Câmara Municipal da estância Turística de Embu das artes
Estado de São Paulo
Audiência Pública da Secretária de Saúde – 2º Quadrimestre de 2021 – 30/09/2021
Antônio Geraldo Mendes de Matos – Diretor Financeiro da Câmara Municipal
Bom dia a todos sejam todos bem-vindos a câmara municipal dou boas vindas em Nome do
presidente Renato Oliveira e dos demais vereadores da casa a doutora Thais Viana
Secretaria Municipal de Saúde. Estamos reunidos na Câmara Municipal para a realização da
audiência pública referente ao segundo quadrimestre de 2021 e para iniciar passo a palavra
neste momento a delegado da Sra. Dra. Thais Miana.Secretária municipal de Saúde –
Doutora Thais Miana - Boa noite, obrigada agradeço a oportunidade de mais uma vez poder
apresentar os números do trabalho da equipe da Secretaria de Saúde. Agora neste momento
a nossa prestação de contas do 2º quadrimestre do ano de 2021, então, a Prefeitura da
Estância Turística de Embu das Artes através da Secretaria de Saúde atendendo a lei federal
868689 de 27 de julho de 93 em seu artigo 12 e a emenda constitucional 29 de 13 de
setembro de 2000. Torna público para conhecimento de todos os interessados Audiência
Pública para prestação de contas do 2º quadrimestre de 2021. Endereço da Prefeitura da
estância turística de Embu das Artes, na Rua andronico dos Prazeres Gonçalves, 114. Embu
das Artes com CEP: 06804-200. Telefone 0114785-3536. Fax 01147045899. Sítio eletrônico
descrito no painel e-mail também e meio que fica disponível para eventuais dúvidas que se
apresentar em nesta prestação de contas. Órgão gestor do sistema Secretaria Municipal de
Saúde o CNPJ do Fundo Municipal de Saúde 17299-621-0001/10. O Prefeito Claudinei Alves
dos Santos com data de posse em 8 de fevereiro de 2017. Eleito em segundo mandato com
poste em 1º de Janeiro de 2021. Secretaria Municipal de Saúde. Doutora Thais de Almeida
Viana e a secretaria de saúde possui plano Municipal de Saúde referente aos anos de 2018
a 2021, já aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, nós vamos iniciar, então, a
prestação de contas com apresentação do boletim covid. Lembrando que de uma forma
positiva. Embu das Artes vem enfrentando a pandemia da covid-19, nós vamos conseguir
comprovar que nós temos um avanço no combate ao coronavírus e que os nossos números
e de internação são cada vez menores e que finalmente estamos finalizando a nossa
vacinação, a taxa de ocupação de leitos covid do segundo quadrimestre que a gente
conseguiu atualizar até 27 de setembro. a gente tem 10657 casos confirmados 602 óbitos
confirmados destes óbitos dessas casos confirmados nos temos 9957 até 12 de Setembro,
como pacientes curados esses pacientes curados representam um percentual de 93,43%
dos casos confirmados. no vacinometro temos já até o dia 27 do nove 326 532 mil doses
aplicadas dentro realizados 51264 testes e de toda a vacina que recebemos aplicamos
89,73% até o dia 27 de setembro se observamos a taxa de ocupação de leitos covid nos dois
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hospitais de campanhas, que temos hoje instalados no município no hospital do leito vazame
observamos que dos dez leitos de UTI de maio agosto a gente vê um decréscimo da taxa de
ocupação que maio representado em torno de 80% e hoje temos taxa de ocupação de 20%
de leitos de enfermaria que são 56 leitos do hospital leito vazame, nós temos uma taxa de
ocupação de 36% em maio e hoje temos nem 31 de agosto temos uma taxa de ocupação de
27% que também representa que estamos com uma menor taxa de ocupação de leitos em
relação ao hospital de campanha que a UPA e nós temos os cinco leitos de suporte
ventilatório a gente indica que em maio a gente estava com 15 leitos ocupados e agora em
31 de agosto nós estávamos todos os cinco eleitos livre. O que representa também uma
baixa de demanda pela internação de leitos para pacientes graves e nos leitos de enfermaria
da UPA que são os 20 leitos. Nós também tínhamos 75% de ocupação em maio e em
agosto. Nós também não tínhamos nenhum paciente internado inclusive isso foi divulgado
pela prefeitura que nós conseguimos visualizar o nosso hospital de campanha da UPA sem
nenhum paciente no boletim covid, então, nós verificamos que entre Maio e agosto o número
de casos confirmados ele continua em ascensão. Mas é uma sensação não expressiva os
óbitos nós tivemos um aumento o número de pacientes curados continua no percentual alto
que era de 91% e hoje chegamos a 92,56% e 30 de agosto. no vacinometro nós vamos ver
no quadro acima que a gente tem uma evolução muito mais progressiva nos últimos meses,
mas a gente já demonstra que em junho julho, e quando vira agosto a gente praticamente
dobra um número de vacinados em junho e o total de doses aplicadas em comparação as
doses recebidas no município de Embu das Artes permanece com percentual superior a
90%, o que indica que a sós doses que recebemos do Governo do Estado nos colocamos à
disposição da população e promovemos a imunização, hoje esses dados são retirados da
data de hoje do Governo do Estado no período da manhã, então hoje no dia 30 de setembro
pelo período da manhã já tínhamos 331659 doses aplicadas sendo que delas 199 1672. se
referem a primeira dose 123734 a segunda dose 1074 referentes a dose de reforço de idosos
acima de 60 anos, e agora iniciaremos a dose de reforço também dos Profissionais de Saúde
e em dose única 7179 que a vacina da Jansen se olharmos o ranking que o ranking de
aplicação por distribuição que diz quem mais aplica, em percentual as doses que recebem na
data de hoje, em Embu das Artes. está em primeira colocação na nos municípios da região
de Mananciais encontrando-se com a utilização de 91% das doses aplicadas em relação as
recebidas, em relação as doses aplicadas se olharmos agora a estratificação por idade dos
dados retirados do mistério da saúde até a data de hoje pela manhã. também nós temos que
abaixo de 18 anos já foram imunizadas 88% da nossa população a nossa meta e atingir
90%. essa meta Proposta no plano estadual de humanização São Paulo.Estamos bem
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próximos de atingir a vacinação em de um dos adolescentes em relação aos maiores de 18
anos, nós já fizemos mais de 200 mil doses e nos atingimos 93% da população adulta. e com
isso já cumprimos a meta de imunização do estado em relação a segunda dose dos adultos.
