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AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 3º QUADRIMESTRE 

DE 2021, REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA, NO DIA 31 (TRINTA E UM) DE 

JANEIRO DE 2022 (DOIS MIL E VINTE DOIS). 

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2022 (dois mil e vinte dois), na Cidade de 

Embu das Artes, Estado de São Paulo, por videoconferência, realizou-se Audiência Pública 

para demonstrar as Receitas e Despesas da Secretaria da Saúde de Embu das Artes do 

3º Quadrimestre de 2021, nos termos do Artigo 12º da Lei Federal nº. 8689 e a Emenda 

constitucional nº. 29/2000, sendo apresentado pelo Secretária da Saúde Senhora Thaís de 

Almeida Miana, assessorada pela Rita Florentina Santos, com presença dos senhores: Rita 

Florentina Santos, Felipe José dos Santos, Thiago Kemji Tatushi, Maria Fernanda Nóbrega, 

Leandro Batista, Vinicius Aires, Antônio Carlos Rocha Lemos e Nilson Lopes de Souza. 

Felipe José dos Santos – Diretor Geral da Câmara - Nesse momento passo palavra a 

Secretária Municipal de Saúde Doutora Dra. Thais Miana. Secretária municipal de Saúde – 

Doutora Thais Miana - Boa noite a todos que nos assistem pessoalmente hoje, que 

trazemos com muita alegria os números e os dados da secretaria de saúde no terceiro 

quadrimestre do ano de 2021. Em Nome do Nosso presidente da Câmara Renato Oliveira eu 

agradeço espaço e disponibilidade o apoio desta casa Legislativa todo o trabalho da 

secretaria de saúde do município. Então vamos aí a divulgação dos dados.  E aí Informações 

da Audiência Pública do 3º quadrimestre de 2021. Como nós estamos aqui de uma forma 

virtual, solicitamos que eventuais dúvidas sugestões sejam encaminhadas através do e-mail 

gabinete. saude@embudasartes.gov.sp.br, a Prefeitura da Estância Turística de Embu das 

Artes. através da Secretaria de Saúde atendendo artigos 30 e 6 da Lei Complementar nº 141 

de 13 de Janeiro de 2012. Torna público para conhecimento de todos os interessados. A 

nossa prestação de contas do 3º quadrimestre de 2021. São a identificação e Prefeitura da 

estância turística de Embu das Artes localizada na Rua adônico dos Prazeres Gonçalves, 

114, Embu das Artes com os telefones de contato 4785-3536 e 4704-5899 como fax tendo 

como sítio eletrônico e www.embudasrtes.sp.gov.br com o e-mail gabinete. Órgão gestor do 

sistema a Secretaria Municipal de Saúde, o CNPJ do Fundo Municipal de Saúde com o 

número 17.299. 62 1/0001. Disto isso, a Secretaria de Saúde, o prefeito é Claudinei Alves 

dos Santos com data da Posse em 8 de fevereiro de 2017. Reeleito com data da segunda 

posse em 1º de Janeiro de 2021. Secretaria Municipal de Saúde Thais de Almeida a 

secretaria de saúde possui plano Municipal de Saúde referente aos anos de 2018 a 2021 

aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Agora nós vamos tratar do boletim covid do 

terceiro quadrimestre: Setembro e dezembro de 2021. Casos confirmados terminamos 

dezembro com 10699 casos confirmados, 621 óbitos confirmados, 10078 pacientes curados. 
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O que representa um percentual de pacientes curados de 94,19%, 58809 testes realizados, 

no vacinometro que é o site que consulta as vacinas contra covid-19. Em 29 de dezembro já 

tínhamos 452725 doses aplicadas e o percentual de idosos recebidas versus doses 

aplicadas nos encontramos o percentual de 94,80%. Desses dados emitidos pelo site do sus 

em cima do Governo do Estado de São Paulo. Taxa de ocupação de leitos covid também 

desse terceiro quadrimestre. então o que que nós tivemos na data de setembro nós 

estávamos na taxa de ocupação de 30% em 27 de outubro caiu a 10% em 30 de novembro 

ele subiu a 20% em 28 de dezembro e terminamos nenhuma pessoa internada na UTI do 

hospital do vazame, em relação as enfermarias que nós temos 56 não temos 7% ocupado de 

Setembro 5% ocupado em outubro 7% ocupado em novembro, e em dezembro nós só 

tínhamos um paciente internado representando 2% no hospital de campanha instalado na 

UPA em que temos cinco leitos de SBT que é de suporte ventilatório e 20 leitos de 

enfermaria nós temos em setembro 20 por cento de ocupação de suporte ventilatório em 

outubro e novembro e dezembro. Não tivemos a ocupação desses leitos e na enfermaria em 

setembro tínhamos dois pacientes internados representando 10% em outubro novembro e 

dezembro também 100 pacientes internados na enfermaria representando 0% que 

demonstravam. E íamos numa ascensão positiva no combate a covid 19. No gráfico da 

vacinação no terceiro quadrimestre, que nós observamos em relação aos imunizante que foi 

melhor o maior aplicada foi o da Pfazer 63% representando 112501, seguido da Astra 

zeneca com 19% que era 34911 da coronavirus aqui 17% 30854 e 1% da Jansen 984 doses 

aplicadas. Se observássemos os tipos de dose e veremos que ir no terceiro quadrimestre 

que o período de Setembro a dezembro 63% das doses aplicadas se referiam a segunda 

dose que foi o montante de 113554 doses seguidos de 24% da dose adicional 42168 doses e 

13% ainda em primeira dose apresentando 23496 pessoas imunizadas. Se observar a faixa 

etária das pessoas que imunizaram, vamos observar que a maior concentração está entre o 

público de 20 a 29 anos com 22% seguida dos menores de 18 anos, que começaram a se 

imunizar em primeira e segunda dose. Seguidas também dos adultos de 40 a 49 anos que 

naquele momento já estavam tomando a segunda dose. Pelo grupo de atendimento e que 

nós observamos no terceiro quadrimestre é que 68920 doses foram aplicadas em 

trabalhadores da saúde. A sua grande maioria em terceira dose já a população geral 57484 

doses pessoas com deficiências 58733 seguidas de 24760 e 2 pessoas em população de rua 

ou população geral especial 17467 idosos e 8415 em comunidade. Em relação as doses 

aplicadas agora já trazendo atualização para 12 de janeiro de 2022.no município de Embu 

das Artes para em segundo lugar na região de Mananciais ficando só atrás de São Lourenço 

da Serra. São Lourenço da Serra aplicou 28187 doses enquanto município de Embu das 
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Artes, já teria aplicado em 12 de Janeiro 465764 doses representando um percentual de 98% 

das doses recebidas, não está nos gráficos. Mas se observarmos hoje nesse mesmo site que 

disponível a população a gente vai observar que município de Embu das Artes. enquanto 

estava em 12 de Janeiro na posição de 438 hoje ela já está na posição de 366 no estado 

inteiro são 645 municípios. Tendo já representada de percentual 98,31% e já tendo aplicado 

492019 doses no município, e nós estamos não mais em segundo lugar mas em primeiro 

lugar. Agora nós vamos falar do financeiro quem vai apresentar os dados e a nossa 

coordenadora do financeiro que é a Ritinha.Rita Florentina Santos – Coordenadora da 

Saúde - Boa noite a todos. Vamos começar com a parte da receita. A receita é a média e 

alta complexidade que nós ficamos no total de 30000000. Eles são dividido em insumos 

incrementos para laboratório e hemodiálise atenção básica é cada 34399805 e 5172 atenção 

básica fixa programas de atenção geral vigilância em saúde 1.244.980,31 vigilância em 

saúde DST hepatites virais e combate a endemias e Vigilância Sanitária. Assistência 

farmacêutica um milhão e cinquenta e três. Gestão do SUS 30.000 investimento 605.963. 

