Ata da Audiência Pública da Prestação de Contas da Secretaria de Saúde, dos
meses de Setembro a Dezembro de 2021, realizada no dia 25 de Fevereiro de 2022,
às 18:00 horas, por meio de videoconferência Google Meet, Link da videochamada:
https://meet.google.com/qeb-uibk-zbn.

A Secretária de Saúde Cecília, 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 Terceiro Quadrimestre do ano de
dois mil e vinte e um. Informa sobre a pandemia coronavírus/covid, onde Comitê
Municipal para o enfrentamento do Covid-19, realizou Protocolos com ações de
enfrentamento ao coronavírus, com o Plano de Contingência Municipal em
consonância com a região de Saúde/Jundiaí e Regional de Campinas. Apresenta
a situação epidemiológica no município e vem sendo atualizado desde então, o
último boletim informativo nº 250 de 25/02/2022, apresenta 8.326 casos
confirmados, 8.164 pacientes recuperados, 8.876 casos descartados, 161
pessoas em isolamento domiciliar e total de 159 óbitos. Até o Boletim emitido no
dia 22/02/2022, o município recebeu 104.431 totais de doses e foram aplicadas
103.657 vacinas contra o Covid – 19, com o total da 1º dose de 45.026, total de 2º
dose 40.416, total de 3º dose 16.762. Cecília mostrou em slides sobre a
importância das doses de reforço, onde a equipe saiu nas ruas e em
estabelecimentos comerciais para conscientização do reforço. Ressalta que no dia
16 de outubro, houve o dia V, data que ocorreu o mutirão para aplicação da 2º
dose e 3º dose contra a Covid – 19 e também a multivacinação para atualização
de carteirinhas de crianças entre 0 a 14 anos. Na rede de Atenção Básica foram
realizadas 18.723 consultas (pediatra, clínico geral, ginecologista e médico da
família), o absenteísmo ainda é bastante alto com 5.136 nesse período. Em
relação a especialidades dentro do município destaca-se as consultas com
neurologia (302), psicologia (1.900), fisioterapia (1.095), terapeuta (258),
fonoaudiologia (203), otorrinolaringologia (366), urologia (216), nutricionista (34),
cardiologista (1.518), vascular (406), ortopedista (1.495), assistência social (87) e
oftalmologista (134), a taxa de absenteísmo foi de 2.437 no total. Os
procedimentos de Enfermagem foram de 19.165 neste quadrimestre. No mês que
se comemora “Outubro Rosa”, as unidades se movimentaram com orientações,
rodas de conversas sobre a conscientização para prevenções, sobre a coleta de
Papanicolau e mamografia. No evento do evento de “Novembro Azul” foi realizado
na praça Central, a conscientização para os exames precoces nos homens, além
da avaliação antropométrica, aferição de pressão arterial e orientação nutricional.
Na Assistência Farmacêutica foram realizados 49.362 atendimentos de pacientes
com receitas entre as unidades básicas, psicotrópicos e alto custo, dando um total
de medicamentos (un. Posológica) dispensados no quadrimestre de R$ 3.607.521
milhões, na UPA foram gastos R$ 517.357,07 em medicamentos, com Ações
Judiciais foram gastos R$ 416.993,82 (94 pacientes), materiais médicos
hospitalares foram R$ 456.543,96. Prosseguindo na apresentação em slides, na
Unidade de Avaliação e Controle – UAC, a qual é responsável pela avaliação e
controle das guias de referência e contra referência de consultas para
especialistas, procedimentos de média e alta complexidade e exames específicos,
os agendamentos de consultas especializadas somam total de 6.731, sendo que
5.686 compareceram e com absenteísmo de 1.045 (15,35%), os agendamentos
de exames somam total de 3.520, absenteísmo 360 (10,22%). Apesar de toda a

conscientização que o setor da UAC faz quando liga para o paciente comunicando
sobre o agendamento, a taxa de absenteísmo ainda está muito alta, pois 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 4.589 pacientes e 2.964 acompanhantes,
dando um total de 7.553 pessoas. Na Vigilância Epidemiológica conforme nos
slides apresentados, foram recebidas um total de 104.431 doses e foram
aplicadas 103.656 doses de vacinas contra a Covid - 19. A cobertura vacinal da
influenza teve total de doses aplicadas 11.654 e foram recebidas 11.654 doses.
