
1 

 

 

 

 

 

 Serviços:  

 

 

 

Coordenação de Atenção Básica 

 

Unidades Básicas de Saúde- UBS 

Descrição:  

A Atenção Básica ( Atenção Primária à Saúde ) é a porta de entrada preferencial 

dos usuários ao Sistema Único de Saúde.Atualmente, Mauá tem 23 Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) distribuídas nos principais bairros da cidade, de fácil 

acesso. Elas desenvolvem um conjunto de ações voltadas para a promoção e a 

proteção da saúde, à prevenção de doenças, o tratamento, reabilitação e a redução 

de danos. O objetivo é desenvolver a atenção integral e promover a autonomia das 

pessoas. As UBS podem ser categorizadas segundo as estratégias de atendimento 

no território como Estratégia Saúde da Família ou de Atenção Primária à Saúde 

(tradicionais). 

 

 

Públicoalvo: 

População em geral. 

Requisitos necessários: Documento de Identidade (RG, Carteira de Trabalho, CNH e/ou equivalente, nos 

quais conste o CPF) 

Menores de 12 anos é necessário o documento do responsável, mais a certidão de 

nascimento ou outro documento de identidade, caso já possua. 

Comprovante de residência no município (nominal, de responsáveis, parentes ou 

dono do imóvel) 

 

Etapas do processo: Atendimento ao usuário no momento que o mesmo necessita; 

Acompanhamento de Pré-natale no pós parto; 

Acompanhamento do desenvolvimento do bebê (puericultira) e da criança 

(pediatria); 

Cumprimento do calendário de imunização; 

Controle das doenças com risco epidemiológico 

Controle da Infecção Respiratória Aguda (IRA) 

Busca ativa – entrar em contato com pacientes faltosos; 

Acompanhamento às pessoas com doenças crônicas (hipertensão e diabetes), 

tuberculose, hanseníase e sífilis; 

Grupos de educação em saúde na UBS e na comunidade; 

Participação em atividades físicas; 

Consultas Médicas e Consultas de Enfermagem; 

Atendimento em Saúde Mental; 

Tratamentos odontológicos; 

Inalações e Curativos; 

Dispensação e aplicação de medicamentos; 

Coleta para exames laboratoriais e outros; 

Realização de Testes Rápidos: HIV, Sífilis e Hepatites, para gestantes e pessoas 

em situação de sucetibilidade; 

Acompanhamento com equipe Multiprofissional, de acordo com a referenciação, 

composta por: psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, educador 

físico e assistente social; 

Realização de procedimentos: aferição de pressão, verificação de temperatura e 

glicemia capilar. 

 

Prazopara 

Prestação do serviço: 

Imediato 

Acesso ao 

serviço: 

O acesso dos usuários na UBS ocorre conforme agendamento prévios pelo ACS 

ou na recepção pelo usuário. 

A demanda espontânea passa pelo acolhimento com a enfermeira que avalia a 
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necessidade do paciente, incluindom para atendimento médico de acordo com as 

possibilidades do serviço. 

Taxa: Isento 

Previsão deatendimento: Os atendimentos são realizados por hora marcada, critérios de risco. 

PrioridadedeAtendimento Atendimentos preferenciaiis a portadores de necessidades especiais, a idosos, 

gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos. ( lei federal 

10.048/2000 e Estatuto do Idodo: 13.466/2017) 

Endereço de atendimento: Unidades Básicas de Saúde – UBS 

UBS VILA CARLINA 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 08:00 às 17:00 

ENDEREÇO: Rua Cândido Gonçalo Mendes, 84 - Vila Carlina 

TELEFONE: (11) 4544-1654 

  

UBS CAPUAVA 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 08:00 às 17:00 

ENDEREÇO: Rua Durval de Aquino, 120 - Capuava 

TELEFONE: (11) 4555-6164 

  

UBS ITAPARK 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 08:00 às 17:00 

ENDEREÇO: Avenida Itapark, 3895 - Jardim Itapark 

TELEFONE: (11) 4578-5458 

 

UBS FEITAL 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 08:00 às 17:00 

ENDEREÇO: Rua Aloísio de Azevedo, 55 - Feital 

TELEFONE: (11) 4578-5442 

 

UBS FLÓRIDA 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 07:00 às 21:00 

ENDEREÇO: Rua Samuel Wainer, 155 - Jardim Flórida 

TELEFONE: (11) 4545-0640 

  

UBS JARDIM MAUÁ 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 08:00 às 17:00 

ENDEREÇO: Avenida Joaquim Chavasco, 67 - Jardim Mauá 

TELEFONE: (11) 4578-5472 

  

UBS KENNEDY 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 08:00 às 17:00 

ENDEREÇO: Rua Mário Milanezi, 539 - Jardim Kennedy 

TELEFONE: (11) 4511-1639 

  

UBS ORATÓRIO 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 08:00 às 17:00 

ENDEREÇO: Rua Natal, 76 - Jardim Oratório 

TELEFONE: (11) 4518-0076 

  

UBS PARANAVAÍ 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 08:00 às 17:00 

ENDEREÇO: Rua Rolândia, 252 - Jardim Paranavaí 

TELEFONE: (11) 4544-4831 / 4545-8231 

  

UBS PARQUE DAS AMÉRICAS 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 08:00 às 17:00 
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ENDEREÇO: Rua América do Norte, 111 - Parque das Américas 

TELEFONE: (11) 4544-4831 

 

UBS PARQUE SÃO VICENTE 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 08:00 às 17:00 

ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 509 a - Parque São Vicente 

TELEFONE: (11) 4513-2382 

  

UBS PRIMAVERA 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 07:00 às 19:00 

ENDEREÇO: Rua das Azaléias, 24 - Jardim Primavera 

TELEFONE: (11) 4513-2583  

  

UBS SANTA LÍDIA 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 08:00 às 17:00 

ENDEREÇO: Rua Peru, 99 - Jardim Santa Lídia 

TELEFONE: (11) 4544-6158  

  

UBS SANTISTA 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 08:00 às 17:00 

ENDEREÇO: Rua Januário Boccia, 120 – Jardim Santista 

TELEFONE:(11) 4578-5476  

  

UBS SÃO JOÃO 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 08:00 às 17:00 

ENDEREÇO: Avenida Barão de Mauá, 4050 - Vila São João 

TELEFONE: (11) 4576-6955  

  

UBS SÔNIA MARIA 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 07:00 às 19:00 

ENDEREÇO: Rua Carmem Miranda, 545 - Jardim Sônia Maria 

TELEFONE: (11) 4549-1500  

  

UBS VILA ASSIS 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 08:00 às 17:00 

ENDEREÇO: Avenida Assis Brasil, 625 - Vila Assis Brasil 

TELEFONE: (11) 4555-8712  

 

UBS ZAÍRA I 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 08:00 às 17:00 

ENDEREÇO: Avenida Luiz Gonzaga, 82 - Jardim Zaíra 

TELEFONE: (11) 4544-6157  

  

UBS ZAÍRA II 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 07:00 às 21:00 

ENDEREÇO: Avenida Pres. Castelo Branco, 1975 - Jardim Zaíra 

TELEFONE: (11) 4514-7788 

  

UBS ZAÍRA III 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 08:00 às 17:00 

ENDEREÇO: Avenida Pres. Castelo Branco, 2982 - Jardim Zaíra 

TELEFONE: (11) 4518-1602 

  

UBS MACUCO 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 08:00 às 17:00 

ENDEREÇO: Rua Luiz Corradini, 155 - Jardim Zaíra 

TELEFONE: (11) 4516-3567  
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UBS VILA MAGINI 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 07:00 às 21:00 

ENDEREÇO: Rua David Boscariol, 38 - Vila Magini 

TELEFONE: (11) 4544-3857  

  

UBS GUAPITUBA 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 08:00 às 17:00 

ENDEREÇO: Rua Rosa Bonini Mariani, 204 - Jardim Guapituba 

TELEFONE: (11) 4555-3460 

   

 

 

Andamento  do 

atendimento: 

 

Demandas do escopo da Atenção Primária à Saúde ( Doenças Crônicas, 

acompanhamento de Pré natal, promoção à saúde e ações de prevenção ).  São 

recebidas, acompanhadas e/ou resolvidas na própria unidade básica de saúde. 

Questões que envolvam outros níveis de atenção e/ou acompanhamento/avaliação 

especializada são encaminhados aos serviços de referência. 

 

Manifestaçãodousuário:  

Para casos de reclamações e/ou elogios há além da gerência local da unidade a 

OUVIDORIA SUS. 
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Serviço:  

Serviço de Atendimento Domiciliar- SAD 

Descrição:  

O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) é um serviço de saúde que permeia entre 

a rede de urgência e emergência e a rede de Atenção Básica. . O SAD realiza a 

“desospitalização” precoce, assumindo o paciente e realizando o cuidadoque ele 

estava recebendo em qualquer unidade de internação até a melhora do quadro, 

porém em sua residência.  

 

Públicoalvo: 

Usuários do SUS 

Requisitos necessários:  O SAD REALIZA A AVALIAÇÃO DE ELEGIBILIDADE, VERIFICANDOO 

GRAU DE COMPLEXIDADE E DEMAIS QUESTÕES DO QUADRO 

CLÍNICO DO PACIENTE, SENDO QUE EXISTE O DOCUMENTO 

NORTEADOR DO PROGRAMA “MELHOR EM CASA”, MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, COM OS CRITÉRIOS DE INCERSÃO CONFORME 

CLASSIFICAÇÃO ABAIXO: 

AD1: destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde 

controlados/compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de 

locomoção até uma unidade de saúde, que necessitam de cuidados com menor 

freqüência e menor necessidade de recursos de saúde. A prestação da assistência 

na modalidade AD1 é de responsabilidade das equipes de atenção básica, 

incluindo equipes de Saúde da Família e Núcleos de Apoio à Saúde da Família, 

por meio de visitas regulares em domicílio, no mínimo, uma vez por mês. 

AD2: destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde e dificuldade ou 

impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde e que necessitem 

de maior frequência de cuidado, recursos de saúde e acompanhamento contínuos, 

podendo ser oriundos de diferentes serviços da rede de atenção. A prestação de 

assistência à saúde na modalidade AD2 é de responsabilidade da Equipe 

Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) e da Equipe Multiprofissional 

de Apoio (EMAP), ambas designadas para esta finalidade. 

AD3: A modalidade AD3 destina-se aos usuários que possuam problemas de 

saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de 

saúde, com necessidade de maior frequência de cuidado, recursos de saúde, 

acompanhamento contínuo e uso de equipamentos, podendo ser oriundos de 

diferentes serviços da rede de atenção à saúde. A prestação de assistência à saúde 

na modalidade AD2 é de responsabilidade da Equipe Multiprofissional de 

Atenção Domiciliar (EMAD) e da Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP), 

ambas designadas para esta finalidade. 