Hoje estamos com 65,24% dos pacientes já com a imunização completa em duas doses e a
terceira dose os 1074 que nós esperamos e que Aproveitamos a oportunidade para convidálos a participar do mutirão de vacinação que acontecerá Esse sábado para repescagem e
inclusive imunização em dose de reforço de idosos acima de 60 anos e de profissional
desses Profissionais de Saúde, esperamos aumentar esse número de dose de reforço se
olharmos os imunobiológicos aplicados de maior agosto nos veremos que a maior
quantidade aplicada foi de Astrazenica que representa 43% seguida da coronavac e que é
34% depois a Pfizer com 18% e a Jansen com 3% do tipo de doses aplicadas de maio
agosto que é o segundo quadrimestre nos veremos que a grande maioria que utilizou e usou
foi em primeira dose e de seguida da segunda dose um pequeno percentual de dose única
agora se olharmos em relação a Janeiro de Janeiro agosto que são as 266757 doses, nos
veremos que 68% representava ainda a primeira dose quanto 29% da população já se
encontrava também com a segunda dose imunizada e 3% do quantitativo aplicada se referia
a dose única, na evolução de aplicação das doses de maio agosto verificamos que em maio
tinha umas 26608 doses aplicadas. Chegamos em agosto a 94573 doses aplicadas no mês
de agosto, que representa esse mês a mês aumentamos a capacidade de imunização da
nossa população, e diz visamos ainda mais oportunidades para que as pessoas conseguirem
se imuniza contra a covid-19 se pegarmos agora evolução de Janeiro até agosto veremos
que a partir de Maio exatamente quando começaram a vir mais doses de vacinas, que nós
tivemos um recebimento melhor de vacina de doses dessas vacinas nós conseguimos evoluir
e continuamos aí no máximo em São. Entraremos agora no o financeiro.
vamos começar a receita nós realizamos da parte da atenção máxima e alta complexidade
R$ 15.329.700,00. Que é divido máquinas geral e Samu, nefrologia e hemodiálise e
incrementos de emenda parlamentar. Atenção básica R$ 17.130.573,40. atenção básica fixo
programa Geral de vigilância em saúde 842 195/50 R15 em saúde DST e Denise e atenção
farmacêutica R$ 30.000,00 e gestão do SUS. Para investimento R$ 605.963,00 que foram
referente a infraestrutura e equipamentos de saúde transferência Estadual R$ 5.363.089,30
e dividem atenção emendas estaduais equipamentos e infraestrutura R$ 4.700.000,00.
Receitas corrente R$ 8.000.502, que é recebemos para leitos de UTI leitos de ventiladores
serviços de atenção à saúde emergência atenção básica aí transferências municipais R$
92.380.258,64. fundo de aplicação financeira R$ 64.000.436,30. isso representa o R$
140.951.588,00 e 3% do valor normal. as funções despesas correntes e dividir consumo
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despesa de pessoal pessoa física pessoa jurídica jurídica . essas despesas com trabalho de
contrato por tempo determinado e outros benefícios previdenciários variáveis possível a
indenizações trabalhistas, obrigações patronais, contribuições vencimento corresponde a
R$ 129.003.378,00 capital R$ 141.373,00. geral R$ 129.144,238,00. resumo das despesas
folha de pagamento R$ 40.804.655,00. transporte de funcionários R$ 238.973,00 fundo de
garantia R$ 247.380,00. programa Mais Médicos R$ 581567,00. aluguéis R$ 151.468,00
material de consumo enfermagem. salário material elétricos e combustíveis medicamentos
material de Odonto serviço de terceiros. Eletropaulo e telefone e veículos novos materiais e
logística do Comércio e importação de veículos manutenção hospitalar atenção básica
vigilância urgência e emergência R$ 631.990,00 despesas de conflitos R$ 938.220,00. que
atendimento que fez a internação dos leitos folha de pagamento locação de tendas para
exames.

A enfermagem que pode ser de fácil relacionamento dá o total geral R$ 129.000.000,00.
tempo para interclasse 10:38 são os projetos: Por que que nós temos de projetos de
emendas e programas do 2º quadrimestre de 2021 de recursos via emendas parlamentares
federais para incremento do pab nós não recebemos nenhum valor referente ao 2º
quadrimestre, e a mesma coisa de recurso via programa do Ministério da Saúde recebemos
recursos federais para custeio no valor de R$ 4.810.750,75. recebemos também um recurso
estadual para aquisição de uma ambulância de R$ R$ 200.000,00. processo que se encontra
em fase de licitação para aquisição de ambulância UTI recursos estaduais covid recebemos
R$276.535,00. e recursos para covid do Ministério da Saúde R$ R$ 4.848.182,64 que
representa o total de recursos recebidos do Estado e Governo Federal. no segundo
quadrimestre na quantia de R$1.135.468,39 de recursos de emendas parlamentares federais
e de custeio do implemento pabs. considerando a soma dos primeiros e segundo
quadrimestre de 2021. nós temos a receita de oito milhões quatrocentos recursos via
programa do Ministério da Saúde. que a aquisição de duas mesas de necrologicas de R$
27.000,00. recurso via programa Ministério da Saúde para incremento Mac custeio de 640
mil recursos estaduais o custeio mais a ambulância citada anteriormente no valor de R$
5.321.500,75 recursos estaduais covid R$ 422.785,00 e recursos para covid do Ministério da
Saúde sete milhões quatrocentos e setenta e nove mil novecentos e tudo isso que dá o total
de recursos recebidos estado e Federal na quantia de R$ 23.291.276,39. em relação aos
tetos para o recebimento de recursos federais nos temos em relação ao teto mark o valor de
2020 para 2021. tivemos um incremento de R$ 160.476,09 e R$ 9.828.823,65 já utilizamos
R$ 8.279.986,00. e ainda temos saldo disponível para indicação parlamentar no valor de R$
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1.548.837,35 em relação ao teto incremento pab, nos tinhamos o valor de R$ 10.898.600,00
e conseguimos ampliar em R$ 2.813.960,14. no ano de 2021. chegando a quantia de R$
13.712.653,94. deste valor já utilizado 11 milhões e R$ 100.000,00. e ainda com
disponibilidade para indicação parlamentar de R$ 2.612.653,94 dos indicadores de produção
temos em relação à saúde mental a realização periódica com reuniões com a equipe de
saúde mental nos reabrimos, o conviver que é o centro de convivência em 31 de Maio de
2021. nos reorganizamos os serviços de saúde mental, com o retorno dos atendimentos em
grupo nas UBS tudo isso seguindo o protocolo sanitário em preservação, e ao combate ao
convid, oficinas em grupo no Caps 2 caps de também retornamos o núcleo de Combate à
violência intersetorial e criamos o fluxo de atendimento com o Conselho Tutelar, para ampliar
a proteção e promoção na defesa dos direitos das crianças e adolescentes na saúde pública.
