0,650
Renda per capita (em salários mínimos):  ..............................0,68
Taxa de natalidade:  ....................................................................11,86
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  ......................... - -
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos):  ................. - -
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  .............................18,92
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  .......... 78,38

Partos cesáreos:  .......................................................................... 48,65
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  ........................ 2,70
Gestações pré-termo (%):  ........................................................... 5,41
Grau de urbanização (%): .......................................................... 54,52 
Coleta de lixo (atendimento em %):  .....................................77,36
Abastecimento de água (atendimento em %):  .................81,46
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ................................35,83
PIB (em milhões de reais corrente):  .......................................18,35
PIB per capita (em reais corrente):  ...................................5.818,89

Uma cidade entre montanhas e rios

A simplicidade da vida no interior
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itapirapuã paulista
Itapirapuã Paulista começa a se organizar para ser um 

dos destinos ecoturísticos do Estado. A cidade, que já foi 
distrito de Ribeira e emancipou-se em 1991, tem cachoei-
ras, rios, córregos e grutas capazes de encantar as pessoas.

Site oficial: www.itapirapuapaulista.sp.gov.br
Prefeito: Luiz Gonzaga Dias Sobrinho 

indicadores de vida e saúde
População:   ................................................................................... 3.884
Densidade Demográfica:  ............................................................9,56
IDH:  .................................................................................................. 0,645
Renda per capita (em salários mínimos):  ..............................0,84
Taxa de natalidade:  .................................................................... 11,59
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  .......................... --
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos):  .................. --
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  ...............................6,82
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  .......... 84,09
Partos cesáreos:  ...........................................................................54,55
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  ........................4,55
Gestações pré-termo (%):  ...........................................................4,55
Grau de urbanização (%): .......................................................... 48,79 
Coleta de lixo (atendimento em %):  .....................................76,81
Abastecimento de água (atendimento em %):  ................. 87,35
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ................................72,37
PIB (em milhões de reais corrente):  .......................................21,84
PIB per capita (em reais corrente):  ................................... 5.613,94

alto Vale

Itapirapuã Paulista 
começa a se organizar 

para o turismo
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iporanga 
indicadores de vida e saúde
População:  ...................................................................................  4.302
Densidade Demográfica:  ............................................................ 3,71
IDH:  ...................................................................................................0,693
Renda per capita (em salários mínimos):  ..............................0,90
Taxa de natalidade:  .................................................................... 11,90
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  ......................... - - 
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos): .................  - - 
Mães adolescentes (menor de 18 anos) :  ..............................9,09
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ...........81,82
Partos cesáreos:  ...........................................................................34,55
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %: .........................9,09
Gestações pré-termo (%):  ........................................................... 1,82
Grau de urbanização (%):  ..........................................................55,81
Coleta de lixo (atendimento em %):  .....................................95,73
Abastecimento de água (atendimento em %):  .................95,73
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ................................85,83
PIB (em milhões de reais corrente):  ...................................... 23,82
PIB per capita (em reais corrente):  ...................................4.992,28

é um dos principais destinos ecoturísticos de São Pau-
lo. Junto com Apiaí, Iporanga abriga o Petar (Parque Estadual 
Turístico do Alto Ribeira), que possui a maior concentração 
de cavernas do Brasil. Seguindo por uma estrada de terra, a 
14 km do centro, rodeada por rio com corredeiras e morros, 
ficam as principais pousadas e o acesso ao núcleo Santana, 
onde estão as cavernas e trilhas mais visitadas do Petar. 

Site oficial: www.iporanga.sp.gov.br
Prefeito: Ariovaldo da Silva Pereira 

Esporte radical 
na Cachoeira de 
Arapongas

Vista aérea de Iporanga
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tapiraí
Prática de esportes radicais como boiacross, cannyo-

ning, rapel e trekking, acampamento na mata, cachoeiras, 
trilhas e belas paisagens. Tudo isso é possível encontrar na 
pacata Tapirai, onde também é produzido artesanato em ta-
boa e madeira e pode-se acompanhar a produção artesanal 
de farinha, com o milho moído no monjolo antigo. 