 

Etapas do processo:  

Caso encaminhado  através de formulário ( Pelo hospital ou UBS´S) 

Avaliação de elegibilidade do SAD: Paciente aceito ou não aceito; 

Aceito: Definem-se os cuidados necessários e a periodicidade das visitas 

domiciliares; 

Não aceito: Explicados os motivos e encaminhado a UBS de referência. 
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Prazo para 

Prestação do serviço: 

Imediato 

Acesso ao 

serviço: 

Como ele chega ? 

É realizado um pedido de triagem prévio pela Unidade Hospitalar antes da alta, ou 

pela UBS de referência do território quando procurada, através de formulário 

próprio. 

Taxa: Isento 

Previsão de atendimento: Os prazos são: 

 48 horas para pacientes encaminhados de UBS´s; 

 24 horas para pacientes advindos de hospitais.  

 

 

 

Prioridade de Atendimento  

Pacientes encaminhados de unidades hospitalares com relatos de grande 

necessidade clínica. 

 

 

 

 

Endereço de atendimento:  

ENDEREÇO: Rua da Pátria, nº 237 – Vila Magini 

TELEFONE: (11) 4545-7578 / 4545-7675 

 DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 07:00 às 19:00 

 sad.saude@maua.sp.gov.br 

 

 

 

   

 

 

Andamento do 

atendimento: 

 

Com a melhora do quadro o objetivo é a maior reabilitação possível, até a alta do 

acompanhamento. 

 

 

 

Manifestação do usuário:  

 O SAD além dos contatos diretos com os pacientes possibilitados através do 

telefone, tem gerência própria para se verificar dúvidas e manifestações há, assim 

como nos demais serviços o canal de Ouvidoria SUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Sad.saude@maua.so.gov.br
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Serviço: Centro de Especialidades Odontológicas- CEO 

Descrição:  

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) oferece atendimento 

especializado em saúde bucal, por meio de consultas e procedimentos agendados 

pela Central de Regulação Ambulatorial, a partir dos encaminhamentos das 

Unidades Básicas de Saúde. São atendidos casos de maior complexidade 

identificados na Atenção Básica. Além disso, conta com o serviços de apoio do 

Laboratório Regional de Próteses Dentárias. Sendo referência também para os 

pacientes portadores de Necessidades Especiais, atende as seguintes áres: 

Exodontia, Cirurgia Oral Menor, Diagnóstico com ênfase em câncer bucal, 

Prótese dentária, endodontia, periodontia. 

 

 

Públicoalvo: 

Usuários do SUS 

Requisitos necessários: Documento de Identidade (RG, Carteira de Trabalho, CNH e/ou equivalente, nos 

quais conste o CPF) 

Menores de 12 anos é necessário o documento do responsável, mais a certidão de 

nascimento ou outro documento de identidade, caso já possua. 

Comprovante de residência no município (nominal, de responsáveis, parentes ou 

dono do imóvel); 

Encaminhamento médico/odontologico; 

FILIPETA DE IDENTIFICAÇÃO DO AGENDAMENTIO; 

 

Etapas do processo:  

Após avaliação da equipe odontológica da UBS de referência, averiguadas as 

necessidades de especialidades odontológicas, são confeccionados os 

encaminhamentos necessários que são inseridos em sistema próprio do município 

e aguarda-se o agendamento pela regulação ambulatorial. Atualmente (07/2022) 

algumas especialidades estão com agendamentos no momento do 

encaminhamento na UBS  

( Vagas Cotizadas ). 

 

 

 

Prazo para 

Prestação do serviço: 

Agendamento previo, ou no momento do encaminhamento. 

Acesso ao 

serviço: 

Regulação Ambulatorial. Sistema Online de agendamento para especialidades 

com vagas abertas. 

 

 

Taxa: Isento 

Previsão de Atendimento: De acordo com disponibilidade de agenda 

Prioridade de Atendimento De acordo com classificação/criterio de risco 

Endereço de atendimento:  

ENDEREÇO: Av. da Saudade, 396 - Vila Nossa Sra. das Vitórias 

TELEFONE: (11) 4543-6578 

 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 07:00 às 17:00 
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Andamento do 

atendimento: 

 

Os  agendamentos do CEO já são de maior complexidade, assim o paciente tem 

alta após resolução do quadro apresentado.  

 

 

 

Manifestação do usuário: Ouvidoria  SUS 

 

 

 

 

 

 

Serviços:  

 

 

Consultório de Rua 

 

Descrição:  

Equipe multiprofissional que desenvolve ações integrais, priorizando a redução de 

danos à saúde, frente às necessidades da população em situação de rua e/ou em 

uso abusivo de álcool e drogas. Realiza suas atividades de forma itinerante, 

oferecendo acesso com equidade nos serviços da rede de atenção à saúde. 

 

Públicoalvo: 

Pessoas em situação de rua no município. 

Requisitos necessários: Ser pessoa em situação de rua em uso, ou não, de álcool e drogas. 

Etapas do processo: Abordagem, identificação de demandas, medicação de acesso aos serviços de 

saúde para elaboração do projeto terapêutico singular e acompanhamento para sua 

execução, se necessário. 

Prazo para 

Prestação do serviço: 

Indeterminado 

Acesso ao 

serviço: 

Demanda espontânea, ou referenciamento da rede 
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Taxa: Isento 

Previsão de atendimento: Imediato 

PrioridadedeAtendimento Crianças e adolescentes; gestantes, idosos; deficientes 

Endereçodeatendimento: Os atendimentos são realizados nas ruas, em locais denominados “campos de 

abordagem”. 

 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 

2ª a 6ª-feira, das 08:00 às 17:00 

 

A sede administrativa fica na UBS Zaíra 2, localizada na Avenida Castelo Branco, 

1975. Jardim Zaíra. 

 

 

 

Andamento do 

atendimento: 

Conforme as demandas, e havendo a localização dos indivíduos nos campos. 

Manifestação do usuário: Diretamente à equipe, ou através de busca espontânea por atendimento na 

Secretaria. 

 

 

 

 

 

Serviço:  

Coordenação de Atenção Especializada 

 

Centro de Especialidades Médicas de Mauá - CEMMA 

 

Descrição:  

O Centro de Especialidades Médicas de Mauá (CEMMA) oferece consultas e 

exames especializados. O acesso ao serviço é feito por meio de encaminhamentos 

das Unidades Básicas de Saúde e mediados pela Central de Regulação. 

O CEMMA possui as seguintes especialidades: 

 Cardiologia 

 Hematologista 

 Neurologista 

 Otorrinolaringologista 

 Acupunturista 

 Dermatologista 

 Gatroenterologista 

 Oftalmologista 

 Ortopedista 

 Pneumologista 

 Reumatologista 

 Tisiologista 

 Urologista 

Realiza ainda exame de radiologia, audiometria,bacilocospia, emissão de laudo do 

eletrocardiograma, além de acompanhamento de hanseníase. 

 

 

Públicoalvo: 

Usuários do SUS 
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Requisitos necessários: Documento de Identidade (RG, Carteira de Trabalho, CNH e/ou equivalente, nos 

quais conste o CPF) 

Menores de 12 anos é necessário o documento do responsável, mais a certidão de 

nascimento ou outro documento de identidade, caso já possua. 

Comprovante de residência no município (nominal, de responsáveis, parentes ou 

dono do imóvel) 

Encaminhamento medico 

 

Etapas do processo:  

O paciente acessa a Atenção Especializada através do encaminhamento realizado 

pela Atenção Básica. Nestes equipamentos o usuário realiza consultas e exames 

com  a finalidade de diagnóstico e tratamento, retorno em seguida para o 

acompanhamento no território de origem. 

Prazopara 

Prestação do serviço: 

De acordo com a disponibilidade de agenda 

Acesso ao 

serviço: 

Encaminhamentos através da Central de Regulação Ambulatorial 

Taxa: Isento 

Previsão de atendimento: De acordo com a classificação/criterio de risco 

Prioridade de Atendimento De acordo com a classificação/criterio de risco 

Endereço de atendimento: ENDEREÇO: Av. da Saudade, 396 - Vila Nossa Sra. das Vitórias 

TELEFONE: (11) 4519-4332 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6.ª-feira, das 07h às 21h. 

 

 

   

 

 

Andamento do 

atendimento: 

De acordo com conduta médica. 

 

Manifestação do usuário: Ouvidoria SUS. 
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Serviços:  

 

 

 

Centro de Referência de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente-CRSMCA 

Descrição:  

O Centro de Referência de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (CRSMCA) é 

uma unidade dedicada ao tratamento de problemas de saúde da mulher, criança e 

adolescente. Presta atendimento nas seguintes especialidades :  

 Nutrologia 

 Ginecologia (Pré Natal de Alto Risco) 

 Pneumogia Pediátrica 

 Neurologia Pediátrica 

Realiza ainda exames de: 

 Utrassonagrafia 

 Colposcopia 

 Vulvoscopia 

Conta ainda com equipe multiprofissional (Psicologia, Serviço Social, Médico) 

para atendimento de vítmas de volência sexual (NAVIS) 

 

 

Públicoalvo: 

Usuários do SUS 

Requisitos necessários: Documento de Identidade (RG, Carteira de Trabalho, CNH e/ou equivalente, nos 

quais conste o CPF) 

Menores de 12 anos é necessário o documento do responsável, mais a certidão de 

nascimento ou outro documento de identidade, caso já possua. 

Comprovante de residência no município (nominal, de responsáveis, parentes ou 

dono do imóvel) 

Encaminhamento medico 

 

Etapas do processo:  

O paciente acessa a Atenção Especializada através do encaminhamento realizado 

pela Atenção Básica. Nestes equipamentos o usuário realiza consultas e exames 

com  a finalidade de diagnóstico e tratamento, retorno em seguida para o 

acompanhamento no território de origem (UBS), ou para complexidade superior. 

Prazo para 

Prestação do serviço: 

De acordo com disponibilidade de agenda 

Acesso ao 

serviço: 

Encaminhamento medico, através da Central de Regulação Ambulatorial 

Taxa: Isento 

Previsão de atendimento: De acordo com a disponibilidade de agenda 

Prioridade de Atendimento De acordo com a classificação/criterio de risco 

Endereço de atendimento:  

ENDEREÇO: R. Luís Lacava, 229 - Vila Bocaina 

TELEFONE: (11) 4519-5000 
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DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 07h às 17h 

 

 

 

Andamento 

doatendimento: 

 

De acordo com conduta médica. 

Manifestação do usuário: Ouvidoria SUS. 