Em relação a reabilitação nos tivemos a reunião da equipe de reabilitação infanto-juvenil com
os profissionais da Escola Armando Vidigal para ampliar condutas de atendimento aos
pacientes de serviço do dia 18 a 20 de maio. houve a realização de um curso de atualização
de fisioterapia respiratória para os fisioterapeutas da rede promovido pela educação
permanente da Secretaria de Saúde, em parceria com a faculdade Anhanguera, foram
realizados dois mutirões de fisioterapia 1 e 29 de Maio e outro em 26 de Junho. com o
objetivo de triagem da fila de espera no município tivemos a organização da equipe dos sites
atualmente, Ele conta com três equipes com médico equipe de enfermagem e fisioterapeuta
em uma equipe de apoio com dentista, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta e
nutricionista, atualmente a atuação é de 12 horas diárias das 7 horas da manhã às 19 horas
de segunda a segunda. E também criamos e finalizamos o formulário diagnóstico de fluxos e
da demanda da linha de cuidado pós-convid regional em relação à saúde mental. A
reabilitação em números, então, nós temos que de maio a agosto a psicologia na atenção
básica, realizou 2793 atendimentos o consultório na Rua 1252 atendimentos, o CAPES 2
6064 atendimentos, o caps de 4581 atendimentos, a psiquiatria adulto 3052 atendimentos, a
psiquiatria infantil 278 atendimentos. a fonoaudiologia em 1116 atendimentos, o ambulatório
de disfagia com 190 atendimentos, o serviço de reabilitação em Saúde Mental infanto-juvenil
de 669 atendimentos, e o serviço de fisioterapia de 3321 atendimentos. Lembrando que os
dados de agosto ainda não não foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde, e esses
dados, então, possivelmente serão atualizados em relação também ao programa de saúde
mental as ações realizadas o acolhimento inicial, no caps 2 nós verificamos uma evolução
então em maio 47, Junho 59, Julho 50, agosto 68 totalizando 224. o número de participantes
em grupos e oficinas terapêuticas. também do Capes dois não tivemos uma evolução e
chegamos a soma de 349. o número de atendimentos individuais no Capes dois não saímos
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em maio de 1221 atendimentos, e atingimos em agosto 4100 atendimentos. o que demonstra
a preocupação para o acolhimento dos pacientes na rede de atenção à saúde mental nos
realizamos visitas domiciliares psiquiátricas, ações intersetoriais e matriciamento. neste
segundo quadrimestre. Na quantidade de 20, então, o total geral 10761 ações, em relação
aos sacs que é o serviço de assistência domiciliar nos temos a informação de que no período
do total do quadrimestre, nós tivemos 347 pacientes 40 altas e 11 óbitos entre as ações
desenvolvidas. tivemos o planejamento terapêutico 347 o atendimento médico e de
enfermagem 1009 o atendimento de fisioterapia, com o aumento exponencial chegando ao
total de 200 o atendimento de Psicologia de 3 106 de nutricionista 131e de Fonoaudiologia
de 52 totalizando o número de ações desenvolvidas em 1845 em relação a equipe de
nutrição para o 2º quadrimestre de 2021.nós tivemos um acompanhamento da primeira
vigência do programa Bolsa Família, e nós atingimos 70% de acompanhamento a integração
do serviço da nutrição, junto ao serviço voltado para o atendimento de crianças que
necessitam de reabilitação, com a participação mensal nas reuniões da equipe e
atendimento compartilhado, tivemos também a participação da nutricionista Mariana Santos
Barreto,

integrante do serviço de nutrição na especialização em atenção à saúde das

pessoas, com sobrepeso e obesidade desde 30 de março de 2021, realizamos também os
atendimentos ambulatoriais de crianças e adultos, e de visitas domiciliares para o
atendimento de pacientes acamados, realizamos o atendimento nutricional mensal dos
pacientes desde julho de 2021, então implantamos, também esse atendimento na nossa
Unidade dos atendimentos, realizamos a elaboração EA, entrega em Julho de 2021 do
manual de orientações nutricionais para gestantes disponibilizados para os médicos,
soubesses realizamos a inclusão do serviço de nutrição como novo fluxo de atendimento
prioritário a gestante de alto risco, de acordo com o novo protocolo implantado na nossa rede
Municipal, também realizamos a integração do serviço de nutrição com a equipe do
ambulatório de amamentação, voltado ao atendimento das puérperas com dificuldades para
amamentar ambulatório, isso que nós inauguramos recentemente no mês do agosto,
Dourado da educação permanente humanização em saúde que a nossa coordenação dos
Mananciais para 2º quadrimestre de 2021, para os estágios nós tivemos os serviços públicos
atingidos com estágio Hospital leito, pronto socorro Central, maternidade, UBS e UPA e
Capes as ações realizadas. Foram pela educação permanente foram no monitoramento das
escolas que utilizam a rede para estágio o monitoramento da lista de alunos que realizam os
estágios, a reunião com as escolas para divisão deste campo de estágio e o monitoramento
da listagem dos alunos das escolas técnicas e universidades enviadas para vacinação contra
covid-19. atualmente a Secretaria Municipal de Saúde tem convênio com oito escolas quatro
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escolas técnicas. sendo técnico e auxiliar de enfermagem e técnico em radiologia e 3 escolas
de ensino superior. sendo enfermagem fisioterapia e radiologia. Vale lembrar que devido a
pandemia Secretaria de Saúde, restringiu a 50% das vagas ofertadas para estágio da rede
de saúde do município, todas as 7 escolas que realizam os estágios nos serviços de saúde
estão em campo. atualmente são 88 escolas devem a escolas devem seguir todos os
protocolos de covid dos serviços utilizados com ênfase aos epis e todos os alunos, que
realizam estágio na nossa rede. Foram vacinados contra covid-19 em Embu das Artes a
contrapartida dos estágios. nós temos a informação de que os valores são sempre
repassados a Secretaria Municipal de Saúde, em forma de insumos e cursos de capacitação
e o especialização e no segundo quadrimestre. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu
insumos e capacitação para funcionários da rede como forma de acesso dos valores de
contrapartidas das escolas em relação às capacitações dos nossos servidores. nós tivemos
três capacitações no 2º quadrimestre o primeiro deles uma atualização em ventilação
mecânica e Reabilitação pulmonar que foi realizada para os nossos fisioterapeutas da rede.