São entre estrutura e equipamentos permanentes. Total arrecadado foi 67412819.  

Representa 183% do programado transferência Estadual atenção básica 1.106. 424. a 

79240,70 infraestrutura equipamentos.  temos um repasse do estado e só estamos 

esperando um repasse de Estados e nem do estadual para atenção básica tivemos 4700000 

receitas de covid do Federal 12024507 de 64 estão enfrentamento de emergência de saúde, 

que é para leitos de UTI ventilatórios e foi através de portarias e Implementos e treinamento 

de vigilantes de emergência na atenção básica 6294758 através de portaria de implementos 

segmento de Emergência com covid atenção a básica 422 785 através de liberação do 

recurso estadual, transferências municipais toda parte para pessoas restritas município 

147727257 e 82 corresponde a 97% outras receitas que chamamos receitas de aplicação 

financeira, e quantas partidas da Universidade a receita de aplicação financeira 303679 e 63 

o total arrecadado no ano foi 263453894,16. Corresponde a 123% . agora a parte do resumo 

por blocos, então Receita Federal foi 67412819,77 Estadual 5985629,20 receitas de 

municípios entre 47727200 e 5782. receitas de covid 12124507,64 receitas de de 100 com 

aplicação financeira 303 67963.Total final de toda arrecadação de todos os recursos federal 

estadual 263453894,16 essa próxima apresentação das corresponde as despesas por bloco 

de substituições. Administração Geral ela compreendesse toda parte material de consumo 

serviços de terceiros pessoa jurídica a parte dos bolsistas, que estão à frente de trabalho 

benefícios previdenciários despesas variáveis de pessoa civil indenização de restituição 

trabalhistas patronais contribuições de vencimento de pessoal. nós temos inicialmente valor 

pago no ano foi 86527540. atenção à saúde que são serviços de terceiros gestão contratos 
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de gestão do pronto-socorro que as 24 horas, e mais atenção básica com todas as unidades 

de serviços de saúde. Corresponde à taxa de serviço de terceiros pessoas decorrente de 

terceirizadas são outras despesas terceiros pessoa física CRECI pessoa jurídica. programas 

mais médicos obras equipamentos 50539467, prótese assistência hospitalar é ambulatorial 

com a parte dos serviços dos 24 horas, terceiras pessoas contrato de gestão consumo 

terceiro, pessoa física terceira pessoa jurídica obras equipamento 86315292 reais, suporte 

profilático e terapêutico inscrição serviço de assistência farmacêutica e vigilância em Saúde. 

São serviços de uma pessoa contratos de terceiros pessoa física pessoa jurídica sem 

equipamento 655624 total de despesas. dentro do texto do terceiro quadrimestre quem sua 

sólida foi 224000514324. consolidadas as naturezas tomando todas as naturezas agora de 

serviços serviço de contrato de gestão 102192490 material de consumo 9000342973, 

pessoas físicas 2121048 terceiros, pessoa jurídica 32265877. benefícios previdenciários 

41739 despesas variáveis pessoas sejam 60338 indenização restituição trabalhista 

3000393808, gastos patronais 650872 obrigações patronais  572365.Despesa com pessoal 

72773333 reais total de 224240002 despesa de Capital obra de equipamentos 186859, 

equipamento 87468. Total Geral 224514329. fazer um detalhamento folha de pagamento que 

ela compreende o auxílio bolsa desemprego, prévio fundo de garantia tá 73362778 reais 

programas mais médicos R$ 867767. aluguéis residência terapia ou saúde o valor de imóvel 

temos e os termos 212.000048. material de consumo que ele se compreende uma tela de 

enfermagem informática, limpeza, combustíveis, cesta básica, funcionário e  diversos para 

conserto brasilidades pela equipe dos serviços urbanos material dos caminhos das águas 

complicações oxigenoterapia kit tuberculose fornecemos aos pacientes bolacha de suas 

equipes material de pinturas para serviço de Terapias, aos pacientes que fazem vários 

meses e dietas fraldas descartáveis materiais de  Zoonoses. esse das reações material de 

escritório medicamento. Odontológica 8709960. próximo serviço de terceiros pessoa jurídica 

Eletropaulo, Sabesp e telefonia transporte ambulatorial, Serviços Médicos consórcio do 

SAMU, serviço de gestão do SAMU de soft de rádio telefonia, Serviços Médicos em 

consultas e exames médicos realizados na ginástica da subsys transporte de subsídios 

reforma adequação das instalações elétricas, exceção dos saúde mental são os pacientes 

que fazem atendimento de sistema reflexão do dia internet nas UBS de serviço tratamento 

fora domicílio que quando o paciente necessita que a gente faz o transporte para ele, através 

de construção de planos para os municípios uma revelação manutenção veicular serviço de 

veículos da frota de ambulâncias quer seguir em frente tem junto aos serviços de locação de 

veículos e logísticas serviços gráficos para divulgação de todas as ações Secretaria de 

Saúde serviços de motoboy para poder fazer atendimento de levar os exames nas atividades 
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atenção básica e Vigilância em saúde urgência e emergência 24 horas, manutenção de 

Poços artesiano estagiário do CIEE é um total de 122270136 reais.completando temos 

também junto do serviço de terceiros a coleta hospitalar toda a faixa de insumos que são 

lixos contaminados. nesta unidade de saúde serviços diversos: são limpeza de caixa d'água, 

os exames online, os congressos que tivemos online hospedagens, mais médicos, não 

recebemos eles manutenção dos equipamentos hospitalar internação em terapia de 

mandados, manutenção de geradores que nas unidades 24 horas próteses odontológicas, 

que o hemodiálise, alarmes e câmeras da Sudeste o dons que são partes de funcionário de 

atendimentos, pelo convênio que o funcionário pode fazer a confecção de uniformes do 

SAMU, alocação de sons mídias e tendas para atender as unidades locação e serviço de 

impressão, sistema de imunização, informatização estamos realizando juntas as unidades de 

saúde, castração zoonose, confecção de bolsas e camiseta, as esperanças como conferir as 

que são as empresas que fazem serviço de urgência e emergência colocação das tendas 

para esses serviços de pagamento material de limpeza, camisetas e máscara sistema de 

software, para responder a parte das suas informações do vídeo, equipamentos devemos 

aquisição de termômetros, e sumo de enfermagem que são as máscaras relaxantes para 

adultos consomem o oxigênio, Materiais de coleta serviços gráficos para um total de 

