Ata da Audiência Pública da Prestação de Contas da Secretaria de Saúde,
dos meses de Janeiro a Abril de 2022, realizada no dia 31 de Maio de 2022,
às 13:30 horas, na Câmara Municipal de Cabreúva. A Secretária de Saúde
Cecilia Ap. Xavier de O. França, cumprimenta e agradece a presença de todos e
inicia informando que em cumprimento à lei federal 8.689/93, Decreto nº 1.651/95
e Lei Complementar nº 141/12 a Secretaria de Saúde de Cabreúva abre a
Audiência Pública para Prestação de Contas do Primeiro Quadrimestre do ano de
dois mil e vinte e dois. Na Vigilância Epidemiológica conforme nos slides
apresentados, foram aplicadas um total de 7.954 doses vacinas rotineiras nas
unidades de saúde, sendo elas a vacina da BCG 172, COVID-19 24.762, DTP –
01 ano (1º REF) 229, DTP – 04 anos (1º REF) 212, FA (< 1 ano) 208, Hepatite
140, Meningocócica Conj. C (< 1 ano) 461, Meningocócica Conj. C (> 1 ano) 240,
Pneumocócica (< 1 ano) 463, Pneumocócica (1 ano) 155, Poliomielite (< 1 ano)
687, Poliomielite ( VOP/VIP) ( 1º REF) 242, Poliomielite ( VOP/VIP) (2º REF) 218,
Rotavírus Humano 465, Tríplice Viral – D1 331, Tríplice Viral – D2 273, Varicela –
D1 224, Varicela – D2 215, H1N1 3.019. Na Vigilância Epidemiológica foram
realizadas notificações SINAN, acidentes com animais peçonhentos: 14,
atendimento antirrábico: 66, febre maculosa: 01, sífilis em gestante: 01, sífilis não
especificada: 02, violência interpessoal/autoprovocada: 45, dengue notificados: 19
– positivo: 04, Covid – 19: 3.072 notificações e 1.943 COVID positivado. Os tipos
de partos foram: Vaginal 104, Cesária 71, Não Informado 01, dando um total de
248 tipos de partos. O número de óbitos foi o total de 168, sendo 102 Residência
e 66 Ocorrência. No Controle de Zoonoses foram 24 vistorias executadas em
Pontos Estratégicos do controle Aedes Aegypti, 35 vistorias executadas em
imóveis diversos para ações de vigilância em zoonoses e controle de vetores, 452
larvas identificadas, não houve pesquisas acarológicas por falta de fornecimento
de gelo seco por fabricante/distribuidor, previsto para ser normalizado a partir do
meio do mês de maio/2022, 02 Procedimentos de necropsia (com coleta de
amostra para diagnósticos de zoonoses), 13 Envios de amostras para
diagnósticos de zoonoses, 10 Demandas de ouvidoria atendidas. Na Vigilância
Sanitária, conforme apresentação em slides, houve: Cadastro de estabelecimento
sujeitos à vigilância sanitária = 09; Exclusão de cadastros de estabelecimentos
sujeitos à vigilância sanitária com atividades encerradas = 03; Inspeção de
estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária = 13;
Licenciamento de
estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária = 33; Atendimentos à
denúncias/reclamações= 39; Análise de projetos básicos de arquitetura = 01;
Aprovação de projetos básicos de arquitetura = 01; Inspeção sanitária de
instituições de longa permanência para idosos = 01; Cadastro de
estabelecimentos de serviços de alimentação= 06; Inspeção sanitária de
estabelecimentos de serviços de alimentação = 07; Licenciamento sanitário de
estabelecimentos de serviços de alimentação = 13, totalizando 126 atividades. Na
rede de Atenção Básica foram realizadas 20.971, em consultas com pediatra
4.010, ginecologista e obstetra 3.861, médico clínico 9.197, médico da estratégia
de saúde da família 5.770, serviço social 133, dando um total de 22.971, o
absenteísmo ainda é bastante alto com 4.729 nesse período. Os procedimentos
de Enfermagem foram um total de 54.892, em técnico de enfermagem foram
24.612, enfermeiro 9.608, enfermeiro da estratégia de saúde da família 8.816 e
técnico de enfermagem da estratégia de saúde da família 11.856. O s Agentes
