
Ata da Audiência Pública da Prestação de Contas da Secretaria de Saúde, 
dos meses de Setembro a Dezembro de 2022, realizada no dia 23 de 
Fevereiro de 2023, às 13:30 horas, na Câmara Municipal de Cabreúva. O 
Secretário de Saúde Maurício Pavani, cumprimenta e agradece a presença de 
todos presentes e aos que assistem online, pois a Audiência Pública será 
transmitida através do facebook e youtube da Prefeitura Municipal de Cabreúva, 
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 dois. Na Execução Orçamentária e financeira, na fonte do 
recurso federal, total de R$ 1.626.632,15. Nas Receitas Estaduais, total de R$ 
110.717,84, com o total de recebidos/acumulados de R$ 1.737.349,99. No 
Recurso Próprio do Tesouro Municipal – Receita Próprio, o valor mínimo a aplicar 
(15%) conforme a LC 141/12, foi aplicado na saúde 24,41% em ações e serviços 
públicos no valor de R$ 65.495.805,45 despesas pagas, aplicação cumulativa até 
o 3° Quadrimestre. Possui 53 contratos vigentes, sendo com pessoas físicas e 
pessoas jurídicas, 03 convênios e 01 termo de colaboração, onde todos são 
realizados auditoria na produção mensal de todos os contratos e convênios, todas 
as notas fiscais são atestadas pelos gestores antes de serem encaminhadas para 
pagamento. Na UPA – Unidade de Pronto Atendimento, na Clínica Médica foram 
atendidos 31.213; na Pediatria foram atendidos 7.271 atendimentos e na 
Enfermagem 695 atendimentos, totalizando 39.179 atendimentos. Dos 
atendimentos houve alta por evasão de 1.679 pacientes, 359 altas a pedido, 108 
transferências e 16 óbitos. Dispensação de medicamentos foram 14.404 pacientes 
atendidos. No Serviço de Atendimento Emergencial - SAE, foi realizado um total 
de 3.346 atendimentos, entre eles foram altas, apoio transporte/apoio dieta, bolsa 
sangue, psiquiátricos, clínicos, tentativas de suicídio, transferências, obstétricos, 
USG e traumas. Na Atenção Básica os atendimentos na área médica foram 
21.760, enfermagem 3.231 e atendimento com dentista foram 2.180 
atendimentos. Na área da enfermagem foram um total de 3.231 atendimentos. Os 
procedimentos realizados pela Atenção Básica, foram totais de 55.180, com 87 
tipos de procedimentos em 08 unidades. Os procedimentos na área de 
enfermagem foram 21.533, com 41 tipos de procedimentos.  Na área da 
odontologia na Atenção Básica, foram 6.596 procedimentos realizados, com 43 
tipos de procedimentos em 7 unidades. No Centro de Especialidades Médicas – 
CEM, houve neste 3º quadrimestre, o total de 3.493 atendimentos e 599 faltas, 
destacando-se os atendimentos com cardiologia (1.587), médico neurologista 
(552), médico vascular (386), médico urologista (340), enfermeiro (252), 
nutricionista (59), psicólogo (40), assistente social (10). Realizado 
eletrocardiografia (469), procedimento com otorrino (245), oftalmologia (288), 
avaliação de curativo (67), vascular (245). O total de procedimentos realizados no 
Centro de Especialidades Médicas – CEM, foram 3.945, são 10 tipos de 
procedimentos. No Centro de Especialidades Odontológica - CEO, teve um total 
de atendimentos de 512 agendados e 93 faltas dos pacientes, sendo cirurgião 
dentista – clínico geral 461 agendados e cirurgião dentista - endodontista 51 
agendados, com 1.501 total de procedimentos, 48 tipos de procedimentos. Na 
Saúde Mental / CAPS, foram 5.710 totais de agendamentos, com 1.057 faltas, 
com atendimentos com psicologia (2.677), psiquiatria (2.862), assistente social 
(165) e terapeuta (06). No Centro Especializado de Reabilitação – CER, total de 
2.442 agendamentos, com 661 faltas dos pacientes, com 3.039 total de 