19109641, toda a nossa despesa corresponde a 224514330, agora nós vamos falar dos 

projetos, que foram executados aí no terceiro quadrimestre de 2021, na Secretaria de Saúde  

total de recursos recebidos emendas e programas de covid, o que que nós temos os 

recursos das emendas parlamentares federais que nós recebemos 20500000 dos recursos 

das vias emendas parlamentares federais, para incremento da urgência emergência 9827986 

dos recursos via programa do Ministério da Saúde, para aquisição de duas mesas 

ginecológicas, no valor de 27000 nos recursos do programa do Ministério da Saúde, para 

implemento do MEC  640000 agora dos recursos estaduais os tem uma ambulância 

5874570,75.  recursos estaduais para covid  422785 e dos recursos para covid do Ministério 

da Saúde. doze milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos, representando em total 

de recursos recebidos de 49725872100,39. se olharmos os nossos cérebros para 

recebimento de recursos. então federais. O que que a gente vai ter o teste implemento 

marque que é urgência média e alta complexidade. onde está as especialidades e também a 

urgência emergência e também o serviço de hospital de hospitais que nosso caso é o 

vazame, nós temos que no valor no ano de 2020 o valor era de 9668340  para 2021 nós 

tivemos um incremento aí de 1601476,09 chegamos a 9828823 reais sessenta e cinco 

centavos e nós utilizamos do teto  9827986. só sobrando o saldo para indicação parlamentar 

no valor de 837,65 ou seja na Secretaria de Saúde assim, como o governo né do prefeito 



Câmara Municipal da estância Turística de Embu das artes 
Estado de São Paulo 

 

Rua Marcelino Pinto Teixeira, 50, Pq. Industrial, Embu – SP – Fone 4785-1555 6 

Ney Santos se tem  no ano de 2021. para que a gente conseguisse receber o teto máximo de 

receita do Governo Federal para que a gente tivesse um maior investimento na saúde do 

município, tanto que nós realmente utilizamos praticamente o CEP do centro da atenção 

primária. agora nós vamos falar dos projetos que foram executados aí no terceiro 

quadrimestre de 2021 na Secretaria de Saúde. Projetos que foram executados aí no  

quadrimestre de 2021. Na Secretaria de Saúde os recursos recebidos emendas e programas 

de covid o que que nós temos os recursos das emendas parlamentares federais: que nós 

recebemos 20500000 dos recursos das vias emendas parlamentares federais para urgência 

e emergência 9827986 dos recursos via programa do Ministério da Saúde. Para aquisição de 

duas mesas ginecológicas no valor de 27000 nos recursos do programa do Ministério da 

Saúde, para implemento do MEC critérios 640000 agora dos recursos estaduais que têm 

uma ambulância 5874570,75. Dos recursos estaduais para covid 422785 e dos recursos para 

covid do Ministério da Saúde, doze milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos, 

representando aí em total de recursos recebidos de 49725872100,39. Pronto se olharmos os 

nossos talentos para recebimento de recursos. Então federais, o que que a gente vai ser o 

implemento que é urgência média e alta complexidade onde estão as especialidades, e 

também a urgência emergência e também o serviço de hospital de hospitais que nosso caso 

é o vazame, nós temos o valor no ano de 2020 o valor era de 9668347,56 para 2021. Nós 

tivemos um incremento aí de 160 1476 09. Chegamos a 9828823,65. E nós utilizamos do 

teto 9827986. Tá sobrando um saldo para indicação parlamentar no valor de 837,65. Ou seja 

a secretaria de saúde, Assim como o governo do prefeito Ney Santos. Espaço no ano de 

2021 para que a gente conseguisse receber o teto máximo de receita do Governo Federal 

para que a gente tivesse o maior investimento na saúde do município, nós realmente 

utilizamos praticamente o teto tanto da atenção primária quanto também da média e alta 

complexidade, e aí se a gente for olhar, então o teto sabe que ela dá atenção primária, nós 

temos que o sucesso em 2020 era de 10898693,80. Tivemos um incremento já para 2021 de 

2813960,14 chegando ao valor de 13712653,94 desse valor utilizamos. Praticamente tudo só 

deixando para indicação das emendas parlamentares que recebemos nos Estados. No 

Estado de São Paulo. então nós temos que o parlamentar Deputado Estadual Gilmaci Santos 

uma emenda de custeio no valor de meio Milhão do deputado estadual Thiago auricchio para 

aquisição de uma ambulância no valor de 200000. Tá Sebastião Santos uma emenda de 

custeio de 500.000 deputado estadual Wellington Moura uma emenda de custeio no valor de 

3000000 e do deputado estadual Adalberto Freitas uma emenda de custeio de 500.000 

representando o valor de 4700000. Emendas federais, recebemos para média e alta 

complexidade, e emenda parlamentar indicada pelo deputado federal Pastor Marco Feliciano 
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de custeio no valor de  5279986 o deputado federal a bulani também de custeio no valor de 

um milhão, que o deputado federal Milton Vieira também uma emenda de custeio no valor de 

dois milhões, e da relatoria geral o valor de 1548000, já em relação à atenção primária nós 

recebemos em andamento do deputado federal Cezinha de Madureira no valor de oito 

milhões, do deputado federal Nilson Vieira no valor de 3000000, do Pastor Marco Feliciano o 

valor de 100 mil e da relatoria geral mais um milhão de reais totalizando 2 e milhões e 100 

para atenção primária 9827986. para cidade agora nós vamos falar das nossas 

coordenadorias e dos projetos que foram efetivamente praticados nas unidades e que hoje a 

gente pode falar com orgulho dos resultados que conseguimos no terceiro quadrimestre. 

como também no ano inteiro de 2021 mesmo com a pandemia do coronavírus da saúde 

mental. que nós tivemos no terceiro quadrimestre intervenções em ações do Setembro 

amarelo, com zumba, outubro Rosa, Novembro Azul e a campanha fique sabendo. nós 

tivemos um passeio a exposição olhares de expressões da Samsung com a Rita Lee e 

Reginaldo, levamos os pacientes até São Paulo para que pudessem ir até o mês para 

conhecer aí Mis, essa exposição nós tivemos uma parceria na realização de oficinas com 

profissionais  serviço infanto juvenil da Saúde Mental, EA secretaria de esportes e a 

sociedade civil. Nós também fizemos uma parceria com o creas de Desenvolvimento Social 

para atenção a jovens em situação de vulnerabilidade social. então em números o que que 

nós fazemos de acolhimento Inicial nós temos que ele durante o terceiro quadrimestre, o 

caps 2 fez 618 atendimento o caps 1 de 105 MM e o conviver 371 o número de participações 

em grupos e oficinas terapêuticas. Caps 2 nós tivemos 53k PSA de 448 E o 7895 o número 

de atendimentos individuais no Caps dois nós tivemos um terceiro quadrimestre 9675 e no 