nós tivemos uma capacitação para teste rápido de HIV, sífilis e hepatites para os enfermeiros
das 16 unidades básicas de saúde, e não tivemos um treinamento pré-analítico ambulatório
em parceria com o laboratório Ceac Leste. também para os enfermeiros das 16 unidades de
unidades básicas de saúde, em relação a UNICID que tem preceptoria da faculdade de
medicina, nós tivemos no segundo quadrimestre o saldo de R$ 112.000,00 do valor de
contrapartida de 2020, que estão em saldo depositado em conta corrente da Prefeitura em
relação ao RH da secretaria de saúde, entre os meses de Maio a agosto foram contratados
para atenção básica é especializada 23 comissionados um médico estatutário 13
profissionais estatutários entre administrativos e técnicos de enfermagem 26 bolsistas da
frente de trabalho entre administrativos e limpeza a mãos amigas que a organização social
que atua na atenção primária, realizou a contratação de 68 colaboradores entre médicos e
dentistas auxiliar de saúde bucal agente comunitário de saúde administrativos e enfermeiros
e técnicos e do processo seletivo realizado pela prefeitura para contratação de médicos e
médicos especialistas, em que abrimos 44 vagas dessas 4418 médicos já preencheram e
assumiram tomaram posse no mês de agosto. Vale lembrar que ainda para o ano de 2021
vale a lei complementar 173, que informa a impossibilidade de aumento de quadro de
pessoal, então em relação aos comissionados nos médicos estatutários e aos profissionais
estatutários, o mesmo se deu em razão de exoneração de aposentadoria ou óbito de
funcionário, e por isso a autorização para substituição em relação aos médicos do processo
seletivo também se deu da mesma forma em razão da baixa de profissionais, que pedir irão
exoneração no período agora da pandemia com o aumento da população vacinal. Nós
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também entendemos é a quantidade de vacina e depois de pessoas que precisavam ser
imunizadas, entendemos pela necessidade de contratação de mais profissionais nos postos
de vacinação. E então realizamos a contratação de 609 funcionários entre enfermeiros
técnicos de enfermagem, funcionários administrativos e também auxiliares de limpeza um
grande ganha os trabalhadores da atenção básica, foi a liberação das férias dos
colaboradores sub-rogados pela organização social mãos amigas já que vários funcionários
estavam há mais de três anos sem tirar férias em razão de férias não concedidas pela Oeste
anterior, mas com entrada da mãos amigas os sub-rogados estão usufruindo dos seus
períodos de férias de forma organizada e planejada pela equipe técnica da secretaria, quanto
da Oeste e também através da criação da equipe volante que foi uma equipe contratada para
realizar a cobertura de férias e o afastamento para que não tivéssemos um prejuízo na
assistência ao nosso paciente usuário SUS Municipal, podendo dessas dessa forma os
colaboradores. Saírem de Férias sem prejudicar a produtividade das unidades em relação à
saúde bucal, nos tivemos no mesmo dia da campanha do dia D da vacinação da gripe uma
campanha de prevenção do câncer bucal, onde foram avaliados 650 idosos todos aqueles
que apresentaram alguma alteração do tecido de boca foram encaminhados para uma nova
avaliação com o buco maxilos, e aqueles que apresentaram necessidade também tiveram
biópsia realizada nesta campanha do 650 idosos que participaram. não tivemos nenhum
caso positivo para câncer bucal. O que é um número bem positivo para o município de Embu
das Artes, em relação ao avanço das adequações das salas odontológicas a gente cumpriu o
distanciamento entre as cadeiras de odontologia, por conta da contaminação do covid-19
tivemos o término da adequação da sala da UBS do Jardim Ângela, e esses consultórios
foram divididos permitindo atendimento, agora de dois dentistas ao mesmo tempo em
relação as ações da atenção primária em saúde não tivemos o início do programa saúde na
escola com uma parceria com a Secretaria de Educação, que vai trazer Bons Frutos para
maior acolhimento da Saúde nas escolas com os nossos estudantes, nós tivemos a
implementação a implantação do acolhimento com classificação de risco na UBS, a partir do
dia 29 de junho e a unidade Pioneiro que foi escolhida foi a UBS Nossa Senhora de Fátima,
são nós já tivemos no segundo quadrimestre 321 atendimentos de acolhimento com
classificação de risco pela equipe de enfermagem, nós realizamos a campanha do Julho a
junho Amarelo com a intensificação da testagem e conscientização da prevenção das
hepatites virais, nós realizamos o atendimento de síndrome gripal mais nas tendas e no
atendimento de protocolo de síndrome gripal na UBS número de 4272 nas UBS, realizamos
coletas de 2834 RC PCR que é o teste que intensificamos o nosso planejamento familiar e
realizamos a campanha para realização de vasectomia e laqueadura, projeto este que
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continua ainda, sob esses realizamos no mês de agosto as oficinas de shantala nas 16 UBs
também implantamos o grupo de shantala no município realizando as ações de
fortalecimento do aleitamento materno, com palestras rodas de conversas e oficinas
inauguramos o ambulatório de aleitamento materno que atualmente conta com mais de 46