Comunitários de Saúde – ACS, tiveram um total de 4.460 visitas e 16.541
cadastros, na USF Hermógenes de Godoy, foram 112 visitas e 2.166 cadastros,

na USF Conrado Vaz Guimarães Filho, foram 2.008 visitas e 1.107 cadastros, na
USF Dario Mori Romani foram 729 visitas e 933 cadastros, na USF Emília
Stephani Simionato foram 442 visitas e 2.055 cadastros e no USF Irmãos Bruno e
Phelipe Zacchi Spina, foram 1.169 visitas e 9.280 cadastros. Cecilia continua
apresentando em slides, onde mostra que na Saúde Bucal, nas consultas
odontológicas da Atenção Básica, houve 2.040 consultas agendadas e 577 faltas,
dentre eles são Odonto Gestante 121 agendadas e 83 faltas, Odonto tto –
gestante 26 agendadas e 11 faltas, odonto tto 43 agendadas e 14 faltas,
odontologia 1.850 agendadas e 469 faltas. No Centro de Especialidades
Odontológica, teve um total de atendimentos de 442 agendados e 79 faltas, sendo
odontologia 186 agendados e 26 faltas, cirurgia geral 90 agendados e 08 faltas,
endodontia 37 agendados e 07 faltas e atendimentos em pacientes especiais teve
129 agendadas e 38 faltas. Prosseguindo na apresentação em slides, na Unidade
de Avaliação e Controle, os agendamentos de consultas foram total de 3.403,
sendo que 729 faltas, os agendamentos de exames somam total de 2.833,
absenteísmo 594, em relação a especialidades destacam-se as consultas com
dermatologista (509), oftalmologista (673), ortopedia adulta (578), terapeuta (183),
fonoaudiologia (251), otorrinolaringologia (309), urologia (221), nutricionista (131),
cardiologista adulto (131), vascular (230), e urologista (221) e proctologia (125).
Nos agendamentos de exames destacam-se a mamografia (336), ressonância
magnética (205), ultrassom (1.514) e a tomografia contraste (195), dando um total
de 2.833 de exames agendados e 594 faltas. A taxa de absenteísmo ainda está
muito alta, apesar de toda a conscientização que o setor da UAC faz quando liga
para o paciente comunicando sobre o agendamento, Cecilia faz apelo para os
vereadores e conselheiros, para ajudarem nesta conscientização, pois por mais
que seja divulgado nas redes sociais para que não faltem às consultas, ou que
avisem com antecedência para dar lugar ao outro. No Transporte Sanitário conta
com uma frota de 42 veículos e transportou 4.351 pacientes e 3.030
acompanhantes, dando um total de 7.381 pessoas. No Centro de Especialidades
Médicas – CEM, houve neste 1º quadrimestre, o total de 4.099 atendimentos e
670 faltas, destacando-se os atendimentos com cardiologista (1.140), feito
eletrocardiografia (471), procedimento com otorrino (466), oftalmologia (374),
avaliação de curativo (362), vascular (275). No Centro Especializado de
Reabilitação – CER, no tratamento inicial de fisioterapia foram 51 realizadas com
24 faltas, na auriculoterapia fisio foram 25 realizadas e 07 faltas, na
auriculoterapia TO foram 87 realizadas e 10 faltas, na fonoaudiologia foram 58
avaliações e 271 tratamentos; na Acupuntura fisio 07 realizadas e 11 faltas,
acupuntura TO foram 19 tratamento e 03 faltas, TO pós covid 06 realizadas e 01
falta, psicólogo consulta 12 atendimentos, psicólogo tratamento 37 realizadas e 05
faltas, fisio avaliação 142 realizadas e 40 faltas, fisio tratamento 924 realizadas,
367 faltas, TO avaliação 19 realizadas e 04 faltas e TO tratamento foram 147
realizadas e 59 faltas, Audiometria – repetição 07 realizadas e 04 faltas, fono
orientação 10 realizadas e 03 faltas e grupo crônico fisio foram 07 realizadas e 03
faltas. Na Saúde Mental / CAPS, foram 2.629 agendamentos realizadas, com 941
faltas, com atendimentos com psicologia (732), psiquiatria (1.852), planejamento
familiar (45) e assistente social (07). No CRICA foram 1.556 consultas realizadas