Caps a de 2027 em relação as visitas domiciliares psiquiátricas ações intersetoriais de 

matriciamento durante o terceiro quadrimestre, nós tivemos 26 totalizando 15264 ações da 

saúde mental no terceiro quadrimestre. A nossa coordenadoria de reabilitação do 3º 

quadrimestre. então nós tivemos uma reunião com representantes e professores da 

secretaria do esporte para alinhar encaminhamento de atividades para os pacientes da 

reabilitação, nós tivemos o dia do brincar em inclusive em comemoração ao 21 de setembro 

é o dia nacional da Luta pelos direitos da pessoa com deficiência. nós tivemos a 

comemoração do dia das crianças pelo serviço de reabilitação em fonoaudiologia. Nós 

também tivemos um mutirão de fisioterapia no dia 16 de outubro nas dependecias do 

Pinheirinho e Independência somente com mulheres justamente para trazer a comemoração 

do outubro Rosa. nós tivemos a realização de um vídeo sobre o projeto e desenvolver para 

concorrer ao prêmio 10 anos do plano viver sem limite do Ministério da Saúde, tivemos a 

finalização do formulário de diagnóstico de fluxos e da demanda da linha do Cuidado com os 
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covid. esse plano é um plano Regional para facilitar a discussão da linha de cuidado na 

reabilitação, nós tivemos a criação do comitê da rede da pessoa com deficiência. Nós 

também tivemos um outro mutirão de fisioterapia no dia 27 de novembro nas UBS nesse 

nesse mês somente com homem justamente para ajudar na comemoração a referência do 

Novembro Azul. então em números e fica nós fazemos aí Setembro a Dezembro nós tivemos 

1110 atendimentos de Fonoaudiologia 162 teste da orelhinha realizados 107 atendimentos 

do ambulatório de disfagia 447 atendimentos do serviço de reabilitação infantojuvenil 302 

atendimentos do projeto desenvolver 3703, atendimentos do serviço de fisioterapia 835, 

visitas domiciliares isso só até o mês de novembro que foi quando o estádio saiu da 

reabilitação e passou a integrar nossa coordenadoria de média e alta complexidade. então aí 

nós temos algumas fotos que foi justamente do dia da comemoração do dia das crianças né 

pelo serviço de reabilitação em fonoaudiologia nas unidades básicas de saúde. agora nós 

trazemos informação da nutrição ou na nutrição no terceiro quadrimestre de 2020. nós 

realizamos o atendimento do serviço de nutrição junto ao fofito voltado ao atendimento de 

crianças que necessitam de reabilitação com a participação mensal nas reuniões da equipe 

em atendimentos compartilhados. nós tivemos a participação da nossa 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. nós tivemos o segmento 

das reuniões bimestrais da equipe do serviço de nutrição para discussão e construção 

coletiva dos processos de trabalho, que envolvem a padronização o planejamento das ações 

de alimentação e Nutrição na saúde nós tivemos a realização periódica dos atendimentos 

ambulatoriais de crianças e adultos de visitas domiciliares para o atendimento aos pacientes 

acamados. não ainda em relação a nutrição. Nós também tivemos o atendimento nutricional 

mensal dos pacientes dos sades desde julho de 2021. o atendimento prioritário a gestante de 

alto risco de acordo com 9 protocolo que foi implantado na nossa rede Municipal a 

participação dos serviços de nutrição e equipe do ambulatório de amamentação voltado 

atendimento de puérperas com dificuldades para amamentar, e a participação na campanha 

do outubro rosa que foi realizada no parque Rizzo onde tivemos avaliação nutricional e 

orientação da população no dia 16 de outubro de 2021. em relação aos sades em 

complemento aquela informação que nós já trouxemos lá na coordenadoria de reabilitação 

nos temos que já tendimento domiciliar foram realizadas 371, atendimentos individuais 767, 

em avaliação de elegibilidade é admissão no sábado nós tivemos 45 procedimentos 

individualizados 1690, e atividades coletivas 11 em relação à educação 

permanente.Educação em saúde nós tivemos aí no terceiro quadrimestre de 2021, o 

monitoramento das escolas que realizam os estágios né nossa rede de saúde monitoramento 
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da lista de alunos que realizam esses estágios no nosso no nosso município, o 

monitoramento nos dos Estagiários no próprio campo de estágio a reunião para atribuição 

das vagas de estágio, para as escolas técnicas e universidades e a contrapartida das estágio 

nas escolas tem passar na Secretaria Municipal de Saúde, em forma de insumos ou cursos 

de capacitação, e neste quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde recebeu insumos 

como acerto de um valor, em relação às capacitações nós tivemos capacitação para os 

profissionais do SAMU realizado pela Faculdade Anhanguera sobre ventilação mecânica, 

nós tivemos a capacitação de enfermeiros da atenção primária à saúde de testes rápidos de 

sífilis e hepatites, nós tivemos também um início da capacitação para atenção primária à 

saúde de Embu das Artes pela empresa universaúde que agora todos os nossos 

profissionais estão sendo capacitados. Nós já estamos no terceiro encontro de cada um 

desses grupos e nós temos avançado bastante na capacitação de todos os nossos 

servidores vocês vão entender o motivo. Quando a gente chegar na parte da ouvidoria em 

relação a UNICID. nós tivemos atividade de Novembro Azul e o acerto de valores da clínica 

particular em frente ao ano lá de 2001. elas temos aí as fotos da capacitação que foi feita 

pela Faculdade Anhanguera para tratar da capacitação de ventilação mecânica para os 

profissionais do SAMU. nós temos aí algumas fotos também que trazem a capacitação da 

atenção primária à saúde que a união diz que todos os profissionais da nossa rede de 

atenção primária vão ser capacitados para melhor atendimento à população. em relação ao 

RH da Saúde o que que nós tivemos no terceiro quadrimestre de 2020. com a criação do 

programa da frente de trabalho ajudou a reforçar mais as unidades com esses conceitos 

foram admitidos 26 bolsistas e trabalham 4 horas os bolsistas foram trabalhar na área de 

limpeza, portaria e administrativo e manter maior organização controle e funcionários de 

setor de regulação. só terão agora  com estatutário ou seja serão todos os servidores 

concursados e para tanto foi solicitado uma chamada do concurso para vacância de 10 

administrativos para distribuição entre as UBS tivemos também a chamada de concurso de 

três técnicos de enfermagem em um fonoaudiólogo por vacância e também a população a 

ser vacinada foram chamadas mais profissionais para os polos de vacinação administrativos 

e enfermeiros e técnicos de enfermagem, localizando novos profissionais em escolas de 

vacinação. Lembrando que para o ano de 2021. nós temos uma lei complementar Federal 

que nos proibia a contratação EA realização de concurso o aumento de gastos com pessoal 

para forçar o motivo para poder ir em um ser autorizados por bastante ou seja quando abriu 

um cargo agente. Pode ocupar o novamente tivemos a entrada também de 13 médicos dos 