atendimentos e realizamos a entrega da reforma da UBS Embu no dia 21 de agosto, em
relação às capacitações na atenção primária realizamos a capacitação de asma para os
pediatras 14 profissionais médicos, realizamos atualização de teste rápido que foi uma
capacitação prática para manejo. também curso para indetifica sífilis de 50 enfermeiros
realizando uma capacitação para melhora na coleta de exames laboratoriais com todos os
nossos enfermeiros RT, para diminuir a perda de insumos durante a coleta, e também os
números de recoleta de coletas realizadas de forma indevida realizamos também a
capacitação de acidente com material biológico. também para os multiplicadores dos
enfermeiros RT realizamos capacitações da importância do aleitamento materno e da
shantala para 85 Alexandre Campos Silva. e realizamos a oficina de shantala nas 16 UBS
dos atendimentos médicos nas UBS. nos verificamos que no primeiro quadrimestre
realizamos 58928 e já no segundo semestre ampliamos o nosso atendimento médico a
66055 das consultas odontológicas. nos observamos na linha verde o ano de 2020 em que
temos uma queda no segundo quadrimestre que foi exatamente o início da nossa pandemia
contra covid-19 e também observamos na Linha Azul Ascensão do ano de 2021 não
verificamos que no primeiro quadrimestre, realizando 6341 a consultas já no segundo
atendimento no segundo quadrimestre realizamos 10232 consultas odontológicas em relação
ao relatório de coleta de citopatológico de colo uterino se pegarmos a planilha desde 1º de
Janeiro de 2021 até agosto de 2021 - que em agosto realizamos 966 as coletas de
citopatológico, no segundo quadrimestre tiveram na retomada em relação ao primeiro
quadrimestre e houve um impacto do lançamento de dados não dá realização de exames
mas lançamento de dados na troca das organizações sociais, na atenção básica em relação
ao atendimento de profissionais de nível superior as colunas em azul refletem as consultas
de nível superior exceto médico e a coluna vermelha indica os procedimentos
individualizados se pegarmos a planilha desde 1º de Janeiro de 2021 até agosto de 2021 que em agosto realizamos 966 as coletas de citopatológico, no segundo quadrimestre
tiveram na retomada em relação ao primeiro quadrimestre e houve um impacto do
lançamento de dados não dá realização de exames mas lançamento de dados na troca das
organizações sociais, na atenção básica em relação ao atendimento de profissionais de nível
superior as colunas em azul refletem as consultas de nível superior exceto médico e a coluna
vermelha indica os procedimentos individualizados. Profissionais de nível superior Geral de
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enfermagem nos termos da coluna Azul contas de enfermagem tem a coluna vermelha como
procedimentos de enfermagem e a coluna Verde como vacinação, nós observamos durante
o ano de 2021 uma evolução progressiva do número de atendimentos por profissionais
Gerais de enfermagem, chegando agosto ao valor ao número de 27780 procedimentos de
enfermagem em relação à produção. Esses são os dados lançados no e-sus nos mantemos
uma linearidade em realidade nesses dados. nós temos um número de cadastro hoje
suficiente. vamos ampliar esse lançamento agora com a implantação de um novo sistema de
saúde em relação as atividades de promoção à saúde nos tivemos 380 reuniões de equipe
30 reuniões intersetoriais ou com conselho local de Saúde ao controle social totalizando 410
atividades na atenção básica, então na comparação entre o primeiro e o segundo
quadrimestre dos testes rápidos de sífilis e HIV retirada de pontos aferição de temperatura os
curativos simples teste rápido de gravidez eletrocardiograma, capilar coleta de material para
exame Laboratorial medição de altura peso e aferição de pressão, a gente consegue
demonstrar que a grande maioria dos procedimentos realizados nas unidades unidades
ficaram muito próximos a uma média dos quadrimestres anteriores em relação à regulação
que o nosso agendamento de exames e consultas, nos temos os exames e consultas que
foram realizados na clínica São Bento, então em 2021. nós tivemos o agendamento no
segundo quadrimestre de 56392 pacientes, em relação as referências do estado que é o
HGP e o nosso AME Taboão nós tivemos para o segundo quadrimestre 8491, sendo que
deixa os oito mil 1736 faltaram levando uma taxa de absenteísmo de 20,45% em relação à
Clínica São Bento. o absenteísmo a falta então dos 23509 marcados 17779 foram
confirmados deste 5730 faltaram que representa o absenteísmo de 24,37% absenteísmo.
esse que a gente vem trabalhando mês a mês para tentar reduzir concientizar a população
de que quando agendadas ele deve comparecer. em relação a vagas de bolsão continuamos
nos esforçando para ser o primeiro da região a pegar mais vagas do estado e conseguimos
no segundo quadrimestre 1967 de vagas devolução Esse número é tão expressivo que se a
gente observar o relatório que tal lado a gente teve ofertado pelo Estado 8409. conseguimo
praticamente 2000 por trabalho da equipe de regulação, na regulação dos atendimentos da
clínica. São separadas pelas especialidades nós temos aí um maior volume de atendimentos
na área de endocrinologia de Ortopedia de ecocardiograma e ultrassom no total dos 17779.