Neste período continuou-se as vacinas de rotina nas unidades de saúde, dando
um total de 5.226 vacinas aplicadas. Na Vigilância Epidemiológica foram
realizadas notificações SINAN, acidentes com animais peçonhentos: 14,
atendimento antirrábico: 67, febre maculosa: 09, sífilis em gestante: 02, sífilis não
especificada: 03, violência interpessoal/autoprovocada: 112, dengue notificados:
14 – positivo:01. O número de óbitos foi o total de 116 neste quadrimestre e 160
nascidos vivos em Cabreúva. No Controle de Zoonoses foram 22 vistorias
executadas em Pontos Estratégicos, 93 vistorias executadas em imóveis diversos
para controle do Aedes aegypti, 245 larvas identificadas, 07 pesquisas
acarológicas de campo (para detecção da presença de “carrapato estrela”), 05
procedimentos de necropsia com coleta de amostra para diagnósticos de
zoonoses, 13 envio de amostras para diagnósticos de zoonoses e 08 demandas
de ouvidoria atendidas, a equipe de profissionais distribuíram materiais educativos
sobre o combate ao Aedes Aegypti. A Vigilância Sanitária continua realizando
protocolos sanitários, informações/orientações, fiscalizações, autuações, além
Cadastro de estabelecimento sujeitos à vigilância sanitária = 09; Exclusão de
cadastros de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária com atividades
encerradas = 01; Inspeção de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária =
09; Licenciamento de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária = 53;
análise de projetos básicos de arquitetura = 04; Aprovação de projetos básicos de
arquitetura = 06; Cadastro de instituições de longa permanência para idosos = 01
Inspeção sanitária de instituições de longa permanência para idosos = 01;
Inspeção sanitária de estabelecimentos de serviços de alimentação = 02;
Licenciamento sanitário de estabelecimentos de serviços de alimentação = 09 e
Atendimentos à denúncias/reclamações – 38, totalizando 144 atendimentos. No
Centro de Especialidades Médicas – CEM, a equipe promoveu encontro no Dia
Nacional dos Ostomizados, foram atendidos 838 na cardiologia, 21 em cardiologia
infantil triagem, 321 laudos cardiológicos, 302 na neurologia, 134 na oftalmologia,
322 na otorrino, 44 procedimentos com otorrino, 216 na urologia, 379 no vascular,
191 eletrocardiografia, 21 avaliações de curativo, 113 curativos, 06 avaliações de
estomas, 30 estomas, 27 avaliações de lesões dando um total de 2.965
atendimentos e 564 faltas. No Centro Especializado em Reabilitação – CER,
realizam orientações por telefone/WhatsApp aos pacientes, no tratamento inicial
de fisioterapia foram 25 realizadas com 06 faltas, na auriculoterapia fisio foram 22
realizadas e 15 faltas, na auriculoterapia TO foram 52 realizadas e 05 faltas, na
fonoaudiologia foram 76 avaliações e 10 faltas, na fono em tratamento 84
realizadas e 31 faltas; na Acupuntura fisio 27 realizadas e 06 faltas, acupuntura
TO foram 19 tratamentos e 03 faltas, T. O pós Covid fora 27 realizadas e 17 faltas,
psicólogo consulta 12 atendimentos e 07 faltas, psicólogo tratamento 21
realizadas e 08 faltas, fisio avaliação 195 realizadas e 50 faltas, fisio tratamento
764 realizadas e 326 faltas, TO avaliação 18 realizadas e 04 faltas e TO

tratamento foram 119 realizadas e 38 faltas, Audiometria UAC 24 realizadas e 07
faltas, Audiometria repetição 04 realizadas, fono orientação 15 realizadas e 02
faltas e grupo crônico fisio 35 realizadas e 17 faltas. Na Saúde Mental / CAPS,
foram 2.585 atendimentos realizados e 823 faltas, em psicologia, psiquiatria,
neurologia, terapia ocupacional e administração de medicamento, no CRICA
foram 1.245 consultas agendadas 1.030 realizadas com 215 faltas na psicologia,
na psiquiatria infantil foram agendadas 297 agendadas com 266 realizadas e 31
faltas, totalizando 1.542 agendadas, 1.296realizadas e 246 faltas. Na Saúde Bucal
conforme deliberação do conselho de classe CROSP – Conselho Regional de
Odontologia do Estado de São Paulo, os atendimentos realizados na Atenção
Básica em gestantes foram 103 realizadas e 68 faltas, odontologia foram 1.569
realizados e 302 faltas, em TTO foram 90 realizadas e 25 faltas. No CEO foram 61
realizadas e 25 faltas, endodontia foram 47 realizadas e 07 faltas, na cirurgia geral
foram 115 realizadas e 23 faltas, em pacientes especiais foram 120 realizadas e
32 faltas. No Serviço de Atendimento Emergencial - SAE, foi demonstrado em
slides que através do convênio do governo do Estado, o município foi
contemplado com mais 3 ambulâncias e uma van. Os atendimentos realizados no
SAE foram um total de 2.909 ocorrências, entre elas foram traumas - 249, casos
clínicos – 1.095, obstétricos - 92, psiquiátricos - 49, tentativas de suicídio - 17,
transferências - 446, transferências covid - 09, tomografia Covid - 17, apoio bolsa
de sangue - 68, alta hospitalar - 368, apoio transporte/apoio de dieta – 225 e USG
- 25. Na UPA – Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, a Clínica Médica
atendeu 24.700; na Pediatria foram 6.010, na Enfermagem 2.193, um total de
35.903 atendimentos, com uma média mensal de 8.225. Dos atendimentos houve
evasão de 1.313 pacientes, 246 altas a pedido, 172 transferências e 15 óbitos.