44 que foram chamadas no processo seletivos para médicos que foi lançado edital. esses 

profissionais foram contratados para compor tanta atenção primária por médicos clínicos 
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pediatras em médicas da família quanto também atenção especializada entre psiquiatria em 

cardiologista, também foi chamado médico para o SAMU de da vacância ainda existentes o 

medicamento também tivemos a entrada de dois novos médicos. Sendo, ele um ortopedista 

do concurso e uma médica que veio por transferência e hoje atende. nós tivemos também a 

contratação de profissionais no maior fortalecimento do RH das unidades básicas de saúde e 

entre os contratados estão administrativos, técnicos de enfermagem, enfermeiros ACS 

sades, socializando um total de 40 colaboradores. Vamos falar agora da saúde bucal na 

nossa coordenadoria de saúde bucal que que nós tivemos no terceiro quadrimestre, nós 

conseguimos fechar uma parceria para Faculdade de Odontologia da Uninove onde os 

nossos pacientes estão recebendo atendimento odontológico nas clínicas das Faculdade de 

Odontologia da Uninove, onde os nossos pacientes estão recebendo atendimento 

odontológico nas Clínicas da Faculdade também de forma gratuita em uma parceria com a 

secretaria, que inclusive faz o transporte dos pacientes até o local com todo conforto e 

segurança para que eles possam ter aí um atendimento mais rápido, e aí a gente conseguiu 

diminuir a fila os pacientes são levados. Então até o local de atendimento por vans que foram 

contratados pela prefeitura. E com essa parceria  vem diminuindo a fila de espera das 

unidades de saúde. nós já estamos hoje com atendimento de 70 pacientes que receberam 

todos os procedimentos até a conclusão do tratamento. EA previsão é de que agora 12 

mensalmente novos pacientes em tratamento na Uninorte. assim complementando a nossa 

oferta da rede de atendimento próxima em relação à reforma das salas odontológicas, que 

foram necessárias aí após a covid, nas salas com cadeiras compartilhadas né em razão dos 

folículos né que saem das roupas dos pacientes nós tivemos aí que individualiza. esses faz 

para gente evitar a contaminação no Jardim São Marcos já foi substituída do Santa Emília 

também, concluída em dezembro ou 10 Pinheirinho em andamento 10 independente em 

andamento. e a Escola Armando Vidigal para atendimento das crianças especiais, também 

andamento. Nós também tivemos na saúde bucal 17º Fórum de saúde bucal um evento 

realizado em parceria para Faculdade de Odontologia da USP e também um curso online 

para equipe de saúde bucal sobre diagnóstico e tratamento das dores de origem 

endodôntica. nós tivemos também no Novembro Azul que é o mês né de prevenção ao ao 

câncer de próstata, nós tivemos a participação da saúde bucal nas atividades então com 

Triagem de câncer bucal e também com os grupos de educação em saúde. agora nós vamos 

falar da atenção primária em saúde que a nossa atenção básica com as nossas UBS nós 

vamos nós tivemos bastante atividade todos os meses eu aproveito a oportunidade para 

agradecer o empenho EA dedicação de todos os profissionais que estão aí nas nossas 

unidades se dedicando ao máximo para que a gente Traga uma saúde de qualidade uma 
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saúde digna nossa população para que a gente possa ter sempre as portas abertas que 

melhora o alimento e o melhor atendimento para que eles temos procurar, então no mês de 

setembro apresentar o nosso Setembro Amarelo. nós fizemos abertura no dia primeiro de 

setembro também fizemos montagem entrega dos kits diabetes, na zeramos toda fila de 

espera no mês de setembro nós intensificamos o planejamento familiar nas unidades 

justamente com a campanha de vasectomia e laqueadura, que também foi um sucesso nós 

realizamos palestras e rodas de conversa com usuários nas UBS psicologia, voltado para o 

mês da conscientização do Setembro Amarelo foi ofertado aos profissionais um celular sobre 

sífilis e outra cs63 também se capacitarem foram realizados eventos nas unidades em 

parceria com a saúde mental, tudo isso voltada para o tema do mês quero Setembro 

Amarelo. Depois nós vemos para o mês de outubro rosa. então que que nós tivemos  

outubro nós tivemos grupos voltados para a saúde da mulher, nós tivemos rodas de 

conversa agendamento de Papa Nicolau e coleta. nós tivemos um dia de que foi o sábado do 

dia 16 de outubro. Nós também tivemos uma caminhada do outubro rosa com as orientações 

nutricionais e sobre direitos da mulher e a saúde da mulher em parceria também com a 

secretaria de Desenvolvimento Social da nossa querida Ely Santos e Érica  que Estava à 

frente da pasta. e também da Doutora Fernanda a frente da Secretaria da Mulher, nós 

tivemos a campanha de arrecadação de absorventes e lenços. nós tivemos atividades 

educativas palestras também  a continuidade do planejamento familiar, o agendamento e 

colocação de DIU a campanha multivacinação para menores de 15 anos a entrega pega dos 

uniformes pela organização social de saúde nos amigas, e a comemoração integrada do dia 

dos ACS cientistas e médicos nas unidades nós tivemos a abertura de saúde na hora que é 

um programa do Ministério da Saúde.Em que a gente estende horário de atendimento e nós 

realizamos isso em três unidades nossas criadas São Marcos, valo Verde e Independência. 

nós tivemos produção dos copos e nós também tivemos a produção da ficha da gestante 

para o novo sistema. então em gráfico aí a gente consegue trazer para vocês que das 

vacinas todas as vestes as nossas 16 o desce daí a gente Verifica que houvesse  São 

Marcos conseguiu realizar 88 de produção de vacinas seguida pela UBS do Vista Alegre com 

57, Independência com 55 vs do Fátima e do Pinheirinho com 37 e  36 seguidos depois de 

São Luiz e  Santo Eduardo, Santa Emília Eufrásio, mimás e  Itatuba, e UBS do Ângela. em 

relação ao papanicolau nós tivemos 210 coletas de exame no dia do nosso Outubro Rosa. na 

UBS São Marcos e demais unidades aí Vocês conseguem ver pelo gráfico. A segunda foi 

Albert de independência que realizou o 135 coleta de Papanicolau apenas no dia. nós 

tivemos também a caminhada né nós fizemos do dia de a caminhada do outubro rosa e as 

ações no parque Rizzo. nós tivemos mais de 700 pessoas nessa caminhada nós tivemos 23 
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orientações médicas 43 testes rápidos de HIV sífilis hepatites B e C e 68 orientações 

nutricionais. seguido do Outubro Rosa em quando chegamos ao Novembro Azul. então 

Novembro Azul as nossas UBS realizaram grupos voltados para a saúde do homem rodas de 

conversa coletas de PS3 por sete rápido não tivemos a realização de um dia de que foi um 

dia histórico no município em que nós conseguimos reunir um número expressivo de homens 

dentro das unidades. nos gráficos vão mostrar isso nós realizamos uma campanha de 

arrecadação de mantimentos já para o Natal sem fome. realizamos atividades educativas 

palestras voltadas para a saúde do homem continuamos com o planejamento familiar a 

produção do pop nós tivemos a inauguração do ambulatório de crônicos Eufrásio nós 

tivemos também a ação da empresa jtp Transportes voltada para o mês de Novembro Azul 

com palestras educativas e coleta de peças dos funcionários que se disponibilizaram a 

realizar o teste e nós tivemos também reuniões com os responsáveis técnicos no site. Além 

disso nós tivemos ainda em novembro capacitação de Enfermeiros em relação aos testes 