procedimentos, com 10 tipos de procedimentos. Na Vigilância Sanitária, conforme 
apresentação, houve: Análise de projetos básicos de arquitetura = 14; Inspeção 
dos estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária = 12; Aprovação de projetos 
básicos de arquitetura = 08; Licenciamento de estabelecimentos sujeitos à 
vigilância sanitária = 08; Inspeção sanitária de instituições de longa permanência 
para idosos = 04; Cadastro de estabelecimento sujeitos à vigilância sanitária = 02; 
Exclusão de cadastros de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária com 
atividades encerradas = 02; Cadastro de estabelecimentos de serviços de 
alimentação= 01; Inspeção sanitária de hospitais = 01; Licenciamento sanitário de 
hospitais = 01, totalizando 111 atividades. Na Vigilância Epidemiológica conforme 
apresentação, foram aplicadas um total de 10.733 doses vacinas rotineiras nas 
unidades de saúde. Na Vigilância Epidemiológica foram realizadas total de 2.645 
notificações SINAN, teve 193 nascimentos, sendo 110 de parto cesárea e 83 de 
parto normal, 122 óbitos, sendo 48 em ocorrência e 74 em residência. No controle 
de Zoonoses, as atividades desenvolvidas foram: 09 demandas de Ouvidoria 
atendidas, 08 envio de amostras para diagnósticos de zoonoses, 419 larvas 
identificadas, 02 pesquisas acarológicas de campo para detecção da presença de 
carrapato estrela, 02 Procedimentos de necropsia (com coleta de amostra para 
diagnósticos de zoonoses), 57 visitas em imóveis diversos para ações de 
vigilância em zoonoses e controle de vetores, 27 vistorias executadas em pontos 
estratégicos do controle Aedes Aegypti. No Programa IST – Infecções 
Sexualmente Transmissíveis foram realizadas total de 310 procedimentos com 05 
tipos de procedimentos, entre eles foram 92 testes rápido para sífilis, 76 testes 
rápido para detecção de hepatite C, 70 testes rápido para detecção de infecção 
pelo HBV e 02 testes rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro. Na 
Imunização, foram aplicadas um total de 9.082 vacinas rotineiras, com 24 tipos de 
vacinas aplicadas em 06 unidades. Prosseguindo na apresentação, na Unidade 
de Avaliação e Controle, os agendamentos de consultas foram totais de 4.082, 
com 52 tipos de procedimentos, em 25 prestadores do serviço, em relação à 
regulação externa, atendimentos realizados pela vaga CROSS, foram 2.204 
consultas agendadas e 373 faltas, os exames agendados foram 1.572 e 226 
faltas. Dentro do município são realizados os exames de ultrassonografia, foram 
1.371 totais de exames com 177 faltas dos pacientes. Foram agendadas 95.372 
totais de exames laboratoriais, com 80.495 exames realizados. Na Assistência 
Farmacêutica foram realizados 61.780 atendimentos entre as unidades básicas, 
psicotrópicos foram 4.512 e medicamentos de alto custo foram 3.272, com um 
total de 3.817.758 dispensações de medicamentos, foram 846 pacientes 
assistidos com insulinas, dispensando 7.683 neste quadrimestre, foram 94 ações 
judiciais com o total de gatos de R$ 271.027,65. Na Assistência Farmacêutica 
foram dispensados 3.810.837 totais de medicamentos, por unidade (comprimido, 
ampola, frasco, dose,..., foram atendidos 20.821 pacientes únicos atendidos, 
significa que entre estes pacientes, podem ter ido na farmácia mais de 2 vezes no 
quadrimestre. Na farmácia de Alto Custo, foram dispensados 2.886 
medicamentos. No Transporte Sanitário foram realizadas 1.404 viagens, em 133 
locais de destino, transportados 3.970 pacientes com 3.507 acompanhantes. No 
Serviço Social 265 atendimentos nas unidades de saúde.  Na Ouvidoria SUS, 
recebe atendimentos através de telefone, presencial e email. As Demandas são 
relacionadas à elogios, sugestões, solicitações de informações, denúncias, 
reclamações e críticas, neste quadrimestre foi totalizando 455 atendimentos. Foi 
apresentado o panorama geral de todos os atendimentos de diversas tipos de 



procedimentos nas unidades de saúde, com o total de 56.079 agendamentos, 
dentre estes foram realizados 40.656 e com 8.719 faltas dos pacientes. Apresenta 
as receitas da Santa Casa de Misericórdia, que está sob intervenção municipal, o 
total recebido foi R$ 4.771.191,69 neste quadrimestre. As despesas da Santa 
Casa de Misericórdia, foram realizados pagamentos no valor de R$ 4.761.245,41. 
O total de atendimentos foram 15.809, dentre estes foram 10.965 atendimentos 
com o clínico, 4.297 com pediatra e 547 na enfermagem. Teve total de 121 
nascimentos, 70 de parto normal e 51 de parto cesáreo. Na Santa Casa de 
Misericórdia, houve 446 internações, destas interações foram 163 na pediatria, 
158 na ginecologia obstetra e 125 na área clínica.  O Secretário Maurício encerra 
as apresentações, explana as deficiências que a Saúde vem enfrentando ao longo 
tempo, fala da precariedade da estrutura física e falta de recursos humanos, pois 
as unidades estão com atendimentos elevadíssimos, só que os espaços físicos se 
tornaram pequenos, necessitam ser ampliados, pois realizam um trabalho 
maravilhoso, comunica que a gestão já está idealizando para tentar sanar esta 
situação. Maurício se coloca à disposição para esclarecimentos e agradece pela 
presença de todos.  

 