Site oficial: www.tapirai.sp.gov.br
Prefeito: Alvino Guilherme Marzeuski 

indicadores de vida e saúde
População:   ....................................................................................8.015
Densidade Demográfica:  ..........................................................10,61
IDH:  ...................................................................................................0,738
Renda per capita (em salários mínimos):  ..............................1,44
Taxa de natalidade:  ....................................................................13,98
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  ................... 17,54
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos):  ........... 17,54
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  ............................... 7,89
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ...........75,00

Partos cesáreos:  .......................................................................... 36,84
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  ........................9,09
Gestações pré-termo (%): ............................................................4,55
Grau de urbanização (%): ...........................................................71,47
Coleta de lixo (atendimento em %):  .................................... 96,26
Abastecimento de água (atendimento em %): ..................92,72
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ................................ 71,61
PIB (em milhões de reais corrente):  ....................................... 67,87
PIB per capita (em reais corrente):  ...................................8.428,96

Cachoeira do Chá, cartão 
postal de Tapiraí

ribeira
Às margens do  Rio Ribeira de Iguape, localiza-se Ri-

beira – que batiza a cidade e a região. Cursos de águas que 
formam prainhas, principamente o Cata Altas, são grandes 
atrações turísticas. A cidade também tem cachoeiras e, em 
fase de mapeamento, rios e cavernas.

Site oficial: www.ribeira.sp.gov.br
Prefeito: Gidioni de Oliveira Macedo

indicadores de vida e saúde
População:   ....................................................................................3.358
Densidade Demográfica:  ..........................................................10,02
IDH:  ...................................................................................................0,678
Renda per capita (em salários mínimos):  ..............................0,89
Taxa de natalidade: .....................................................................15,27
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  ................... 37,74
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos):  ........... 37,74
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  ............................... 9,43
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ............81,13

Partos cesáreos:  ...........................................................................45,28
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  ........................ 1,89
Gestações pré-termo (%):  ........................................................... 3,92
Grau de urbanização (%):  ..........................................................36,81
Coleta de lixo (atendimento em %):  ..................................... 97,49
Abastecimento de água (atendimento em %):   ................94,98
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ................................70,25
PIB (em milhões de reais corrente):  .......................................19,79
PIB per capita (em reais corrente):  ...................................5.583,20

Vista aérea de 
Ribeira, a cidade na 
curva do rio que lhe 
empresta o nome

alto Vale
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itanhaém
Itanhaém oferece opções de turismo ecológico, flu-

vial, histórico, náutico e religioso e roteiros turísticos ofi-
ciais – Histórico Cultural, do Pescador, ecoturístico e cami-
nhos de Anchieta. A cidade dispõe de boa infra estrutura 
para o turismo. 

Site oficial: www.itanhaem.sp.gov.br
Prefeito: João Carlos Forssell Neto

indicadores de vida e saúde
População:  ...................................................................................87.053
Densidade Demográfica: ........................................................ 145,33
IDH:  ...................................................................................................0,779
Renda per capita (em salários mínimos):  ..............................1,88  
Taxa de natalidade:  ....................................................................13,89
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  ...................18,04
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos):  ...........20,39
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  ................................9,18
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  .......... 73,36
Partos cesáreos:  .......................................................................... 40,86
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  ........................ 9,73
Gestações pré-termo (%): ............................................................ 7,66
Grau de urbanização (%): ...........................................................99,06 
Coleta de lixo (atendimento em %):  .....................................94,02
Abastecimento de água (atendimento em %):  .................85,62
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ................................14,95
PIB (em milhões de reais corrente):  .................................... 710,55
PIB per capita (em reais corrente):  ...................................8.264,47

Cama de Anchieta e 
Praia do Sonho fazem parte 
do roteiro turístico da cidade
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litoral sul
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litoral sul
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mongaguá
Além de 13 km de praia,  os visitantes  podem conhecer 

e se encantar em locais como  Poço das Antas, Plataforma 
de Pesca, Skate Park, Belvedere, Feiras de Artesanato, Casa 
da Memória, Parque Turístico Ecológico, Zona Rural, trilhas 
ecológicas, piscinas naturais, entre outros. A cidade tem boa 
infra-estrutura para o turismo e é ideal para os praticantes de 
pesca esportiva. 