rápidos de DST e HIV, nós tivemos reunião do frete reunião para campo de estágio reunião 

da rede cegonha reunião para tratativa da portaria 3297 de 2020 que instituiu em caráter 

excepcional e temporário incentivo financeiro de custeio para as ações de promoção 

proteção e apoio ao aleitamento materno e da alimentação complementar adequada e 

saudável para crianças menores de 2 anos de idade. no âmbito da Estratégia amamenta e 

alimenta Brasil na atenção primária em saúde, devemos reuniões de colegiado semanal 

encontramos a reunir nossos profissionais na atenção primária nós realizamos parcerias com 

a Secretaria de Esporte para uma doação de eletrônicos a campanha da  Anad voltada para 

ações de diabetes e a reunião com representantes da Universal para implantação do projeto 

de educação permanente. então em números o que a gente observa do teste rápido PSA 

que normalmente a dificuldade do homem chegar até a porta de entrada nas nossas 

unidades de saúde. nós tivemos uma sensação excelente, nós tivemos aí como   realização 

de testes rápidos no dia de que apenas um dia Alberto e Nossa Senhora de Fátima que 

conseguiu coletar 274 testes rápidos diferencial se ao menos 274 homens estiveram na UBS 

do Fátima, nesse dia seguidos da UBS Embu 168/10 Pinheirinho 153 Vista Alegre 105 127 e 

o Eufrasio,  Independência, Santa Tereza e São Marcos números cima de 100 homem isso 

representa o trabalho dedicado das unidades básicas de saúde fez com que esses homens 

comparecessem no dia de  sua saúde.  Nós também tivemos a realização de testes rápidos 

nesse dia para HIV sífilis hepatites B e C. A unidade que mais realizam testes foi Albeci do 

Pinheirinho com 293 seguidos das UBS do Santa Emília Fátima, Santa Teresa e Vista 

Alegre, São Marcos, ressaca e Angela com números acima de 100 testes realizados no dia. 

nós tivemos algumas unidades que conseguiram atendimento médico na unidade do São 
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Marcos conseguiu atender 180 homens do dia. também tivemos o atendimento odontológico 

em parceria com a coordenadoria de saúde bucal. são as unidades que nós tivemos 

atendimento na maioridade foi dessa independência que realizou 62 atendimentos no dia D 

da vacina é o nosso também realizamos vacina UBS que mais realizou atualização vacinal 

foi ao 10º São Marcos com 72 atualizações. E aí chegamos é o Dezembro vermelho mesmo 

dezembro vermelho, então tivemos a reunião com a equipe de nutrição tivemos um grupo de 

trabalho da mortalidade infantil tivemos atividades do fico sabendo como testes rápidos e 

atividade de promoção à saúde também tivemos a realização de uma live que foi 

disponibilizada pelo site da prefeitura para que a gente trouxesse cada vez mais acesso e 

conhecimento das pessoas do que se trata o Dezembro vermelho, nós tivemos reunião da 

rede cegonha nós tivemos também reunião da unidade básica de saúde do Ângela e a 

equipe de dentistas, e nós tivemos a visita técnica da Universal ginásio DS. então em relação 

à produção. O que que a gente verifica nós tivemos um aumento de mais de 23% das 

consultas médicas do primeiro para o terceiro quadrimestre observa-se no primeiro 

quadrimestre nós tivemos 58928 atendimentos médicos esse número pulou para 72 1840 

atendimento dos médicos. em relação as consultas de enfermagem nós também tivemos um 

aumento de mais de 69% na consulta de enfermagem do primeiro para o terceiro 

quadrimestre no primeiro quadrimestre, nós tivemos 23052 condições de enfermagem esse 

número chegou a praticamente 39.000 no terceiro quadrimestre. em relação as consultas 

odontológicas. As consultas médicas do primeiro para o terceiro quadrimestre observa-se 

que no primeiro quadrimestre, nós tivemos 58928 atendimentos médicos esse número pulou 

para 72 1840 atendimentos médicos. em relação as consultas de enfermagem nós tiver 

também tivemos um aumento de mais de 69% na consulta de enfermagem do primeiro para 

o terceiro quadrimestre. nós tivemos 23052 consultas de enfermagem esse número chegou a 

praticamente 39.000 no terceiro quadrimestre. em relação as consultas odontológicas Nós 

também tivemos um aumento de mais de 66% em relação ao primeiro quadrimestre, então 

nós saímos aí de 6227 atendimentos. E chegamos a mais de 10 mil atendimentos de 

consultas odontológicas no 3º quadrimestre. em relação as consultas de outros profissionais 

de nível superior nós tivemos um aumento de 43% nas consultas de nível superior do 

primeiro para o terceiro trimestre, então nós pulamos de 4741 para 6800. em relação aos 

procedimentos de enfermagem e vacinação a gente observou um aumento de mais de 54% 

nos procedimentos de enfermagem e nós saímos de 79310. E chegamos a 122554 que nos 

indica o fortalecimento da nossa classe dos trabalhos que nós temos feito em cima da equipe 

de enfermagem para que a gente melhores a qualidade dos serviços deles para que eles 

também tenham condições de melhor atender a população. E além disso nós realizamos 
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mais de 94 mil doses de vacinas aplicadas sem considerar a covid do primeiro para o terceiro 

quadrimestre. em relação as visitas dos agentes comunitários de saúde a gente tem que 

lembrar que no ano de 2021. nós tivemos a troca e da organização social atenção primária e 

não tivemos uma alteração do número de agentes comunitários, e isso acabou impactando 

um pouco na produção, mas no segundo quadrimestre, Mas no terceiro quadrimestre a gente 

já vê uma retomada aí então nós tivemos um terceiro quadrimestre e 129517 visitas com os 

ACS em relação aos procedimentos, nós temos que no terceiro quadrimestre em relação aos 

testes rápidos de sífilis da gente ver um aumento expressivo do primeiro quadrimestre 331 

segundo quadrimestre 159, esse número vai a 1228 no terceiro quadrimestre a mesma coisa 

se reflete em relação ao teste rápido de HIV tudo isso grande parte em razão dos trabalhos 

que foram feitos os dias desses nas aberturas das unidades, aí a gente acabou ampliando a 

oferta para que as pessoas tivessem acesso a realização desses testes, nós tivemos 771 a 

retirada de Cúmplices 3728 aferições de temperatura 1100 por ativos simples 1153 testes 

rápidos de gravidez 220 eletrocardiograma 8117 minhas capilares uns e 1858 coleta de 

material para exame, lá Laboratorial esse número também aumentou muito a gente observar 

que no primeiro quadrimestre foi 5340 quando ainda nós estávamos com muitas restrições 

da pandemia, não chegamos no terceiro quadrimestre praticamente 12.000 coletas de 

materiais de exame Laboratorial 3174 medições de preço de peso e 31734 aferições de 

pressão do 3º quadrimestre. agora nós vamos trazer os números da nossa regulação 

ambulatorial a coordenadoria e que é responsável por gerenciar todos os agendamentos de 

exames e consultas, então quando nós falamos os agendamentos de exames e consultas 

municipais, mais Clínica São Bento. Nós temos que nos terceiro quadrimestre nós realizamos 