 

 

Serviços:  

 

 

 

Núcleo de Atenção à Violência Sexual - NAVIS 

 

Descrição:  

O Núcleo de Atenção à Sexual (NAVIS) está localizado nas instalações do Centro 

de Referência da Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (CRSMCA). A 

finalidade dar assistência médica, psicológica e social a pessoas vítimas de 

violência sexual.Assistência multiprofissional a vítimas de violência sexual. A 

porta de entrada para os casos agudos é o Pronto Socorro do Hospital de Clínicas 

Dr. Radámes Nardini, onde a pessoa é acolhida e atendida por equipe 

multiprofissional, seguindo fluxograma ágil e resoluto. Após avaliação médica 

com especialistas de acordo com a necessidade, são realizados exames 

laboratoriais e oferecido profilaxias para DST/ HIV, hepatite B e anticoncepção 

emergencial.UPAs e UBSs também podem referenciar o serviço. O seguimento é 

realizado no NAVIS, também com equipe multiprofissional. 

 

Públicoalvo: 

Usuários do SUS 

Requisitos necessários: Vítimas do sexo feminino ou masculino que tenham sofrido violência sexual. 

Etapas do processo: O paciente acessa  através do encaminhamento realizado pelo HCDRN. Nestes 

equipamentos o usuário realiza consultas e exames com  a a finalidade de 

minimizar o impacto biológico e social causado devido a violência sofrida. 

Prazo para 

Prestação do serviço: 

Imediato 

Acesso ao 

serviço: 

O acesso ao serviço pode se dar diretamente no NAVIS, bem como por meio das 

Unidades de Pronto Atendimento, Pronto Socorro do Hospital Nardini e Unidades 

Básicas de Saúde. Após avaliação de acordo com a necessidade, são realizados 

exames laboratoriais e oferecido profilaxias para DST/ HIV, hepatite B e 

anticoncepção emergencial. O seguimento é realizado no ambulatório, com equipe 

multiprofissional. 

 

Taxa: Isento 

Previsão de atendimento: Os atendimentos são realizados por hora marcada, critérios de risco. 

Prioridade de Atendimento Condições de atendimento: podem ser atendidas pessoas de sexo masculino ou 

feminino, de qualquer faixa etária, que sofreram violência sexual.  
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Endereço de atendimento: ENDEREÇO: R. Luís Lacava, 229 - Vila Bocaina 

TELEFONE: (11) 4519-5000 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 07h às 17h 

 

Andamento do 

atendimento: 

 

De acordo com conduta da Equipe Multiprofissional 

Manifestação do usuário: Ouvidoria SUS. 

 

 

 

 

Serviços:  

 

 

 

Centro Integrado da Pessoa com Deficiência – 

Centro Especializado em Reabilitação - CER Jady dos Santos Basto 

 

Descrição:  

O Centro Especializado em Reabilitação é uma unidade voltada para o 

atendimento especializado de pessoas que necessitam de reabilitação auditiva, 

física e intelectual, com o objetivo de desenvolver seu potencial físico e 

psicossocial. O serviço é regulado, com encaminhamento das unidades de saúde 

do município. 

Atendimento de equipe multiprofissional: 

 Fisioterapeuta 

 Fonoaudiólogo 

 Terapeuta ocupacional 

 Psicólogo 

 Otorrinolaringologista 

 Neurologista 

 Ortopedista  

 

 

Públicoalvo: 

Usuários do SUS 

Requisitosnecessários: Documento de Identidade (RG, Carteira de Trabalho, CNH e/ou equivalente, nos 

quais conste o CPF) 

Menores de 12 anos é necessário o documento do responsável, mais a certidão de 

nascimento ou outro documento de identidade, caso já possua. 

Comprovante de residência no município (nominal, de responsáveis, parentes ou 

dono do imóvel) 

Encaminhamento medico 

 

Etapas do processo:  

O paciente acessa a Atenção Especializada através do encaminhamento realizado 

pela Atenção Básica. Neste equipamento o usuário realiza consultas e/ou exames 

com  a finalidade de diagnóstico e tratamento, retorno em seguida para o 

acompanhamento no território de origem, ou para complexidade superior. 

Prazo para 

Prestação do serviço: 

De acordo com disponibilidade de agenda 

Acesso ao 

serviço: 

Encaminhamento medico através da Central de Regulação Ambulatorial 
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Taxa: Isento 

Previsão deatendimento: Os atendimentos são realizados por hora marcada, critérios de risco. 

PrioridadedeAtendimento Classificação de risco 

Endereçodeatendimento:  

ENDEREÇO: R. da Pátria, 237 - Vila Magini 

TELEFONE: (11) 4541-7202 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 07h às 17h 

 

 

 

Andamento 

doatendimento: 

 

De acordo com a conduta da equipe multiprofissiona 

Manifestaçãodousuário: Ouvidoria SUS. 

 

 

 

 

 

 

Serviços:  

 

 

Centros de Apoio Psicossocial - CAPS 

 

Descrição:  

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços que atendem pessoas e suas 

famílias com transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aquelas com 

necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras substâncias, que se 

encontram em situações de crise ou em processos de reabilitação psicossocial. 

Funciona ininterruptamente (24 horas), incluindo feriados e finais de semana, 

ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno. 

A equipe é multiprofissional com atendimento de : 

 Psquiatra 

 Serviço Social 

 Terapeuta Ocupacional 

 Psicologia 

 Enfermagem 

 Técnico de Enfermgem 

 Orientador Social 

 Oficineiro 

Este serviço também engloba as demandas das Residências Terapêuticas no 

município que são domicílios para pessoas advindas de internações de longa 

permanência em hospitais psiquiátricos. Mauá conta com duas (02) unidades de 

Residências Terapêuticas, com 10 moradores cada uma. Toda a pactuação do 

recebimento do morador é intermediado pela Promotoria Pública do Estado e 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

Públicoalvo: 

Pessoas com transtornos psicológicos severos e persistentes. 

Requisitos necessários: Não há. 
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Etapas do processo: O paciente acessa a Atenção Especializada através do encaminhamento realizado 

pela Atenção Básica e também por demanda espontanâea. Neste equipamento o 

usuário realiza consultas,exames , grupos, oficinas com  a finalidade de 

diagnóstico e tratamento. Após a finalização do acompanhamento neste nível de 

complexidade pode ser referenciado para o território de origem (UBS) ou para 

nível de maior complexidade 

Prazo para 

Prestação do serviço: 

De acordo com disponibilidade de agenda 

Acesso ao 

serviço: 

Serviço porta aberta 

Taxa: Isento 

Previsão deatendimento: Os atendimentos são realizados por hora marcada, critérios de risco. 

PrioridadedeAtendimento Classificação de risco 

Endereço de atendimento: CAPS Infantil 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira, das 07h às 17h 

ENDEREÇO: Av. Dr. Getúlio Vargas, 563 - Vila Guarani 

TELEFONE: (11) 4516-3600 

 

CAPS Adulto 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 24 Horas- Triagem das 08h às 17h 

ENDEREÇO: R. Sorocaba, 35 – Matriz 

TELEFONE: (11) 4547-3834 

 

CAPS Álcool e Outras Drogas 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 24 horas- Triagem das 08h às 17h 

ENDEREÇO: R. Santos Dumont, 49 - Vila Bocaina 

TELEFONE: (11) 4516-3510 

 

 

Andamento do 

atendimento: 

De acordo com conduta da equipe Multiprofissional 

Manifestação do usuário: Ouvidoria SUS. 
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Serviços 

 

 

Centro de Referência em Saúde - IST/AIDS, Hepatites Virais e Sífilis 
 

Descrição Oferece testagem rápida para o HIV, sífilis, Hepatite B e Hepatite C, 

profilaxia pós-exposição sexual (PEP), profilaxia pré-exposição sexual 

(PREP). Diagnóstico e tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST).  

O sigilo e o aconselhamento pré e pós-teste são garantidos.  

 

Público alvo: Toda a população (usuários e não usuários do SUS) maiores de 13 anos. 

 

Requisitos necessários Documento de identificação com foto (RG, Carteira de Trabalho, CNH e/ou 

equivalente) e cartão SUS 

 

Etapas do processo Serviço porta aberta para realização de testagem, sem necessidade de 

agendamento prévio; 

O atendimento e testes são realizados de acordo com a solicitação/queixa do 

paciente; 

Os casos de procura por PEP e PREP são avaliados individualmente se há 

ou não indicação; 

Em caso de teste rápido positivo para alguma das IST’s, é realizado 

acolhimento do paciente, seguido de abertura de prontuário e agendamentos 

(exames, consultas, etc); 

Os medicamentos para tratamento dos pacientes também são 

disponibilizados neste serviço. 

 

Prazo para prestação do 

serviço 

Imediato (Acolhimento e testagem rápida) 

Agendado (Seguimento de tratamento) 

 

Acesso ao serviço O acesso é livre e não é necessário ser referenciado (encaminhamento 

médico) 

 

Taxa Isento 

 

Previsão de atendimento Imediato (Acolhimento e testagem rápida) 

Agendado (Seguimento de tratamento) 

 

 

Prioridade de 

Atendimento 

Atendimento preferencial a portadores de necessidades especiais, idosos, 

gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos. ( lei federal 

10.048/2000 e Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

 

Endereço de 

atendimento: 

Rua Dr. Benedito Meirelles Freire, 193A Vila Vitória  

Telefone: (11) 4514-4466  

Atendimento: 2ª a 6ª-feira, das 07:00 às 17:00 

 

Andamento do 

atendimento: 

De acordo com o protocolo do diagnóstico 

Manifestação do 

usuário: 

Gerência do serviço / Ouvidoria SUS 
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Serviços:  

 

 

Coordenação de Urgência e Emergência 

Unidades de Pronto Atendimento - UPA 

 

Descrição: As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) são serviços de Saúde destinados ao 

atendimento para casos de baixa e média complexidade, em pacientes com 

quadros agudos, nas áreas de clínica geral e pediatria. 

Também prestam os primeiros socorros em casos de natureza cirúrgicas e 

traumas, realizam a estabilização do paciente e após avaliação diagnóstica inicial, 

verifica-se a necessidade de se encaminhar para o serviço hospitalar de maior 

complexidade. 

 

Situações em que o paciente deve procurar a UPA: 
 

 

 Dor no peito 

 Dificuldade de respirar 

 Convulsão 

 Vômitos com Sangue 

 Dor abdominal de moderada a grave 

 Dor de cabeça intensa 

 Rigidez na nuca 

 Queda súbita de pressão 

 Elevação de pressão arterial 

 Dor aguda 

 Alergia severa (coceira e vermelhidão pelo corpo) 

 Envenenamento 

 Tentativa de suicídio 

 Fraturas 

 

 

 

 

Público alvo: 

População em Geral. 