Dispensação de medicamentos foram 12.670. Na Santa Casa de Misericórdia, o
hospital é de pequeno porte está com 22 leitos, 02 salas de cirurgia, 01 leito de
PPP, 04 leitos de internação maternidade, 03 leitos de observação obstétrica, 01
leito de pediatria, 03 leitos de clínica médica, 02 leitos de observação adulto, 11
leitos Saúde Mental, 06 leitos de internação clínica médica, 03 leitos de internação
de pediatria, 02 leitos de observação de pediatria, 02 leitos de internação Covid.
Os serviços oferecidos são pronto socorro adulto, pronto socorro infantil,
maternidade, anestesiologia, radiologia convencional, atendimento SUS e
Convênios, conta com 30 médicos prestadores de serviço, 84 colaboradores
celetistas, dentre eles 1 administrador e 1 advogado e 03 estagiários. Na Santa
Casa, os atendimentos realizados na área clínica foram 9.581, na pediatria foram
3.384, com a enfermagem 476, totalizando 13.441 atendimentos. Houve 79
nascimentos com parto normal e 47 nascimentos com parto cesárea, totalizando
126. Foram 260 internações, sendo 86 na área clínica, 29 pediatrias e 145 G. O.
Os recursos recebidos pela Santa Casa foram R$ 4.257.586,90 neste
quadrimeste. O total dos Pagamentos realizados na Santa Casa foram no valor de
R$ 4.229.184,05. Na Execução Orçamentária e financeira da Secretaria de
Saúde, no Recurso Vinculado – Receitas Federais teve um total de R$
4.504.828,86. No Recurso Vinculado - Receitas Estaduais foram um total de R$
114,00 apenas, o Estado está em falta no envio para glicemia, dose certa e
Atenção Básica, no Recurso Próprio – Receita Municipal foi no valor de R$
78.949.329,09 (receita total de imposto), o valor mínimo a aplicar em saúde é de
15% conforme a LC 141/12, mas foi aplicado 22,49% em ações e serviços
públicos no valor de R$ 17.753.944,31. A Aplicação (despesas) onde a despesa
da Administração Geral foi de R$ 10.133.141,19, na Atenção Básica foi de R$

3.114.013,66, na Assistência Hospitalar foi de R$ 6.263.139,17, na Assistência
Farmacêutica foi de R$ 149.817,92, na Vigilância Epidemiológica foi R$
34.400,12, na Vigilância Sanitária foi de r$ 27.255,61, em Mandatos Judiciais foi
de R$ 1.137.856,55, despesas com Covid – 19 foi de R$ 1.401.937,14, dando um
total de R$ 22.261.561,36, aplicadas com recursos próprios no 3º quadrimestre de
2.021. Por mês o valor gasto foi de R$ 5.565.390,34. Aproximadamente R$
110,36 para cada habitante por mês, com uma população de 50.429. A Secretaria
Municipal de Saúde possui 51 contratos vigentes sendo com pessoas físicas e
pessoas jurídicas e mais 03 convênios, onde todos são realizados auditorias na
produção mensal, sendo todas as notas fiscais são atestadas pelos gestores de
contratos antes de serem encaminhadas para pagamento. Na Assistência Social
foram agendados 90 atendimentos, destes realizados 79 com 11 faltas e 09
atendimentos domiciliares. Na Ouvidoria SUS recebe atendimentos por telefone,
presencial e email, foram recebidos 23 denúncias, 08 elogios, 79 informações, 57
reclamações e 276 solicitações, totalizando 443 atendimentos neste quadrimestre,
foi apresentado os canais de acesso da Ouvidoria SUS. Cecília se coloca à
disposição para esclarecimentos e agradece pela presença de todos. Não tendo
mais nada a declarar, foi encerrada a presente audiência, sendo esta ata lavrada
por mim Ana Paula Soares de Sousa Andrade.