59885 agendamento, não for sala  já chegando a 166732 nesse relatório que a gente retira 

do sisreg tem um sistema do Governo Federal em relação aos agendamentos nas nossas 

referências do Estado seria o HGT um lá no salão a gente tem um trabalho que em cima do 

absenteísmo ou da nossa falta primária. A ideia é que todo mundo que a gente consiga 

agendar com essas pessoas compareçam nas agendas para que a gente não tem o 

absenteísmo a gente consiga atender o maior número de pessoas, então que a gente 

observou nós aumentamos a oferta porque nós saímos 17589 chegamos a 9515 

agendamentos, mas nós continuamos com número de faltas um absenteísmo. de 20% então 

dessas 9500 2 mil pessoas não compareceram se a gente pegar o total do ano nós 

realizamos 25595 agendas no estado dessas 25.000 mais de 5.000 pessoas acabaram não 

comparecendo.próxima das vagas de bolsão que é quando os nossos funcionários ficam 

chegam antes do horário para a gente conseguir pegar as vagas que sobram, no sistema do 

Governo do Estado o que nós somos referência, da região Justamente na obtenção dessas 
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vagas de bolsão nós conseguimos de Setembro a Dezembro, pegar duas 1727 vagas 

devolução e no total do ano 6686 Vagas em relação à Clínica São Bento, também a gente 

faz um trabalho de absenteísmo. Por que é um contrato a gente só paga pelo executado. 

Entretanto a partir do momento que a gente agenda e o paciente não vai é outro paciente 

que poderia ter sido agendado e acabou não sendo atendido a gente observa que no terceiro 

quadrimestre, nós tivemos agendados 17716 quando a regulação ligou para confirmar esse 

número caiu para 12759 e desses 12.000 nós ainda tivemos a falta de 4957 que representa 

praticamente 30% dos números confirmados, então na clínica São Bento nós tivemos 35 mil 

pessoas confirmadas, entretanto mais de 15.000 não compareceram que representa 34% de 

absenteísmo. Então nós pegamos aí pelas especialidades observando que no terceiro 

quadrimestre todas as consultas estão no contrato da clínica São Bento  de especialidades 

médicas de consultas, ele se encerrou então nós chegamos uma nova licitação é solicitação 

foi somente de exames. Não por esse motivo que os números do 3º quadrimestre são 

zerados para consultas, mas nós temos aí de ecocardiograma 1785 de ultrassom 8782 de 

holter 308 de mapa 820. Lembrando que esses números poderiam ser ainda maiores se o 

nosso absenteísmo não fosse tão alto e se as pessoas agendadas e confirmadas realmente 

comparecessem nas suas agendas. para medir Alta complexidade quando a gente trata da 

Maternidade que que nós observamos que em setembro nós tivemos 78 parto normal esse 

número caiu outubro para se conhecer o parto cesariano nós tivemos 20 Setembro 19 

outubro e curetagem pós abortamento e colesterol. nós tivemos 12 de Setembro 10 de 

outubro. Lembrando que os dados de novembro e dezembro ainda não tinham sido 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde. em relação ao caso de internações nos vemos que 

em setembro nós tivemos 31 internações no hospital de covid de Embu das Artes que a 

UPA, nós tivemos 202 internações na unidade mista e Maternidade Central, e nós tivemos 

104 internações no hospital leito irmã Annete o nosso Hospital do vazame, Setembro os 

números de outubro são números ainda parciais o que se observa um número muito baixo 

principalmente na unidade mista e Maternidade Central, e os dados de novembro e 

dezembro não tinham ainda sido disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Em relação as 

internações por diagnóstico motivo das pessoas se internar em nosso município os que mais 

se destacam são os que estão em vermelho, então nós temos em primeiro lugar a gravidez 

parto e puerpério que a nossa maternidade ela vem seguida de doenças do aparelho 

respiratório, depois do aparelho circulatório e por último do aparelho geniturinário. Em 

relação as consultas nós temos que o pronto-socorro Central atendeu no 3º quadrimestre 

39777 pacientes adultos e 3600 infantis a outra atendeu 26564 de adultos e no total dos dois 

nós tivemos 66341 pacientes. Lembrando que terceiro quadrimestre ele compõe aí também o 
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início do aumento das sindromes gripais que nós tivemos no mês de dezembro, mais de 20 

mil pessoas com suspeita ou com algum sintoma de síndrome dos serviços do SAMU das 

unidades de remoção básica, nós tivemos atendimentos da Embu das Artes no quadrimestre 

1986. E aí Lembrando que o nosso Samu é Regional, então nós temos aí o atendimento de 

Itapecerica 1639, Embu Guaçu 951, Juquitiba 602, São Lourenço da Serra 345 e o nosso  o 

serviço, de atendimento avançado 446, então nós tivemos um social de atendimento do 

SAMU regional no quadrimestre de 5969 atendimentos de ligações recebidas 35858, desses 

números trotes e orientações 972 totalizando 36 1830. a próxima ainda em relação aos 

Transportes nós temos as nossas ambulâncias brancas, que são a serviços de remoção 

entre hospitalares nós tivemos remoções simples 3235 e remoções de UTI 208 totalizando 

3443 e do nosso transporte ambulatorial. são nossos carros e Vans nós tivemos para 

consultas e exames 300 atendimentos e para hemodiálise 800 totalizando 300 de 80 

atendimentos. então serviço de atendimento móvel de urgência emergência que elas 

estavam Regional por meio do  núcleo de educação em urgência em parceria com a unidade 

da Anhanguera, citou seus funcionários em ventilação mecânica que foi aquilo que nós 

passamos também quando falamos da educação permanente. em relação ao sae e a certeza 

serviço de assistência especializada em infecções sexualmente transmissíveis, nós tivemos 

um terceiro quadrimestre a reunião de colegiado uma busca ativa de pacientes faltosos, esse 

sistema desse atendimento o atendimento as unidades básicas via telefone para orientações 

Gerais a solicitação de testes rápidos para o estado controle dos estoques e a separação. 

EA distribuição para a soubesses a solicitação de preservativos para o estado controles 

entendi só de separação e Distribuição para as unidades de saúde. nós tivemos também a 

consolidação de planilhas de teste rápido de preservativos do site das unidades de saúde 

nós tivemos uma reunião online com chevel Osasco e CRT a capacitação de testes rápidos 

para enfermeiros a reunião para orientação da campanha do fico sabendo a entrega de 

cestas básicas leite e filipetas e o monitoramento dos sistemas como o laudo AIDS 1° se 

akhilesh SNC. nós tivemos total de consulta 770 consultas de acolhimento de enfermeiro 187 

procedimentos de enfermagem 5817 consultas de nutrição, 16 consultas de psicólogo 15 visitas 

domiciliares 370 atendimentos de assistente social e 281 coleta de exames laboratoriais totalizando 