Site oficial:  www.mongagua.sp.gov.br 
Prefeito: Paulo Wiazowski Filho

indicadores de vida e saúde
População:   ................................................................................. 46.310
Densidade Demográfica:  ....................................................... 323,46
IDH:  ...................................................................................................0,783
Renda per capita (em salários mínimos):  ..............................2,00
Taxa de natalidade:  ....................................................................14,50
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  ................... 31,91
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos):  ...........36,47
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  ...............................8,38
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ...........43,55
Partos cesáreos:  ...........................................................................51,22
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  .........................7,95
Gestações pré-termo (%):  ...........................................................9,06
Grau de urbanização (%): ...........................................................99,56 
Coleta de lixo (atendimento em %):  .................................... 94,90
Abastecimento de água (atendimento em %):   ................93,92
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ................................18,82
PIB (em milhões de reais corrente):  .................................... 359,32
PIB per capita (em reais corrente):  ...................................8.301,37
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peruíbe 
Roteiros ecológico, turístico, cultural e ufológico com-

põem as atrações de Peruíbe para o visitante. A cidade, do-
tada de infraestrutura para o turismo, oferece praias badala-
das e, após o Morro do Guaraú, praias menos freqüentadas, 
enseadas, cachoeiras e corredeiras cercadas pela exuberância 
da Mata Atlântica.  é um dos municípios que abriga a Estação 
Ecológica da Juréia. 

Site oficial: www.peruibe.sp.gov.br
Prefeito: Milena Xisto Bargieri Migliaresi 

indicadores de vida e saúde
População:   ..................................................................................59.793
Densidade Demográfica:  ....................................................... 183,30
IDH:  ...................................................................................................0,783
Renda per capita (em salários mínimos):  .............................. 2,07
Taxa de natalidade:  ....................................................................19,23
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  ................... 17,72  
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos):  ...........19,59
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  ............................. 11,66
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ...........63,81

Partos cesáreos:  .......................................................................... 36,85
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  ........................8,40
Gestações pré-termo (%): ............................................................ 5,93
Grau de urbanização (%): .......................................................... 98,88 
Coleta de lixo (atendimento em %):  .....................................96,74
Abastecimento de água (atendimento em %): .................. 89,11
Esgoto sanitário (atendimento em %):  .................................. 9,26
PIB (em milhões de reais corrente):  .................................... 535,33
PIB per capita (em reais corrente):  ...................................9.366,99

Cidade oferece boa 
infraestrutura turística 
e tem roteiros para 
todos os gostos

Cachoeira 
da Gruta, na 
trilha da Juréia, 
inclui-se entre as 
inúmeras belezas 
naturais de Peruíbe

litoral sul
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grande são paulo

são lourenço da serra
Com apenas 18 anos de idade, a cidade de São Lou-

renço da Serra é a caçula da região sudoeste da Grande São 
Paulo. Seu território está totalmente inserido em áreas de 
proteção de mananciais, sendo reconhecida como “Cidade 
natureza”. Montanhas, trilhas e cachoeiras com  piscinas na-
turais atraem turistas que buscam ar puro o ano inteiro.

Site oficial: www.saolourencodaserra.sp.gov.br
 Prefeito: José de Jesus Lima

indicadores de vida e saúde
População:   ................................................................................. 13.985
Densidade Demográfica:  ..........................................................74,90
IDH:  ...................................................................................................0,771
Renda per capita (em salários mínimos):  .............................. 1,59
Taxa de natalidade:  .................................................................... 11,51
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  ................... 10,15
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos):  ........... 10,15
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  ................................7,61
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ........... 65,13

Partos cesáreos:  ...........................................................................34,01
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  ......................13,20
Gestações pré-termo (%): ..........................................................12,24
Grau de urbanização (%): .......................................................... 90,99
Coleta de lixo (atendimento em %):  .....................................91,44
Abastecimento de água (atendimento em %): ................. 54,65
Esgoto sanitário (atendimento em %):  .................................. 15,5
PIB (em milhões de reais corrente): ......................................127,28
PIB per capita (em reais corrente): .....................................7.165,64