que foram os confirmados e realizados em relação aos para nos mantermos aí a nossa
grande maioria dos partos normais tudo dentro do plano cegonha da rede cegonha, que é
preconizada no SUS e defendida pelo Município em agosto tivemos 61 partos normais 28
parto cesária 18 curetagem pós abortamento parenteral, e três parto cesária já com
laqueadura em relação as internações nos temos o pronto-socorro e a maternidade em azul
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e os dois hospitais de campanha a UPA em vermelho. EA linha o hospital vazame o que nos
observamos é que em relação aos dois hospitais de campanha .nós tivemos um aumento
expressivo entre Março e abril e a partir de maio nós estamos em declínio sendo que agora
em Julho o número é bem pequeno.Lembrando que esse número de Julho ainda é parcial
em relação ao período. EA maternidade nos verificamos também um aumento em março e
Abril. mas mantemos uma média de 200 interno 200 internações. em relação ao diagnóstico
das internações nos verificamos que a grande maioria deles se deu em relação a doenças
infecciosas ou parasitárias, doenças do aparelho respiratório, do aparelho circulatório, do
aparelho Genitário e a gravidez. o segundo caso em relação as consultas médicas Clínica e
Pediatria no pronto-socorro nós tivemos no primeiro quadrimestre adulto 48.000, no segundo
quadrimestre adulto 51000 infantil 5560 infantil no 2º quadrimestre 7680, na UPA nós tivemos
no primeiro quadrimestre 38350 no segundo 32197, que já reflete uma queda do número de
atendimentos de pacientes com convid e o infantil de 4152 para 1487 então do total de
consultas nós tivemos primeiro quadrimestre 96073, do 2º quadrimestre 90808 em relação ao
Samu serviço de atendimento móvel de emergência de urgência Regional de Embu das
Artes, por meio do núcleo de educação permanente recebeu diversos Profissionais de Saúde
que tiveram acesso a capacitação do curso introdutório de libras e o curso ocorreu em
agosto de 2021, e capacitou cerca de 38 colaboradores das diversas áreas e Unidade de
Saúde de Embu, também por meio do núcleo de educação permanente o SAMU capacitou
cerca de 100 administradores dos núcleos esportivos da cidade em primeiros socorros nas
aulas foram abordados temas como parada cardiorrespiratória, crise convulsiva onde
instrução de vias aéreas por corpo estranho hemorragias e queimaduras. houve também
uma capacitação de primeiros socorros para os conselheiros da Saúde. os dados
apresentam que no segundo quadrimestre, nós tivemos serviço de atendimento móvel de
urgência. sendo a unidade básica num total de 1962 a unidade avançada 400 chegando ao
total de 2362 atendimentos de serviço do SAMU em relação as ligações 192, nós temos que
para o 2º quadrimestre nós tivemos atendimento de 34331 chamados, desses números trotes
e orientações representam números de 713 em relação as remoções ambulâncias brancas
que os nossos serviços de transporte inter-hospitalar nós tivemos em ambulância simples no
quadrimestre 4046 remoções e de UTI 295 e em relação ao serviço de transporte
ambulatorial nos atendemos consultas e exames 253 pacientes para hemodiálise e 53
totalizando 306 pacientes em relação ano anterior. Inter hospitalar nós tivemos em
ambulância simples no quadrimestre 4046 remoções e de UTI 295 e em relação ao serviço
de transporte ambulatorial. nós atendemos consultas e exames 253 pacientes para
hemodiálise e 53 totalizando 306 pacientes, em relação ainda ao Samu considerando que o
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nosso Samu Regional, nós temos o número Geral de ocorrências atendidas no período na
visão da região, e aí nos observamos na primeira coluna já que do total de atendimentos em
Embu das Artes, está em primeiro lugar e representa 65% seguida de Itapecerica da Serra
que representa 18% de todas as chamadas de ocorrências do SAMU, em relação aos Samus
e o serviço de assistência especializada as infecções sexualmente transmissíveis nós
tivemos consultas realizadas e acolhimentos na quantitativa de 1100 140 visitas domiciliares
560 coletas realizadas foi também realizado atendimento as unidades básicas de saúde por
telefone para orientações Gerais foi realizada a entrega dos Testes rápidos o controle de
estoque separação e Distribuição para as obsis e também foi realizada a entrega mensal de
preservativos, o controle deste só que a separação e a distribuição para as UBS foi realizada
a reunião com a Jewel Osasco também realizada a reunião de equipe multidisciplinar sobre
violências foi realizada a capacitação para novos enfermeiros, sobre testes rápidos de HIV,
sífilis e hepatites B e C nos testes realizados no segundo quadrimestre, temos 2927 de HIV
,1806 testes de hepatite, de 1817 de hepatite C e 2462 de sífilis em relação à vigilância
epidemiológica, ocorreram reuniões com as unidades básicas de saúde o pronto-socorro
central, a UPA o hospital leito vazame maternidade tivemos treinamento sobre a vacina
contra covid. demos treinamentos sobre a vacina contra influenza realizamos vacinados
contra covid 263541 doses e em relação a influência aplicamos 47489 doses em relação à
mortalidade infantil, que é o número parcial de óbitos fetais infantis e na infância, nos temos
que o número de óbitos totais no segundo quadrimestre foi de 32. O que representa 43% do
total de 2020. em razão dos números crescentes foi implantado. o comitê de mortalidade
materna que é integrado pela atenção básica vigilância epidemiológica em maternidade no
qual está sendo definido um cronograma mensal, para avaliação e conduta para que a gente