Requisitos necessários:     Documentos de Identificação com Foto: 

    RG. 

    CNS. 

 

Etapas do processo:  Fluxo de Atendimento FAA 

 

1. Recepção: 

2. Classificação 

3. Consultório Médico: 

4. Medicação/Observação: 

5. Alta:  

 

Obs.: Todos os paciente seguem o fluxo, exceto entrada na emergência, por meios 

proprios e/ou SAMU.   
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Prazo para 

Prestação do serviço: 
Atendimento, mediante Classificação de Risco. 

 

Classificação Tempo 

Azul 240 min. 

Verde 120 min. 

Amarelo 60 min. 

Vermelho 0 min. 
 

Acesso ao 

serviço: 
  Acesso ao Serviço de Saúde 

 

Por meios prórpios  

SAMU 

BOMBEIRO           

Taxa: Isento 

Previsão de atendimento: Os atendimentos são realizados por critérios de risco. 

 

Prioridade de Atendimento  

Para determinar a urgência de cada caso, as UPA’s utilizam o sistema de 

“Classificação de Risco” e o atendimento é feito de acordo com a gravidade 

apresentada. Portanto, os casos crônicos e de baixa complexidade devem ser 

acompanhados na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.  

 

Endereço de atendimento: UPA VILA ASSIS 

ENDEREÇO: Av. Dom José Gaspar, 2190 - Jardim Anchieta 

TELEFONE: (11) 4512-7759 

  

UPA CENTRO 

ENDEREÇO: Av. Washington Luiz, 3890 - Vila Magini 

TELEFONE: (11) 4512-7757 

  

UPA ZAÍRA 

ENDEREÇO: Av. Washington Luiz, 1952 - Jardim Zaíra 

TELEFONE: (11) 4512-7760 

  

UPA BARÃO DE MAUÁ 

ENDEREÇO: Avenida Barão de Mauá, 3567 - Jardim Maringá 

TELEFONE: (11) 4546- 2872 

 

Andamento do 

atendimento: 

Conduta Médica 

Estabelecida as medidas terapêuticas e tratamento farmacológico, mediante 

consulta e conduta médica, visando a prioridade e a complexidade da doença. 

 

Manifestação do usuário: Ouvidoria SUS. 
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Serviços:  

 

 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 

 

Descrição:  O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realiza atendimento pré-

hospitalar de urgência e emergência e conta com ambulâncias de suporte básico e 

de suporte avançado para atender a microrregião – Mauá, Ribeirão Pires e Rio 

Grande das Serra. Conta também com motolâncias, para que a equipe chegue 

rapidamente após a vítima ter sofrido um problema de saúde (de natureza clínica, 

cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, entre outras) que possa resultar em 

sequelas ou até mesmo em morte. 

 

É possível acionar o serviço pelo número de telefone 192 de forma gratuita. 

 

 

Público alvo: 

População em Geral. 

Requisitos necessários:   É importante saber ao ligar para o 192: 

O que aconteceu com o paciente 

Endereço - rua, avenida, número, bairro e referência do local da ocorrência 

Dados do paciente, como nome, idade e sexo 

O número do telefone de onde você está ligando 

 

Etapas do processo:  QUANDO CHAMAR O SAMU: 

 Acidentes automotivos com vítimas 

 Intoxicação/overdose 

 Trauma ou queimadura 

 Trabalho de parto 

 Tentativa de suicídio 

 Crises hipertensivas 

 Choque elétrico 

 Acidentes com produtos perigosos 

 Desmaio 

 Convulsão 

 

QUANDO NÃO CHAMAR: 

 Febre prolongada 

 Dores crônicas 

 Vômito e diarréia 

 Levar pacientes para consulta médica ou para realização exames 

 Dor de dente 

 Transferência hospitalar sem regulação médica prévia 

 Trocas de sonda 

 Corte com pouco sangramento e machucados leves 

 

 

Prazo para 

Prestação do serviço: 

Atendimento, mediante Classificação de Risco  

 

Acesso ao 

serviço: 

É possível acionar o serviço pelo número de telefone 192 de forma gratuita. 

 

Taxa: Isento 
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Previsão de atendimento: Os atendimentos são realizados de acordo com o recurso definido pelo medico 

regulador 

Prioridade de Atendimento  

Para determinar a urgência e a emergência de cada caso,o serviço do SAMU 

utilizam o sistema de “Classificação de Risco” e o atendimento é feito de acordo 

com a gravidade apresentada. 

 

Endereçodeatendimento: 

Horário de funcionamento: 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: Atendimento ininterrupto (24h) 

TELEFONE: 192 

 

Andamento 

doatendimento: 

Conduta Médica 

Estabelecida as medidas terapêuticas e tratamento farmacológico, mediante 

atendimento do médico regulador, e suporte do APH MOVEL, sendo eles Suporte 

Básico de Vida, e Suporte Avançado, visando a prioridade e a complexidade de 

risco de morte. 

 

Manifestaçãodousuário: Ouvidoria SUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviços:  

 

 

ATENÇÃO HOSPITALAR 

 

HOSPITAL DE CLÍNICAS DOUTOR RADAMÉS NARDINI 

Descrição:  

 O Hospital Nardini presta serviços médicos-hospitalares. É um hospital geral de 

médio porte para os usuários do SUS da microrregião de Mauá, Ribeirão Pires e 

Rio Grande da Serra, que somam 600 mil habitantes. Além disso, possui 

maternidade e berçário e é referência regional em partos de alto risco. 

 

 

Público alvo: 

População em Geral. 

Requisitos necessários:  

Encaminhamentos via SAMU e Unidades de Pronto Atendimento ( UPAS)  

Pronto Socorro  nas especialidades cirúrgica, ortopédica, ginecológica, obstétrica e 

psiquiatria. 
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Etapas do processo:  

Atende a casos de urgência nas especialidades de baixa e média complexidade: 

cirúrgica, ortopédica, ginecológica, obstetrícia e psiquiatria, através de demanda 

espontânea. Casos clínicos e pediátricos devem ser atendidos nas Unidades de 

Pronto Atendimento ou nas Unidades Básicas de Saúde. 

 

 

Prazo para 

Prestação do serviço: 

Imediato 

Acesso ao 

serviço: 

O Hospital Nardini faz parte da rede de urgência e emergência, sendo referência 

para o SAMU de Mauá e para as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e para 

demanda espontânea em seu Pronto Socorro nas especialidades cirúrgica, 

ortopédica, ginecológica, obstétrica e psiquiatria. 

 

Taxa: Isento 

Previsão de atendimento: De acordo com a classificação/critério de risco 

Prioridade de Atendimento De acordo com a classificação/critério de risco 

Endereço de atendimento: Rua: Regente Feijó, 166 -  Vila Bocaina-Mauá 

TELEFONE: 4547-6999 

Andamento 

doatendimento: 

De acordo com conduta médica 

Manifestação do usuário: Ouvidoria SUS. 

 

 

 

 

 

 

Serviços:  

 

 

Coordenação de Atenção à Gestão em Saúde 

Transporte Ambulatorial 

 

Descrição:  

Este é o setor responsável pelo transporte de usuários portadores de deficiência, 

sofrimento mental e/ou doenças crônicas degenerativas, entre outros, cadastrados e 

previamente agendados. 

 

 

 

Público alvo: 

Usuários em tratamento: Hemodiálise, Quimioterapia e Radioterapia; 

Acamados; 

Usuários com dificuldade de locomoção; 
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Requisitos necessários: RG, CPF, comprovante de endereço, cartão do sus; 

Relatório médico constando a debilidade,  Residente do município, Carteira de 

vacinação COVID 19. 

 

Etapas do processo: Ao acessar o serviço, o usuário receberá as orientações necessárias para o 

cadastramento e estando dentro dos critérios estabelecidos, se enquadrando no 

perfil de atendimento deste serviço, será realizado o agendamento do transporte. 

 

Prazo para 

Prestação do serviço: 

De acordo com a disponibilidade do recurso  

Acesso ao 

serviço: 

Solicitações de informações, agendamentos, alterações de datas e horários, 

cancelamentos e suspensão temporária – ligar diretamente no telefone 

TELEFONE: (11) 4512-7499 ramal 2023 ou 2024 

Envio de documentações 

E-MAIL: transporteambulatorial@maua.sp.gov.br 

WHATSAPP: (11) 96076-3180 

 

 

Taxa: Isento 

Previsão deatendimento: De acordo com a disponibilidade do recurso 

Prioridade de Atendimento Usuários em tratamento: Hemodiálise, Quimioterapia e Radioterapia; 

Acamados 

Com dificuldades de locomoção  

 

Endereçodeatendimento: DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª feira das 07:30 às 16:30 

 

Andamento do 

atendimento: 

Conduta médica se há a necessidade do paciente, ou avaliação da Assistente Social.  

 

Manifestaçãodousuário: Ouvidoria SUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:transporteambulatorial@maua.sp.gov.br
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Serviços:  

 

 

 

Isenção Tarifária - Transporte 

 

Descrição: Este programa garante a isenção do pagamento de tarifa de transporte coletivo 

municipal e intermunicipal (EMTU), às pessoas portadoras de deficiências: física, 

mental, sensorial, renais crônicos, portadores de neoplasias malignas (câncer) e HIV-

Aids, de acordo com a Legislação vigente.  

Além disso, presta orientações aos munícipes referentes à concessão/renovação de 

isenção tarifária de transportes para outras empresas como: SPTRANS – Bilhete 

Único Especial, utilizado nas linhas da CPTM, metrô e ônibus municipal de São 

Paulo; 

PASSE LIVRE ESTADUAL – transporte coletivo interestadual. 

 

 

Público alvo: 

 Portadores de deficiências: física, mental, sensorial, renais crônicos, portadores de 

neoplasias malignas (câncer) e HIV-Aids, de acordo com a Legislação vigente. 

 

Requisitos necessários:  O CID da deficiência deve constar na Legislação vigente, bem como os 

tratamentos/exames necessários; 

 Não estar com vínculo empregatício em aberto, isto é, não tem direito a 

isenção tarifária, os usuários que estiverem trabalhando. O mesmo deve ser 

incapacitado ao trabalho; 

 Deve residir no município de Mauá, apresentando comprovante de endereço 

no próprio nome ou responsável legal. 

 

Etapas do processo: ISENÇÃO TARIFÁRIA CENTRAL 

 Primeiramente o usuário deverá comparecer no Setor de Isenção Tarifária 

Central e apresentar um relatório médico atual no máximo de 03 (três) 

meses para isenção tarifária municipal e 06 (seis) meses para isenção 

tarifária intermunicipal – EMTU; 

 O CID constando na Legislação vigente será solicitado uma relação de 

documentos como: foto, cópia do relatório médico, exames quando 

necessário de acordo com o CID na Legislação, RG, CPF, comprovante de 

endereço em nome do usuário e/ou responsável legal, CTPS, CNIS e 

HISCRE (Histórico de Créditos) quando receber benefício do INSS; 

 Quando constar vínculo em aberto na CTPS o mesmo deverá apresentar 

Extrato Analítico da Empresa; 

Cartão municipal – será solicitado 02 (duas) cópias de cada documento; 

EMTU – será solicitado 01(uma) cópia de cada documento. 