e 311 faltas, na psicologia (1.275) e na psiquiatria infantil foram realizadas 281
consultas e com 50 faltas. Na Atenção Domiciliar/Programa Melhor em Casa,
neste período, foram realizados atendimentos com os profissionais de: Assistência
Social 02, Dentista 24, Enfermeira 1.030, Fisioterapeuta 334, Fonoaudióloga 71,

Médico Clínico 364, Nutricionista 167, Psicólogo 75 e Téc. De Enfermagem 1.454,
tendo um total de 3.521 atendimentos, conforme apresentação em slides. Na
Assistência Farmacêutica foram realizados 54.096, atendimentos entre as
unidades básicas, psicotrópicos e alto custo, com um total de 3.716.442
dispensações de medicamentos, são 653 pacientes assistidos com insulinas,
dispensando 6.386 neste quadrimestre, são 94 ações judiciais com o total de
gatos de r$ 285.422,34. No Serviço de Atendimento Emergencial - SAE, foi
realizado um total de 3.527 atendimentos, entre eles foram altas, apoio
transporte/apoio dieta, bolsa sangue, psiquiátricos, clínicos, tentativas de suicídio,
transferências, obstétricos, USG e traumas, destaca as tentativas de suicídio que
foram 10, a coordenadora do SAE conta da tentativa de suicídio, onde a equipe
estava no local no momento e conseguiram impedir este ato. Na UPA – Unidade
de Pronto Atendimento, a Clínica Médica atendeu 30.687; na Pediatria foram
6.783 atendimentos e na Enfermagem 640 atendimentos, totalizando 38.110
atendimentos, com a média mensal de 9.527 atendimentos. Dos atendimentos
houve alta por evasão de 2.170 pacientes, 187 altas a pedido, 120 transferências
e 23 óbitos. Dispensação de medicamentos foram 13.960. Na Santa Casa de
Misericórdia, o hospital é de pequeno porte, foram realizados 11.311 com Clínico,
Pediatria 8.450, com a enfermagem 608, houve 95 nascimentos com parto normal
e 70 partos cesárea, foram 127 internações clínicos, 119 internações de pediatrias
e 11 internações G. O. Os recursos recebidos de chamamento público foram R$
4.199.355,76 e convênios R$ 16.855,76. O total dos Pagamentos realizados foram
no valor de R$ 4.084.269,54, foi mostrado em slides toda a execução de
pagamentos. Na Execução Orçamentária e financeira da Secretaria de Saúde, no
Demonstrativo de Receitas – Recursos da União teve um total de R$
1.857.682,79. Nas Receitas Estaduais foram um total de R$ 57.343,00, o Estado
está em falta no envio para o Programa Dose Certa. As despesas liquidadas com
Recursos da União total de R$ 2.258.426,33. Nas despesas liquidadas com
emendas parlamentares individuais com exercícios anteriores foi de R$ 60.691,74.
Demonstrativos de despesas liquidadas com Recurso do Estado foi de R$
21.380,02. No Recurso Próprio do Tesouro Municipal – Receita Próprio, o total de
impostos arrecadados foi no valor de R$ 90.915.389,20, o valor mínimo a aplicar
(15%) conforme a LC 141/12, mas foi aplicado na saúde 21,68% em ações e
serviços públicos no valor de R$ 19.710.228,37. A SMS possui 51 contratos
vigentes sendo com pessoas físicas e pessoas jurídicas e mais 03 convênios,
onde todos são realizados auditoria pelo gestor do contrato e após liberação para
pagamento do serviço realizado, todas as NFs são atestadas pelos gestores antes
de serem encaminhadas para pagamento. Na Ouvidoria SUS recebe
atendimentos por telefone, presencial e email, recebendo elogios, sugestões,
solicitações de informações, denúncias, reclamações e críticas, neste
quadrimestre totalizando 398 atendimentos, é apresentado os canais de acesso a
Ouvidoria SUS, Cecília fala ao Conselho e aos vereadores presentes, para que
oriente aos munícipes para usarem este canal, pois é a partir deste canal de
Ouvidoria que poderá ser verificado as fragilidades e tentar sanar. Cecília se
coloca à disposição para esclarecimentos e agradece pela presença de todos.