consiga reduzir esses números nós tivemos de agravos notificados no 2º quadrimestre,
acidentes por animais peçonhentos 54 atendimento antirrábico 306 as verrugas uma crianças
expostas ao HIV 5 dengue 72 gestante HIV cinco, hanseníase 2, hepatites virais 8, herpes
virais uma, herpes genitais uma, leptospirose 6, meningite e outras meningites 9 sífilis
congênita 49 sífilis em gestante 53 sífilis latente não especificada e sífilis não especificada 5
síndrome de úlcera genital uma síndrome do corrimento cervical em mulheres 32 síndrome
do corrimento uretral em homens 35 violência doméstica sexual e outras violências 437 e 4
casos notificados de tuberculose dos casos de dengue do 2º quadrimestre, então tivemos
111 casos notificados nos tivemos 9 casos confirmados desses 95 casos autóctones e 4
casos importados descartamos 74 e ainda estavam em andamento 28 se separarmos os
casos de dengue. Pelas UBS verificamos que temos quatro casos da UBS São Marcos, em
um caso da UBS valo Verde sempre ressaltar que o paciente da UBS, valo Verde, refere que
Rua Marcelino Pinto Teixeira, 50, Pq. Industrial, Embu – SP – Fone 4785-1555

12

Câmara Municipal da estância Turística de Embu das artes
Estado de São Paulo
já voltou ao município com sintomas ele estava fora do município de Embu das Artes, em
relação aos casos notificados de Zika, febre amarela e chikungunya, nos temos nenhum
caso notificado para febre amarela e Zika, e nós tivemos um caso notificado no primeiro
quadrimestre para chikungunya, e um caso notificado de chikungunya também no segundo
quadrimestre, sendo de ressaltar que ainda está em investigação em relação aos dados da
vacina contra influenza, que a nossa vacina da gripe dos grupos que foram priorizados na
vacina pelo Ministério da Saúde, neste ano nós tivemos um total de 4585 crianças de 6
meses a 2 anos 1118 gestantes, 2179 trabalhadores da Saúde, 367 puérperas e 13937
idosos atingindo 22186 em relações às ações da zoonoses, nos tivemos entrada de cães e
gatos foram dono 9 no 2º quadrimestre, nós realizamos 11 adoções nós não tivemos nenhum
caso positivo de leishmaniose, nos tivemos três castrações realizadas dentro do CCZ nós
tivemos dois casos de falta nessa castração, no CCZ no nosso mutirão fila zero fat
acendemos 207 72 pessoas não foram no dia agendado e nós recebemos 235 ligações para
retirada de animais nós realizamos a vacinação de 184 cães entre 12 gatos totalizando 296
vacinações contra raiva, Lembrando que esse ano novamente o governo do estado já
informou que não haverá a campanha e por isso somente as doses que estão
disponibilizadas no CCZ serão para realização da imunização. Vale também ressaltar que
ainda temos doses disponíveis acaso tem interesse a população em relação à dengue as
ações do CCZ nos visitamos 31707 Imóveis, nos não realizamos ação de sábado porque ela
é uma ação programática do Ministério da Saúde, e não teve programação, nos tivemos 33
Imóveis especiais visitados e nós tivemos 157 pontos estratégicos visitados, e também
realizamos apresentação por teatro em duas ocasiões para novos servidores, do CCZ para
uma melhor integração da equipe em relação ao monitoramento da nossa água da Sabesp,
ampliamos e intensificamos a nossa coleta de amostras no 2º quadrimestre, então em
relação a coloração e suficiente nós retiramos 114 amostras e tivemos 6,8% dessas
amostras com problemas notificados pela vigilância, nos tivemos na presença de coliformes
totais analisadas da água da Sabesp 118 amostras com 13% de amostras com problemas e
da normalidade na turbidez da água, nos recolhemos 118 amostras e não tivemos nenhum
identificado com o problema da Vigilância Sanitária do segundo quadrimestre, nós
realizamos a capacitação em boas práticas para estabelecimentos não realizamos
solicitações de abertura e renovação de licença sanitária 50 abertura c129 renovações nos
liberamos 178 licenças sanitárias, realizamos 168 inspeções, realizamos 5, inspeções nas
indústrias de medicamentos libbs e Becker realizamos o atendimento à 38 denúncias e
emitimos 20lt realizamos 686 inspeções do plano São Paulo, em relação ao cumprimento
dos protocolos da convid, nós realizamos 15 atendimentos do setor de regulação, nos não
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realizamos nenhuma investigação de eventos adversos da vacina, realizamos 21
instrumentos de procedimentos, administrativos para apuração concluímos 17 e realizamos
336 fiscalizações relativas ao tabaco, em relação as ouvidorias nos tivemos 132 ouvidorias,
no segundo quadrimestre a grande maioria realizada por telefone, dentre essas 132 a grande
maioria se revela reclamação, mas temos 16 elogios e 7 solicitações se separados pelos
motivos de maior expressividade, é conduta de servidor e atendimento da equipe com qual
estamos Investindo na capacitação de servidores para o melhor atendimento à nossa
população se separarmos pelas UBS, seremos as maiores do bsc 14 no Santa Tereza, 8 no
Santo Eduardo 9, no pronto-socorro central e sete na UBS Santa Emília, se olharmos a
questão dos elogios verificaremos que temos quatro casas na Secretaria de Saúde dois
casos na UBS Eufrásio dois casos na Santa Emília um caso no Nossa Senhora de Fátima
um para o pronto-socorro dois ums para Clínica São Bento e 2 para o 100 em relação a
solicitação. nós tivemos um relativo ao BS do Nossa Senhora de Fátima e 1 a secretaria de
saúde em relação às ações que realizamos, então no dia 18 de maio o Parque do Lago
Francisco Rizzo, foi palco de uma roda de conversa sobre a temática Viver a Vida em
liberdade com profissionais da Saúde Mental, secretários e lideranças do município.