 O processo será montado e após, avaliado pelo médico perito da isenção 

tarifária, se necessário, uma perícia será agendada; 

 Após a avaliação, se concedido:  

Municipal – o usuário ligará no terminal (Loja SIM), para agendar o dia em que irá 

retirar/renovar o cartão; 

EMTU / Jabaquara – agendaremos o dia em que irá retirar/renovar o cartão; 

Não concedido: o usuário será comunicado e o processo arquivado.  
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ISENÇÃO TARIFÁRIA NOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE - UBSs, CAPS e 

CRS-COAS. 

UBS/CAPS – se responsabilizam pelos processos de isenção tarifária dos pacientes 

que fazem tratamento de Saúde Mental; 

CRS/COAS – se responsabilizam pelos processos de isenção tarifária dos pacientes 

que fazem tratamento de HIV/AIDS. 

 

Prazo para 

Prestação do serviço: 
 MUNICIPAL - Se os documentos estiverem corretos, de 05 a 10 dias. 

 Nos outros serviços do município (UBSs, COAS e CAPS), o prazo é maior 

devido à rotina de atendimento de cada serviço. 

 EMTU – depende do agendamento da EMTU, varia de 10 a 15 dias 

 

Acesso ao 

serviço: 

 

    Presencial, contato telefônico ou por email – isencaotarifaria@hotmail.com 

 

Taxa: Caso seja necessária segunda via do cartão municipal, é cobrada uma taxa de 10 

vezes o valor da passagem vigente em casos de perda, danificação e furto. Em caso 

de roubo, não será cobrado se o usuário apresentar Boletim de Ocorrência. 

 

Previsão de atendimento:  

Prioridade de 

 Atendimento 

Portadores de deficiências: física, mental, sensorial, renais crônicos, portadores de 

neoplasias malignas (câncer) e HIV-Aids, de acordo com a Legislação vigente. 

 

Endereçodeatendimento: ENDEREÇO: Praça 22 de novembro, SNº - Centro (Prédio Miguel Arrais – PISO 

PB/Piso Baixo) 

 

TELEFONE: 4543-0275 e 4512-7700 Ramal 1892 

 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª feira das 09:00 às 11:00 e das 

13:00 às 16:00 

 

Andamento do 

atendimento: 

 

 

Manifestaçãodousuário: Ouvidoria  SUS 
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Serviços:  

 

 

OUVIDORIA SUS 

 

Descrição: É o setor responsável por receber solicitações, sugestões, elogios e reclamações 

dos munícipes, relacionados ao atendimento na rede de saúde, bem como pela 

disponibilização de informações pertinentes. 

 

 

 

Público alvo: 

 População em Geral 

Requisitos necessários: Ser morador e usuário do Sistema de Saúde de Mauá 

 

Etapas do processo: Ao entrar em contato com o serviço o usuário é ouvido e em seguida aberto um 

número de protocolo e encaminhado aos gerentes responsáveis.  

Após a apuração da demanda, o usuário será informado sobre o resultado. 

 

Prazo para 

Prestação do serviço: 

O prazo para devolutiva com as respostas é de até 15 dias. 

Acesso ao 

serviço: 

O usuário pode acessar este serviço por telefone (0800), carta, e-mail ou 

pessoalmente. 

 

 

Taxa: Isento 

Previsão de atendimento:  Prazo de resposta em até 15 dias. 

Prioridade de Atendimento NÃO SE APLICA 

Endereçodeatendimento: ENDEREÇO: Avenida Capitão João, 2301- Vila Vitória 

TELEFONE: 0800-760-9000 ou 4512-7499/ Ramal:1562/2244 

E-MAIL: ouvidoriasaude@maua.sp.gov.br  

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira das 08:00 às 17:00 

 

Andamento 

doatendimento: 

 

A manifestação poderá ser acompanhada pelo usuário, através do número de 

protocolo fornecido no momento do atendimento. 

Manifestaçãodousuário: Ouvidoria SUS. 

 

mailto:ouvidoriasaude@maua.sp.gov.br
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Serviços:  

 

 

CONTROLE SOCIAL 

 

Descrição: O Controle Social é um importante mecanismo de fortalecimento da cidadania em 

que há a participação do cidadão na gestão pública: usuários, trabalhadores e 

gestores, na luta e defesa do SUS. Todos e todas têm direito à fiscalização, ao 

monitoramento e ao acompanhamento da implementação das políticas públicas e 

ao controle das ações da administração do município.  

 

 

Público alvo: 

População em Geral 

Requisitos necessários: Para contatá-los e poder participar, basta se informar nas Unidades de Saúde em 

que é atendido.  

 

 

Etapas do processo: Tal participação, de forma direta, acontece por meio dos conselhos gestores, 

existentes em todas as unidades de saúde, e por meio do Conselho Municipal de 

Saúde. Todos são compostos de forma paritária: 50% de usuários e usuárias, 25% 

de trabalhadores e trabalhadoras e 25% de gestores(as) e/ou prestadores de serviços 

do SUS.  

 

Prazo para 

Prestação do serviço: 

Relevância Pública. 

Acesso ao 

serviço: 

 

Reuniões Concelho Municipal de Saúde e Conselho Gestor de Saúde. 

Taxa: Isento 

Previsão de atendimento:  NÃO SE APLICA 

Prioridade de Atendimento NÃO SE APLICA 

Endereçodeatendimento: ENDEREÇO: Av Capitão João, Nº 2301 – Vila Vitória 

TELEFONE: 4512–7499 R. 1581 

E-MAIL: cmsmaua@maua.sp.gov.br  

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira das 08:00 às 17:00 

 

Andamento do 

atendimento: 

 Reuniões mensais com os Conselheiros Municipais de Saúde. 

 

Manifestaçãodousuário: Controle Social- Secretaria Executiva/Ouvidoria SUS 

 

mailto:cmsmaua@maua.sp.gov.br
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Serviços:  

 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

Descrição: A Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção e recuperação da saúde, visando o acesso e o uso racional dos 

medicamentos. Atua conjuntamente às áreas assistenciais da rede municipal de 

saúde, estabelecendo diretrizes técnicas e normativas que garantam o acesso da 

população a medicamentos seguros, eficazes e custo-efetivos. 

 

 

Público alvo: 

População em Geral 

Requisitos necessários: Ser morador de Mauá 

Ter Cartão Nacional de Saúde (CNS) 

Documentos? 

Etapas do processo: O SUS deve disponibilizar medicamentos essenciais, ou seja, aqueles que 

satisfazem as necessidades prioritárias para a atenção à saúde da maioria da 

população. Por isso, as listas estaduais e municipais de medicamentos devem 

seguir as recomendações da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais.  

 

Prazo para 

Prestação do serviço: 

Imediato 

Acesso ao 

serviço: 

O acesso aos medicamentos essenciais no SUS está organizado em 3 

Componentes: Básico, Estratégico e Especializado. 

Componente Básico: medicamentos e insumos disponíveis nas farmácias das 

Unidades Básicas de Saúde. 

Componente Estratégico: medicamentos e insumos para prevenção, diagnóstico, 

tratamento e controle de doenças com importância epidemiológica, como 

tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença de chagas, 

esquistossomose, meningite, influenza, HIV/AIDS, doenças hematológicas, 

tabagismo, etc. Os medicamentos deste componente estão disponíveis nas 

farmácias de Unidades Básicas de Saúde, Centro de Referência em Saúde e Centro 

de Especialidades Médicas de Mauá. 

Componente Especializado: medicamentos de maior complexidade, utilizados em 

linhas de cuidado definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

publicados pelo Ministério da Saúde. Os munícipes de Mauá têm acesso aos 

medicamentos deste componente por meio da farmácia do Hospital Estadual Dr. 

Mário Covas. 

 

 

Taxa: Isento 



28 

 

 

 

 

 

Previsão deatendimento: Imediato 

Prioridade de Atendimento Atendimento preferencial a portadores de necessidades especiais, idosos, gestantes, 

lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos. ( lei federal 10.048/2000 e 

Estatuto do Idoso: 13.466/2017) 

 

Endereçodeatendimento:  

As dispensações acontecem nas Unidades Básicas de Saúde 

Andamento do 

atendimento: 

NÃO SE APLICA 

 

Manifestaçãodousuário: Ouvidoria SUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviços:  

 

 

Coordenação de Proteção a Saúde e Vigilâncias 

 

Vigilância Epidemiológica 

 

Descrição: Sistema Vitais (Sistema de mortalidade, Sistema de Nascidos Vivos e  

Comitê de mortalidade materno infantil) 

 Vigilância do Óbito e monitoramento dos sistemas SIM/SINASC, tem  

por finalidade implantar ou implementar a investigação do óbito fetal,  

infantil, Mulheres em Idade Fértil e materno, promover a análise  

dessas informações que viabilizem estudos não apenas do  

ponto de vista estatístico e epidemiológico,  

mas também sócio demográfico. 

A vigilância de óbitos se enquadra no conceito de vigilância  

epidemiológica que compreende o conhecimento dos  

determinantes dos óbitos maternos, infantis, fetais e com causa  

mal definida e a proposição de medidas de prevenção e controle. 

Para incorporar o uso da informação na adoção de medidas de  

prevenção dos óbitos evitáveis, por meio da melhoria da assistência,  

as ações de vigilância (identificar, investigar, analisar e monitorar os  

óbitos) devem ser implementadas. 

É fundamental: aumentar a quantidade de notificações de  

nascimentos e óbitos que são captados nos Sistemas de Informações  

sobre Nascidos Vivos e sobre Mortalidade do Ministério da Saúde em até pelo menos 90% 

dos nascimentos e óbitos estimados; vigiar todos os óbitos segundo os critérios definidos e 

melhorar a qualidade das informações prestadas (inclusive sobre a causa da morte). 
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Identificar, investigar, analisar e notificar os dados provenientes das  

investigações de óbitos maternos, fetais e infantis, geram informações  

que são essenciais para o conhecimento da situação atual e para  

adoção de decisões gerenciais que promovam medidas de prevenção  

dos óbitos evitáveis e uma melhoria na qualidade da atenção  

prestada à saúde das mulheres e crianças brasileiras. 