Totalmente 
inserida em 

área de proteção 
ambiental, São 

Lourenço é a 
cidade mais nova 

da Grande São 
Paulo

Juquitiba
Bem próxima da capital paulista, Juquitiba atrai visitantes 

em busca de esportes radicais e de contato com a natureza. O 
rafting nas corredeiras do rio Juquiá é a principal atividade, mas 
também há caminhadas pelas trilhas do Parque Estadual da 
Serra do Mar - que tem trechos preservados de Mata Atlântica.

Site oficial: www.juquitiba.sp.gov.br 
Prefeito: Maria Aparecida Maschio Pires  

indicadores de vida e saúde
População:   ................................................................................. 28.732
Densidade Demográfica:  ..........................................................55,08
IDH:  ...................................................................................................0,754
Renda per capita (em salários mínimos):  .............................. 1,39
Taxa de natalidade:  ....................................................................14,36
Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos):  ...................11,88
Mortalidade na infância (por mil nascidos vivos):  ...........11,88
Mães adolescentes (menor de 18 anos):  ............................... 9,26
Mães que tiveram 7 ou mais consultas pré-natal:  ...........62,47

Partos cesáreos:  ...........................................................................28,98
nascimentos de baixo peso (- 2,5kg) em %:  .........................7,16
Gestações pré-termo (%): ............................................................ 9,31
Grau de urbanização (%): ...........................................................77,40 
Coleta de lixo (atendimento em %):  .....................................90,02
Abastecimento de água (atendimento em %):   ................69,58
Esgoto sanitário (atendimento em %):  ................................15,26
PIB (em milhões de reais corrente):  .................................... 198,66
PIB per capita (em reais corrente):  ...................................6.829,00

Esportes radicais são a marca da cidade
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ConsórCio intermuniCipal
de saúde do Vale do ribeira 
(Consaúde)
Rua dos Expedicionários, 140 - Centro 
Pariquera-Açu/SP - CEP: 11930-000
Pabx: (13) 3856-9600 - Fax: (13) 3856-1960 

Centro formador de 
reCursos humanos (Ceforh)
Rua dos Expedicionários, 140 – Centro
Pariquera-Açu/SP - CEP: 11930-000
Pabx: (13) 3856-9600 - Fax: (13) 3856-1960 

hospital regional 
Vale do ribeira (hrVr)
Rua dos Expedicionários, 140 – Centro
Pariquera-Açu/SP - CEP: 11930-000
Pabx: (13) 3856-9600 - Fax: (13) 3856-1960 

laboratório regional
Rua Guanabara, 157 – Centro
Registro/SP - CEP: 11900-000
Pabx: (13) 3821-5591 - Fax: (13) 3821-6088

ENDEREÇOS ÚTEIS
UNIDADES DO CONSAÚDE

CompleXo ambulatorial 
regional (hri)
Av. Clara Gianotti de Souza, 823 – Centro
Registro/SP - CEP: 11900-000
Pabx: (13) 3821-2764 - Fax: (13) 3821-7266

hospital regional 
de itanhaém (hri)
Itanhaém/SP - CEP: 1206-100
Pabx: (13) 3421-1900 - Fax: (13) 3421-1900

serViço de atendimento 
médiCo Às urgÊnCias  (samu)
Av. Dr. Carlos Botelho, 819 – Centro
Pariquera-Açu/SP - CEP: 11930-000
EMERGÊnCIAS: 08000 15 00 54
Pabx: (13) 3856-9600/3856-1336 - 
Fax: (13) 3856-1664 
 

hospital regional de apiaÍ
Rua 1° de Maio, 336 – Centro 
Apiaí/SP - CEP: 18320 – 000
Pabx:  (15) 3552-1266 / (15)3552-4213
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Hospital Regional Vale do RibeiRa 
foi constRuído Há 50 anos