Lembrando que essa data também é o dia nacional de luta antimanicomial que completou 34
anos e representa um Marco da reforma psiquiátrica do Brasil. realizamos o SAMU realizou a
capacitação dos Conselheiros de saúde, em primeiros socorros e abordamos os temas como
parada cardiorrespiratória crise convulsiva obstrução de vias aéreas por corpo estranho e
hemorragias e queimaduras a mesma capacitação, também foi realizada para serem
administradores dos núcleos esportivos da cidade os profissionais, também da Saúde
realizaram a capacitação do curso de libras que foi também fornecida pelos profissionais do
SAMU, eles conseguiram capacitar cerca de 38 colaboradores das mais diversas áreas das
nossas unidades de saúde no dia 29 de maio foi realizado o Dia D da vacinação contra a
gripe todas as nossas unidades básicas de saúde foram abertas. E lembrando que a vacina
da gripe todas as nossas unidades básicas de saúde foram abertas. E lembrando que a
vacina da gripe evita que o vírus influenza sobrecarrega o sistema respiratório e facilita o
diagnóstico preciso do paciente com suspeita de infecção pelo novo coronavírus.
continuamos a realização de testagem da covid-19 em todas as nossas 16 obsis
promovemos através do conviver um clima junina no drive thru da vacina. Então quem foi se
vacinar contra covid-19 no drive-thru do Parque do Rizzo no dia 28 de Junho. Consegue hoje
relembrar as atividades juninas que foram interrompidos a pandemia e essa iniciativa foram
dos funcionários do centro de convivência conviver que além de concientizar a população em
relação aos agravos da Saúde Mental. também alegrou município profissionais que
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trabalham na campanha contra covid-19. nós realizamos um mutirão de castração dentro do
programa fila zero Pets e a nossa intenção é atender toda a nossa fila de espera e as
demandas reprimidas. ainda neste ano nós realizamos o Julho amarelo azul bsc ofereceram
teste rápido de hepatite, e nós também promovemos através dos sais com a presença do
nosso vice-prefeito Hugo Prado e da nossa médica infectologista uma Live para
conscientização ao Julho amarelo que é o nosso mês de conscientização as hepatites virais
todas foram montadas para temática para recepcionar os pacientes nos meses em
comemoração e conscientização dos programas do SUS. então nosso Julho Amarelo nos
oferece Estamos nas UBS do teste rápido de hepatite. Essas são as fotos das UBS. Nós
também tivemos a comemoração de 10 anos do SAMU regional no dia 30 de julho.
Lembrando que a sede do SAMU fica ali no Jardim Magali funciona 24 horas por dia para
salvar vidas e já contabilizou mais de 300 mil atendimentos desde a sua inauguração, e o
nosso Samu é o primeiro do Brasil a receber o status de qualificado no Ministério da Saúde o
que a festa a nossa qualidade do serviço prestado a gente aproveita a oportunidade para
agradecer os profissionais do Samu e também os profissionais de urgência emergência que
estão na Linha de Frente contra covid-19. o SAMU nossos Anjos de bota nós realizamos O
Corujão da vacinação que foi uma iniciativa inédita na nossa região nós realizamos 34 horas
ininterruptas de atendimento para que a gente pudesse vacinar o maior número de possíveis
de pessoas, e também atingir um público que não conseguia esse munizar no horário regular
de funcionamento dos polos de vacina nós realizamos no mês de agosto a comemoração do
nosso agosto dourado que é o mês dedicado ao aleitamento materno a prefeitura por meio
da Secretaria de Saúde, realizou no dia 5 de agosto abertura do agosto dourado com a
semana Municipal do aleitamento materno. Lembrando que a nossa cidade é referência
nacional e mantém índice de amamentação exclusiva aos 6 meses maior que 50% ficando
acima inclusive da Média mundial e essa Conquista rendeu ao município de Embu das Artes
em 2017. Um certificado e histórico do Ministério da Saúde dentro do programa de estratégia
amamenta e alimenta. Brasil motivo pelo qual parabenizamos todos os nossos profissionais
que estão aí na nossa atenção primária, os nossos agentes comunitários de saúde que
chegam até a casa das nossas mães e conseguem nos ajudar a fortalecer o aleitamento
materno exclusivo até os seis meses de idade do bebê Embu das Artes, também ofereceu no
agosto Dourado oficina de Shantala, então nós capacitamos os profissionais e também já
ensinamos as mães que tiveram interesse em realizar a shantala numa conexão de amor
também fortalecer o vínculo entre mãe e bebê, a prefeitura entregou no dia 21 de agosto,
então o nosso ambulatório de aleitamento materno e também a UBS Embu totalmente
reformada ambulatório de aleitamento materno. lembrando ela tem o objetivo de oferecer
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assistência multidisciplinar para lactante e ao bebê com dificuldade no processo de
amamentação, evitando assim o perda precoce em relação à saúde bucal, nós realizamos o
curso de atualização em que tivemos o tema tratamentos preventivos e restauradores para o
controle da doença cárie e odontopediatria, abordagem de doenças periodontais agudas e
crônicas em pacientes que não realizaram a manutenção periodontal, e esse evento foi
realizado virtualmente e teve a participação das equipes de saúde bucal não só do município
de Embu das Artes. Mas também da região de Mananciais e de outros municípios do Estado
para uma melhor integração e melhora progressiva, também do nosso programa de saúde
bucal nos tivemos no dia 27 de Agosto o início a implantação do nosso piloto que a nossa
consulta farmacêutica, então na UBS Ângela as consultas com os farmacêuticos são
realizados e também recentemente começamos na unidade do Santa Tereza os
atendimentos ocorrem as sextas-feiras nas duas unidades e atendem em média três pessoas
por dia sendo que esse programa é interessantíssimo para aquelas pessoas que tomam
muitos medicamentos diariamente, então toda a equipe justa juntamente com a assistência
farmacêutica eles analisam todos os medicamentos e conseguem proporcionar ao paciente
uma menor quantidade de medicamentos para conseguir ainda sim tratar cada vez melhor a
nossa população, não é essa nossa apresentação nós agradecemos a todos que
acompanharam a prestação de contas nos mantemos à disposição na Secretaria de Saúde e
também no e-mail

gabinete.saúde@embudasartes.sp.gov.br

para qualquer eventual

dúvida do que aqui foram apresentados Aproveitamos a oportunidade para relembrar que
ainda estamos em período de pandemia precisamos ainda reforçar o uso das máscaras e
também da higiene das mãos para que possamos muito rapidamente vencer de vez a
pandemia da covid-19 também é muito importante relembrar a importância da dose de
reforço aos idosos acima de 60 anos para que possamos continuar com a redução de mortes
de óbitos dos idosos essa é a nossa prestação de contas uma boa noite.
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