Divisão de Imunização  

Por meio de sua Divisão de Imunização garante a qualidade dos  

imunobiológicos, seu armazenamento, conservação e distribuição  

até sua utilização, elabora informes técnicos, boletins, relatórios,  

presta apoio técnico nas capacitações e atualizações técnicas no  

que tange o seu escopo de ação.  

Portaria GM/MS nº 420, de 2 de março de 2022 - altera o anexo 1  

do anexo v à portaria de consolidação GM/MS nº 4, de 28 de  

setembro de 2017, para incluir a síndrome congênita associada à infecção pelo vírus zika na 

lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos 

serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. 

Portaria nº 1.061/2020 - Revoga a Portaria nº 264, de 17 de fevereiro  

de 2020, e altera a Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS, de 28 de  

setembro de 2017, para incluir a doença de Chagas crônica, na  

Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e  

eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e  

privados em todo o território nacional. 

 

Portaria nº 04/ 2017 - Consolidação das normas sobre os 

sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde 

Portaria 205 de 17 de fevereiro de 2016-Define a lista nacional de  

doenças e agravos a serem monitorados por meio da estratégia  

de vigilância em unidades sentinelas e suas diretrizes 

Portaria nº 204 de fevereiro de 2016 - Lista Nacional  

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde nos  

serviços de saúde públicos e privados 

Portaria 47 SVS, de 03 de maio de 2016 - parâmetros para  

alimentação dos Sistemas SINAN / SINASC / SIM 

Resolução Estadual nº 004 - Doenças de Notificação Compulsória  

Estadual 

Portaria nº 3.125, de 7 de outubro de 2010 - Hanseníase 

Portaria 1.708, de 16 de agosto de 2013 

Decreto nº. 7.508, de 28 de junho de 2011 

https://www.saude.go.gov.br/images/imagens_migradas/upload/arquivos/2014-05/portaria_n_3125_hanseniase_2010.pdf
https://www.saude.go.gov.br/images/imagens_migradas/upload/arquivos/2013-10/portaria-1708-2013---pqavs.xps
https://www.saude.go.gov.br/images/imagens_migradas/upload/arquivos/2013-08/decreto_7508_2010_sus.pdf
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Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990 

Portaria nº. 204/GM de 29 de janeiro de 2007 

Portaria nº. 837, de 23 de abril de 2009 

Portaria 183 de custeio de ações e serviços estratégicos âmbito da  

vigilância em saúde 

Portaria n 04 de 14 de abril de 2022 

Portaria n 01, de fevereiro de 2022 

Portaria Ministerial nº 3.252, de 22 de dezembro de 2009, em seu Art. 2º, I 

 

 

Público alvo: 

População em Geral 

Requisitos necessários:  

Indivíduos que foram acometidos por doenças de notificação compulsória. 

Indivíduos que estão aptos a tomarem as vacinas disponível no Sistema Único  

de Saúde. 

Etapas do processo: Unidade assistencial realiza o atendimento, profissional realizada a notificação  

e será realizada ações de acordo com agravo acometido o indivíduo ou  

a comunidade. 

Prazo para 

Prestação do serviço: 

Depende do agravo a ser notificado conforme lis de notificação compulsória MS 

Acesso ao 

serviço: 

Através das Unidades Básicas de Saúde 

 

Taxa: Isento 

Previsão 

deatendimento: 

Imediato 

Prioridade de 

Atendimento 

NAO SE APLICA 

https://www.saude.go.gov.br/images/imagens_migradas/upload/arquivos/2013-08/lei-8080.pdf
https://www.saude.go.gov.br/images/imagens_migradas/upload/arquivos/2013-08/portaria-204-gm-ms-29-01-2007.pdf
https://www.saude.go.gov.br/images/imagens_migradas/upload/arquivos/2013-08/portaria-837-gm-ms.pdf
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Endereço de 

atendimento: 

Através das Unidades Básicas de Saúde 

Andamento 

doatendimento: 

 

NÃO SE APLICA 

Manifestaçãodousuário

: 

Ouvidoria SUS 

 

 

 

Serviços:  

 

 

Vigilância em Saúde Ambiental 

 

Descrição: A Vigilância em Saúde Ambiental consiste em um conjunto de ações, que 

proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e 

condicionantes do meio ambiente, que interferem na saúde humana, com a finalidade 

de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais, 

relacionados às doenças ou a agravos a saúde. 

VIGIÁGUA: Programa de Vigilância em Saúde Ambiental relacionado à vigilância 

da qualidade da água para consumo humano. 

VIGIAR: Programa de Vigilância em Saúde Ambiental relacionado a populações 

expostas à poluição do ar. 

VIGIDESASTRES: Programa de Vigilância em Saúde Ambiental relacionado aos 

desastres naturais ou antrópicos. 

VIGIQUIM: Programa de Vigilância em Saúde Ambiental relacionado a populações 

expostas a substâncias químicas. 

VIGISOLO: Programa de Vigilância em Saúde Ambiental de populações expostas 

em áreas contaminadas. 

VIGIÁGUA 
Tem como objetivo realizar a vigilância da qualidade da água para consumo humano, bem como detectar 

situações de risco à saúde relacionadas ao seu consumo. O Programa é pactuado nas esferas Federal, Estadual 

e Municipal e sua atuação está embasada na Portaria GM/MS nº 888, publicada em 07/05/2021, que estabelece 

o padrão de potabilidade da água para consumo humano no país. 

As principais atividades realizadas no VIGIÁGUA são: 

• Monitoramento da qualidade da água para fins de consumo humano fornecida pelo Sistema de 

Abastecimento de Água (SAA) e Solução Alternativa Coletiva (SAC), realizando coletas de vigilância e 

análises semanais de amostras de água; 

• Acompanhamento e avaliação das análises de controle da água para consumo humano, realizadas pela 

Concessionária Pública (SAA) (SABESP) e pelos responsáveis pelas Soluções Alternativas Coletivas (SAC), 

por meio do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISÁGUA) 

do Ministério da Saúde; 

• Realização de inspeções no Sistema de Abastecimento de Água e nas Soluções Alternativas de 

Abastecimento de Água; 

• Autorização de fornecimento de água para consumo humano por meio de SAA, SAC e carro-pipa. 

• PROÁGUA: Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano – que tem por objetivo 

principal colaborar na promoção e proteção da saúde da população por meio da garantia da potabilidade da 

água destinada ao consumo humano no Estado de São Paulo. Com este propósito, o Programa desenvolve 

ações contínuas para assegurar a qualidade dos sistemas, identificando e intervindo em situações de risco à 

saúde dos consumidores.  

São realizadas coletas no mínimo duas vezes por semana em diferentes pontos do Município e que abranjam a 

maior área possível destes. As amostras são encaminhadas ao Instituto Adolf Lutz Santo André (IAL) para 
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análise, num período máximo de 24 horas. No local da coleta, é realizada a medição de cloro residual livre e 

temperatura, os demais parâmetros são analisados no IAL Santo André. O ponto de coleta é representativo de 

dado espaço territorial, de sua comunidade e do sistema de distribuição. O programa é executado 

integralmente por esta Vigilância. 

 

VIGIDESASTRES 
 

Constitui-se em um programa que propõe o desenvolvimento de ações contínuas no âmbito da saúde pública, 

com um modelo de atuação nas diferentes etapas de gestão do risco. Propõe em todo o ciclo do desastre, ações 

voltadas à redução da probabilidade de ocorrências, ao gerenciamento/manejo do desastre e a recuperação dos 

seus efeitos buscando, minimizar o risco de exposição da população às doenças e aos agravos decorrentes dos 

desastres, bem como, dos danos à infraestrutura de saúde em função destes. Integram esse programa conjunto 

de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de recomendar e adotar 

as medidas de promoção, prevenção e controle dos fatores de riscos e das doenças ou agravos relacionados à 

variável ambiental, baseada na gestão do risco, que integra o processo eficiente de planejamento, organização, 

implementação e controle dirigido à sua redução, o gerenciamento do desastre e a recuperação dos efeitos à 

saúde humana, contemplando-o em todo o seu ciclo: anterior, durante e posterior ao desastre. Além deste, a 

recuperação da saúde das pessoas afetadas pelos eventos adversos, também a vigilância e a investigação da 

ocorrência de agravos à saúde humana, e o acompanhamento em curto, médio e longo prazo da saúde das 

populações expostas, nas atividades de extração, transporte, produção, armazenamento, uso e destinação final 

de produtos perigosos e preparação do setor para fiscalização preventiva das condições de produção, 

armazenamento, transporte e manuseio de produtos perigosos. O programa ainda não é executado 

integralmente em função da ausência de informações de outros setores da municipalidade e do Estado, além de 

não termos número de mão de obra necessária. 

 

VIGIAR  
 

O Programa de Vigilância em Saúde Ambiental Relacionado a Populações Expostas à Poluição do Ar - 

VIGIAR, desenvolve ações visando a promoção da saúde da população exposta aos fatores ambientais 

relacionados aos poluentes atmosféricos. 

 Tem como objetivos:  

Identificar e avaliar os riscos e efeitos agudos e crônicos da exposição a fontes fixas (estabelecimentos) e 

fontes móveis de poluição atmosférica (veicular) à saúde da população; 

Atuar na vigilância de doenças respiratórias por meio de unidades sentinela (UBS Sônia Maria, Oratório, 

Capuava); 

Atender às queixas de munícipes quando relacionadas à poluição do ar, em conjunto com as Unidades de 

Vigilância em Saúde Regionais e GVE VII (Secretaria Estadual de Saúde); 

Propor ações de monitoramento e intervenção, a partir dos dados mensais analisados dos órgãos ambientais 

oficiais, com ou sem a parceria destes; 

Estabelecer parceria de dados, monitoramento, pesquisa e outros que de comum acordo possam desenvolver 

programas e produtos de interesse comum com outras Vigilâncias municipais e do Estado. 

O programa não é executado integralmente em função da ausência de informações dos órgãos ambientais 

oficiais do Estado, mão de obra insuficiente nesta Vigilância. 

Existe troca de informações e interesse desta e outras Vigilâncias, além do GVE VII, para estabelecermos 

programas comuns de monitoramento e vigilância da saúde das pessoas expostas a poluentes no ar. 

 

VIGISOLO 
 

Programa de Vigilância em Saúde Ambiental de Populações Expostas em Áreas Contaminadas do Município. 

Visa identificar e prevenir mudanças ambientais que podem interferir na saúde humana e adota medidas de 

promoção da saúde e prevenção e controle dos fatores de risco decorrentes da contaminação do solo. Para 

evitar que a população entre em contato com o solo contaminado, existem políticas públicas que envolvem os 

setores de Saúde e Meio Ambiente. 

Principais fontes de contaminação do solo, de interesse da Vigilância Ambiental: 

Postos de gasolina com vazamentos de tanques enterrados; 
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Indústrias; 

Antigos galpões; 

Antigos lixões; 

Depósitos de produtos químicos; 

Cemitérios; 

Garagens de frota transportadora; 

Estações de distribuição de energia; 

Aterros não controlados; 

Comércio de reciclagem; 

Este programa é executado integralmente. 

 

VIGIQUIM: caso Condomínio Barão de Mauá 

 

Protocolos de atendimento pelas equipes de Saúde envolvidas: Vigilância Ambiental, Atenção Básica e 

Atenção Especializada. 

 

Outros. 

 

Além destas atividades, a Gerência de Vigilância Ambiental está em fase de elaboração do Plano 

Municipal de Resíduos de Serviços de Saúde  e também em fase de elaboração de proposta de 

implantação de Unidade Sentinela para acompanhamento das doenças respiratórias que podem ser 

ocasionadas pela poluição do ar, realiza o licenciamento de atividades de empresas que realizam coleta 

de resíduos perigosos, de resíduos não perigosos, tratamento e disposição de resíduos perigosos e não 

perigosos, recuperação de sucatas, recuperação de materiais metálicos, plásticos, comércio atacadista de 

resíduos, usina de compostagem, usinas de incineração e autoclavagem, gestão de redes e atividades 

relacionadas a esgoto, etc.  
Atendimento a denúncias relacionadas a populações expostas a condições ambientais que interferem na 

saúde humana. 

 

 

 

 

Público alvo: 

População em Geral 

Requisitos necessários: Para a solicitação de Licença Sanitária é necessário consultar o Anexo I e Quadro 21 

da Portaria CVS 01/2020 e protocolar os documentos pedidos na COVIISA; Inspeção. 

Para o Programa VIGIAGUA são necessários insumos próprios para a coleta e 

verificação da qualidade da água, além de carro e disponibilidade de laboratório (IAL 

Santo André); Inspeção. 

Para o Programa VIGIAR são necessários dados CETESB – que na maioria das vezes 

não são disponibilizados por este, articulação entre secretarias municipais de Saúde, 

Verde e Meio Ambiente e Planejamento urbano de Mauá, articulação entre as 

secretarias de Saúde dos municípios de Santo André e São Paulo, articulação com a 

Secretaria Estadual de Saúde; Inspeção. 

Para o Programa VIGIDESASTRES é necessária a utilização           de EPI, 

articulação com as demais secretarias e governo articulação com Corpo de Bombeiros 

e CETESB; Inspeção. 

Para o Programa VIGISOLO é necessária articulação com a CETESB; Inspeção. 

Para o Programa VIGIQUIM é necessária articulação com a CETESB; Articulação 

com a UBS Parque são Vicente para acompanhamento dos moradores. 

Para a realização dos demais programas a serem implantados são necessárias 

articulações entre os departamentos, Secretaria de saúde e Governo. 

Surtos e denúncias: Insumos próprios, articulação com demais gerências 

(epidemiológica, sanitária, Zoonoses, CEREST, etc.) 

OBS.: Para todas as atividades é necessário equipe técnica suficiente e disponibilidade 

de carro. 
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Etapas do processo: Licença Sanitária: protocolar a documentação necessária conforme Anexo I e 

Quadro 21 da Portaria CVS 01, de 2020 no balcão de atendimento da Vigilância 

Sanitária de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h00. 

VIGIAGUA: PROAGUA= Planejamento, Preenchimento Gal, Coleta, Análise da 

água em laboratório e em campo, resultado e validação no SISAGUA, análise dos 

resultados e tomada de decisão, comunicação dos resultados. Cadastro= Verificação 

documental das SAC do município. 

VIGIAR: Análise de dados, consulta aos órgãos envolvidos, resposta e comunicação. 

VIGIDESASTRES: Acolhimento da denúncia, verificação dos dados iniciais dos 

casos, inspeção, relatório, acompanhamento e comunicação ao Centro de Vigilância 

Estadual – Santo André. 

VIGISOLO: Inspeção, análise documental, cadastro no SISOLO, acompanhamento 

junto à CETESB. 

VIGIQUIM: Acompanhamento junto à CESTESB e junto à UBS Parque São 

Vicente. Análise dos dados e tomada de decisão. 

Em implantação 

Surtos e denúncias: Acolhimento da denúncia, verificação dos dados iniciais dos 

casos, inspeção e, se necessário, análise da qualidade da água em laboratório e em 

campo, análise da inspeção e se necessário dos resultados de análises laboratoriais, 

relatório, tomada de decisão e retorno ao local para nova inspeção, se necessário. 

Prazo para 

Prestação do serviço: 

Licença Sanitária: 10 a 30 dias 

VIGIAGUA: 07 a 15 dias 

VIGIAR: 7 dias 

VIGIDESASTRES: 7 dias 

VIGISOLO: 7 dias 

VIGIQUIM: 7 dias 

Surtos e denúncias: 7 a 15 dias 

 

Acesso ao 

serviço: 

Via denuncia pela Ouvidoria da saúde ou atendimento ao munícipe, contato via 

telefone (4512-7499 e 45127838) ou e-mail institucional: 

vigilanciaambiental@maua.sp.gov.br 

Atendimento ao usuário:4512 7661 

Site da Prefeitura de Mauá: em implantação 

 

Taxa: Licença Sanitária: 

Especificação FMP 

Alteração de Endereço 10 

Alteração de Razão Social 10 

Alteração de Responsabilidade Legal 10 

Assunção de Resp. Técnica 44 

Baixa de Responsabilidade Técnica 10 

Desarquivamento de Processo 10 

Licença Sanitária Inicial ou Renovação 

Estabelecimento de Médio Risco 50 

Estabelecimento de Alto Risco 70 

 

Demais serviços não possuem taxa. 

Previsão deatendimento:  

1. Licença Sanitária: 10 a 30 dias 

2. VIGIAGUA: 07 a 15 dias 

3. VIGIAR: 7 dias 

4. VIGIDESASTRES: 7 dias 

mailto:vigilanciaambiental@maua.sp.gov.br
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5. VIGISOLO: 7 dias 

6. VIGIQUIM: 7 dias 

   7.     Surtos e denúncias: 7 a 15 dias  

Prioridade de Atendimento VIGIDESASTRES possui atendimento assim que comunicado ou o mais breve 

possível, assim como denúncias e surtos. 

Endereçodeatendimento: Avenida Capitão João, 2301 – Vila Nossa senhora das Vitórias – Mauá 

Horário: das 08h às 17h 

Andamento do 

atendimento: 

Via telefone (4512-7499 e 45127838) ou e-mail institucional: 

vigilanciaambiental@maua.sp.gov.br 

 

Manifestação do usuário: Ouvidoria SUS 

 

 

 

 

 

 

Serviços:  

 

 

Vigilância Sanitária 

 

Descrição:  

Fiscalização dos serviços de saúde como hospitais, clínicas médicas, 

odontológicas, oftalmológicas. Instituições de longa permanência para idosos, 

laboratórios de análises clínicas, clínicas de estética, drogarias, farmácias de 

manipulação, serviços de psicologia e psicoterapia, serviços de imunização e 

vacinação, diálise, quimioterapia e hemoterapia entre outros, compõem o escopo 

de ações de vigilância sanitária. 

Alimentos preparados ou in natura como os dispostos em restaurantes comerciais e 

industriais, feiras livres, peixarias, açougues, padarias, lanchonetes, pizzarias, 

supermercados, lojas de conveniência, ambulantes entre outros, também são 

passíveis de inspeções e controle sanitário. 

Indústrias de domissanitários, aditivos para indústria de alimentos, embalagens 

para produtos alimentícios, cosméticos, produtos médico-hospitalares são 

inspecionados e fiscalizados pela vigilância sanitária, inclusive com apoio de 

órgãos sanitários estaduais e federais. 

Investigação de surtos em conjunto com as vigilâncias ambiental e epidemiológica. 

Programas de análise de alimentos para monitoramento da qualidade dos produtos 

alimentícios que chegam à mesa do consumidor (Programa Paulista de Alimentos; 

Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos). 

Programa de combate ao fumo em ambientes fechados e de combate ao álcool para 

menores de 18 anos. 

Programa de fiscalização de estabelecimentos com funcionamento em horário 

noturno. 

Curso de Capacitação em Boas Práticas na Manipulação de Alimentos para o setor 

regulado. 

 

Público alvo: 

População em Geral 

mailto:vigilanciaambiental@maua.sp.gov.br
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Requisitos necessários: Para a solicitação de licença sanitária o estabelecimento deverá consultar o Anexo I 

e Quadro 21 da Portaria CVS 01, de 2020 para verificação da documentação 

necessária para a solicitação. Os documentos deverão ser protocolados no balcão 

de atendimento da Vigilância Sanitária. 

Obs: Em breve, todo o licenciamento será realizado pelo VRE-Via Rápida 

Expressa (via internet) 

 

Etapas do processo: Para denúncias: Ouvidoria do SUS (0800-760-9000) 

Para solicitação de licença sanitária: protocolar a documentação necessária 

conforme Anexo I e Quadro 21 da Portaria CVS 01, de 2020 no balcão de 

atendimento da Vigilância Sanitária de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h00. 

Para preparação de alimentos é necessária apresentação de capacitação de Boas 

Práticas na Manipulação de Alimentos que pode ser realizada na Vigilância 

Sanitária. A inscrição no Curso de Capacitação em Boas Práticas na Manipulação 

de Alimentos: encaminhar  

e-mail para cursodeboaspraticas@maua.sp.gov.br solicitando a inscrição. 

Prazo para 

Prestação do serviço: 

Atendimento a denúncias: entre 7 a 15 dias úteis. 

 

Atendimento a solicitações de licenciamento:  

 

Estabelecimentos de Nível de Risco III (Alto) o serviço de vigilância sanitária 

competente manifestar-se no prazo máximo de 60 dias, de acordo com o Decreto 

estadual nº 44.954 de 6 de junho de 2.000. O deferimento da solicitação fica sujeito 

ao cumprimento das normas sanitárias vigentes.  

 

Estabelecimentos de Risco II (Médio) estão dispensado de inspeção prévia ao 

licenciamento sanitário, conforme estabelece o art. 7º da Portaria CVS 01, de 2020, 

mas sujeitos às inspeções sanitárias posteriores. 

Acesso ao 

serviço: 

 

Serviços disponíveis a qualquer cidadão residente no município de Mauá – SP e 

estabelecimentos comerciais e/ou fabris sujeitos ao regime de vigilância sanitária 

conforme Anexo I da Portaria CVS 01, de 2020. 

 

Taxa: Valor do FMP: R$ 5,1481 

ESPECIFICAÇÃO FMP R$ CÓDIGO 

Inutilização de Produtos 30 154,44 767 

Inspeção Veicular 80 411,85 781 

Alteração de Dados Cadastrais    

Alteração de Endereço 10 51,48 767 

Alteração de Razão Social 10 51,48 767 

Alteração de Responsabilidade 

Legal 

10 51,48 767 

Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

44 226,51 773 

Baixa de Responsabilidade 

Técnica 

10 51,48 767 

Licença Sanitária Inicial ou 

Renovação 

   

Estabelecimento de Médio Risco 50 257,40 767 

Estabelecimento de Alto Risco 70 360,37 767 

Desarquivamento de Processo 10 51,48 709 

LTA 10 51,48 767 

    
 

Previsão deatendimento:  

 Atendimento a denúncias: entre 7 a 15 dias úteis. 

mailto:cursodeboaspraticas@maua.sp.gov.br
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 Atendimento a solicitações de licenciamento:  

 Estabelecimentos de Nível de Risco III (Alto) o serviço de vigilância 

sanitária competente manifestar-se no prazo máximo de 60 dias, de acordo 

com o Decreto estadual nº 44.954 de 6 de junho de 2.000. O deferimento 

da solicitação fica sujeito ao cumprimento das normas sanitárias vigentes.  

 

 Estabelecimentos de Risco II (Médio) estão dispensado de inspeção prévia 

ao licenciamento sanitário, conforme estabelece o art. 7º da Portaria CVS 

01, de 2020, mas sujeitos às inspeções sanitárias posteriores. 

 

Prioridade de Atendimento Denúncias, investigações de surtos e estabelecimentos classificados como Risco III 

(Alto), conforme Anexo I da Portaria CVS 01, de 2020. 

 

Endereço de atendimento:  

Avenida Capitão João, 2031 – Vila Vitoria – Mauá 

Horário de Atendimento: 8h30 às 16h00 

Andamento do 

atendimento: 

Orientações sobre o andamento de processos por via telefônica: 4512-7499 

 

Manifestaçãodousuário: Ouvidoria SUS 

 

 

 

 

 

Serviços:  

 

 

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Regional - CEREST 

 

Descrição:  

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Regional (CEREST) Mauá tem 

por objetivo desenvolver ações de vigilância à saúde no ambiente de trabalho aos 

trabalhadores ou munícipes das cidades de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 

Serra e garantir assistência, proteção e informação aos trabalhadores acidentados 

ou adoecidos pelo trabalho dessa região.  

Temos como missão:  

Acolher os trabalhadores adoecidos pelo trabalho, orientando- os e se necessário 

direcionando-os para especialidades médicas, atenção básica e para previdência 

social, entre outros;  

 

Obter dados para identificar acidentes e doenças relacionadas ao trabalho;  

 

Organizar, classificar, notificar e alimentar os diversos sistemas de informações 

locais, estaduais e nacionais;  

 

Desempenhar ações preventivas, através de treinamentos, palestras, confecção de 

material educativo; 

 

Realizar inspeções sanitárias em Saúde do Trabalhador nos ambientes laborais, 

além de investigar acidentes de trabalho, prioritariamente os acidentes de trabalho 

fatais, graves e com menores de 18 anos; 

 

Desenvolver ações de promoção à Saúde do Trabalhador, incluindo ações 
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integradas com outros setores e instituições, tais como, Ministério do Trabalho, 

Previdência Social e Ministério Público, entre outros;  

 

Participar no âmbito do seu território de abrangência, do treinamento e da 

capacitação de profissionais relacionados com o desenvolvimento e ações no 

campo da Saúde do Trabalhador, em todos os níveis de atenção. 

 

Matriciar a rede de Saúde para identificar casos em Saúde do Trabalhador (ST). 

 Apoiar a rede no acolhimento e identificação de doenças e agravos ocupacionais; 

 

Público alvo: 

 

Todos os trabalhadores, residentes ou trabalhadores de empresas situadas nos 

municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, com ou sem carteira 

assinada, formais ou informais, domésticos, temporários, autônomos, 

desempregados, estagiários, aprendizes, aposentados em atividade, etc -  VÍTIMAS  

de acidentes de trabalho ou com SUSPEITAS DE  doenças adquiridas ou 

agravadas pelo trabalho. 

 

Requisitos necessários:  

Documentos necessários para o atendimento especializado em Saúde do Trabalho: 

Cartão SUS; 

 

RG (identidade) não é aceito CNH, pois não consta a data da emissão; 

 

Carteira Profissional/ Último holerite; 

 

Endereço completo do trabalhador e da empresa (CEP e telefone); 

 

PIS/PASEP; Data do último dia trabalhado; 

 

Exames e relatórios que comprovem o adoecimento. Exemplo: raio X, ressonância 

magnética, ultrassonografia etc. e os demais exames atualizados; 

Etapas do processo: Para atendimento com técnicos especialistas em Saúde do Trabalhador: 

Agendamento de consulta com a médica do trabalho, fisioterapeuta ou psicóloga 

pessoalmente ou por telefone. 

 

Preenchimento da Ficha de Acolhimento com dados da documentação descritos no 

campo acima "Requisitos necessários". 

 

Consulta para estabelecimento de nexo ocupacional e/ou orientações e 

encaminhamentos.  

 

Se necessário haverá visita no local de trabalho. 

Elaboração de laudos e/ou relatórios. 

Devolutiva para o trabalhador. 

 

Prazo para 

Prestação do serviço: 

 

O prazo dependerá do serviço a ser realizado. Exemplo: Atualmente as consultas 

com a médica do trabalho são realizadas no periodo da manhã 7h às 11h de 

segunda a sextas-feiras, já o prazo de atendimento das denúncias recebidas do 

Ministério Público do Trabalho gira em torno de 30 dias. 
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Acesso ao 

serviço: 

 

Presencialmente o trabalhador poderá apresentar-se espontaneamente ou 

encaminhado, por advogados empresas ou serviços de saúde em nossa recepção. 

Podemos receber demandas através de telefone, e-mail, ouvidorias, REMECAT's e 

solicitações de desenvolvimento de ações por órgãos do Estado e Governo Federal. 

 

Taxa: Isento 

Previsão deatendimento:  

Caso de consulta médica ou com a equipe técnica dependerá do agendamento 

realizado, porém caso haja disponibilidade o trabalhador terá atendimento no 

mesmo dia ou no dia posterior. 

 

Prioridade de  

Atendimento 

Não há distinção. 

Endereço de atendimento: Endereço: Avenida Capitão Joao, 2301 – Vila Vitoria – Mauá 

Telefone: 4512–7784 

Atendimento: 2ª a 6ª-feira das 08:00 às 17:00  

Andamento 

doatendimento: 

Orientações e informações; 

 

Emissão de par eceres e relatórios; 

 

Prazos para retirada de relatórios e documentações solicitadas; 

 

Encaminhamento para outros serviços na rede de saúde. 

 

Manifestaçãodousuário: Ouvidoria SUS, presencialmente, telefone, e-mail ou por intermédio de outras 

instituições. 
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Serviços:  

 

 

Controle de Zoonoses 

 

Descrição: As ações realizadas pela Gerência de Zoonoses são exclusivamente em situações 

de risco de zoonoses de relevância para a saúde pública. Ou seja, nossa atuação de 

vigilância em doenças ou peçonhas que transmitida aos seres humanos através dos 

animais o possam levar a habito.    

Os animais encontrados nas vias e logradouros públicos NÂO serão recolhidos a 

Gerência de Zoonoses, salvo quando estes representarem risco de transmissão de 

agente etiológico de zoonose de interesse e relevância à saúde pública e dependerá 

de sua avaliação clinica e capacidade de lotação, de acordo com o protocolo da 

Vigilância de Zoonoses. 

Cabe ressaltar que animal em vias publica alimentado por terceiros são 

considerados cães comunitários e protegidos pela Lei Estadual nº 12916/2008.  

Os atos danosos cometidos pelos animais são de inteira responsabilidade de seu 

proprietário, guardião, detentor ou cuidador principal, na forma disciplinada pela 

legislação vigente. 

Todas as nossas ações são norteadas por legislações específicas, sendo as mais 

importantes: 

- Portaria de Consolidação nº 05 de 28 de Setembro de 2017 (Artigos 230 a 

237), que define as ações de Unidade de Vigilância de Zoonoses – apenas para 

casos de relevância para a saúde pública, onde possa estar envolvida a transmissão 

de zoonoses; 

- Portaria Federal GM N. 2.022, DE 7 de Agosto de 2017 (Ministério da 

Saúde), que define as Unidades de Vigilância de Zoonoses, contemplando suas 

atividades e relacionando aquelas “não incluídas” em seu conjunto de ações, 

serviços e estratégias enquanto estabelecimento de saúde; 
- Lei complementar nº 141 de 13 de Janeiro de 2012, que estabelece que os 

recursos do setor público de saúde no Brasil não podem ser aplicados em outras 

políticas públicas. 

- Lei n° 14.228, de 20 de outubro de  2021, dispõe sobre a proibição da 

eliminação de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos 

e estabelecimentos oficiais congêneres; e dá outras providências. 
Obs.: Averiguação e demais providencias para os casos de animais em situação de 

abandono ou maus tratos é atribuição do Centro de Proteção Animal (Secretaria do 

Verde e Meio Ambiente). 

 

Público alvo: 

População em Geral 

Requisitos necessários:  

Animais de risco e relevancia a saúde publica 

 

 

Etapas do processo: Programa Raiva Humana 

Programa de Controle da Dengue e demais arboviroses 

Programa de Controle de Roedores 

Ações de Controle de Vetores e outros animais sinantrópicos: pombos, hemípteros 

(percevejos e barbeiros) e outros 

Ações de Controle de Animais Peçonhentos 

Ações relacionadas a outras zoonoses (Febre maculosa, Febre Amarela, e outros) 

 

Prazo para 

Prestação do serviço: 

Até 15 dias 

Acesso ao 

serviço: 

 

Abertura de protocolos  no próprio local. 

Ouvidoria SUS 
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Taxa: Isento 

Previsão de atendimento:  15 dias 

Prioridade de Atendimento  

Ocorrência com Morcegos, Enxame de Abelhas, Ninho de Marimbondos e vespas, 

Mordedura ou Arranhadura comprovada por cães e gatos via notificação. Cães e 

Gatos atropelados em via publica sem dono ou tutor responsável. 

 

Endereçodeatendimento:  

ENDEREÇO: Rua Das Camélias, 248 – Bairro Sertãozinho 

TELEFONE: 4512–7499 R. 2020/2018 

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 2ª a 6ª-feira das 08:00 às 17:00 

 

Andamento do 

atendimento: 

 

NÃO SE APLICA 

Manifestaçãodousuário: Ouvidoria SUS. 

 

 

 

 