1714 procedimentos. em relação aos testes realizados, então nós tivemos 3946 testes de HIV 2127 

de hepatite B 2547 dia pode ser 3171 de sífilis totalizando 11790 testes rápidos realizados em relação 

ao frete ao PEP prep nós tivemos 47 no terceiro quadrimestre e o Crespi 51. Lembrando que o  fefe 

são atendimentos de profilaxia pré-exposição e pós exposição sexual disponíveis gratuitamente na 

nossa rede. agora vamos tratar da vigilância epidemiológica na vigilância epidemiológica, nós tivemos 

a busca ativa de tuberculose e foram coletadas 240 e duas amostras, nós tivemos também reunião 
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com os enfermeiros das 16 HS no dia 23 de setembro sobre a campanha Nacional de multivacinação, 

nós tivemos apresentação do relatório nacional e regional sobre escorpiões e arboviroses em 27 de 

setembro, nós tivemos a campanha Nacional de multivacinação no dia 1º de outubro a 31 de outubro, 

com o Diadema dia 16 de outubro que foi juntamente com a campanha do Outubro Rosa nós tivemos 

a reunião sobre o fluxo da planilha do covid notificações compulsórias com a UPA, pronto socorro 

central, nós tivemos vacinados contra covid-19 no mês de setembro novembro dezembro mais de 

187 mil doses. nós tivemos também a vacinação contra influenza nos meses de setembro outubro 

novembro dezembro, em quantitativo de 58825 doses todas elas recebidas do Ministério da Saúde. 

nós tivemos também na multivacinação menores de 1 ano, nós tivemos 1410 doses aplicadas de 1 a 

4 anos 811 de 5 a 14 anos na 126 do total que compareceram 4827. nós tivemos 3147 carteira de 

vacinação atualizadas do curso GTI Miss queda da mortalidade infantil e materna, nós tivemos 

também o 15º simpósio de humanização a capacitação de hanseníase que justamente, foi agora 

defendida, e divulgadas nas nossas conversas no mês de janeiro que é o nosso Janeiro roxo. nós 

tivemos uma UBS para nós tivemos uma webconferência do tratamento do Escorpião, nós tivemos 

uma reunião no planejamento para melhoria do acesso informática, tivemos também reunião com os 

médicos Doutor Thales e doutores Estela para elaboração do treinamento dos profissionais da 

Vigilância epidemiológica e das unidades de saúde sobre tuberculose, nós tivemos reunião do núcleo 

de violência e nós tivemos também reunião de humanização no dia 6 de dezembro. nós tivemos 

reunião de atualização da situação do controle de manejo de escorpião em 6 de dezembro nós 

participamos do 4º Fórum de combate as violências do Estado de São Paulo nós fizemos a reunião 

referente ao programa de violência vigilância e controle da raiva em 8 de dezembro, nós participamos 

do 3º Fórum da doença de Chagas da região metropolitana de São Paulo em 13 de dezembro. Nós 

também fizemos uma reunião para tratar da campanha do Janeiro roxo que são as ações de 

rastreamento de vigilância em 17 de Dezembro de 2021.Em relação aos números da mortalidade 

infantil nós temos que do terceiro quadrimestre de 2021, do infantil sendo Neonatal precoce e 

tardio e pós-neonatal não hoje do Neonatal precoce é de 0 a 6 dias 2 de 7 a 27 dias 3 no pós 

Neonatal que é 28. A 364 dias sejam menores que 1 ano 4 na infância de 14 anos 2 e o total 

nos encerramos com 28 casos. em relação aos agravos e notificações obrigatórias, nós 

tivemos 5 acidentes por animais peçonhentos 51 atendimentos antirrábicos um caso 

notificado de coqueluche 20 casos de dengue, no caso de esquistossomose nenhum de 

hanseníase e oito de hepatites virais, nós tivemos um caso notificado de herpes genital 

apenas o primeiro episódio um caso notificado de leptospirose, em adulto 15 de sífilis em 

gestante e 10 de sífilis não especificada. nós tivemos três casos de síndrome da úlcera 

genital excluídos da herpes genital 34 síndrome do corrimento cervical em mulheres, nós 

tivemos 37 casos notificados de síndrome do corrimento uretral. Em momento 79 casos de 

violência doméstica sexual e outras violências e 19 casos notificados de tuberculose, em 

relação aos procedimentos realizamos exames de PPD em 46 pessoas. em relação à 



Câmara Municipal da estância Turística de Embu das artes 
Estado de São Paulo 

 

Rua Marcelino Pinto Teixeira, 50, Pq. Industrial, Embu – SP – Fone 4785-1555 18 

dengue no terceiro quadrimestre 20 casos notificados, apenas um caso confirmado esse 

caso importado nós tivemos um caso descartado e ainda temos 18 em andamento.  em 

relação, então a mesma situação nós verificamos que dá chikungunha, nós tínhamos um 

caso notificado no primeiro quadrimestre, esse caso já foi descartada por isso nós estamos 

aí febre amarela e Zika também gerados. das doses da campanha contra influenza é o que 

que nós temos informação de crianças de seis meses a dois anos e os exames 5590 das 

crianças gestante 2670 trabalhadores da Saúde, 516  será sempre quatro idosos 14051 

totalizando 22 1933. agora nós vamos falar da zoonoses são que nós tivemos de ação da 

zoonoses em terceiro quadrimestre de 2021. nós tivemos 22 entradas de cães e gatos por 

abandono nós tivemos duas adoções nós tivemos 24 castrações realizadas no próprio, CCZ 

dessas 24 nós tivemos seis faltas no mutirão de castração que é o fila zero fat nós tivemos 

218 castrações e retiradas de animais ligações nós recebemos 266, então em relação a cães 

e gatos nós vacinamos 137 cães 85 222 vacinações contra raiva no terceiro quadrimestre. e 

por último em relação à vigilância sanitária nós temos aí outro água que a vigilância 

ambiental monitoramento que a gente faz da água da Sabesp, são nós coletamos um 

terceiro quadrimestre 62 amostras para verificar a coloração e nós não tivemos problema 

fizemos coleta de 121 amostras para verificar a presença de coliformes totais analisadas e 

nós tivemos 11% dessas coletas com problema e também coletamos 121 amostras para 

verificar anormalidades na turbidez das Águas da Sabesp, nós tivemos 1,7 porcento de 

amostras com problema. Lembrando que não houve alterações nos índices de furto de 10 ou 

cor aparente caracterizando os resultados de 100% satisfatório para os parâmetros 

bioquímicos e organolépticos. 

  

  

 

 

Em relação às ações da visa, tivemos ainda a capacitação de boas práticas para 

estabelecimentos, nós tivemos 35 solicitações de abertura e 45 solicitações de renovação de 

licenças sanitárias. nós tivemos 278 liberações de licenças sanitárias 141 inspeções nós 

tivemos três inspeções nas indústrias de medicamentos libbs e Decker, nós fizemos o 

atendimento a 26 denúncias e emitimos 19 laudos técnicos de avaliação, realizamos também 

mil e trezentas expressões exclusivas do plano São Paulo em relação a covid-19 uns 26 

atendimentos de setor regulado fizemos 28 instauramos, 28 procedimentos administrativos 

concluímos 17 e fizemos 141 fiscalizações do tabaco agora é só as informações da ouvidoria 

vocês vão entender porque que no ano de 2021. assim como neste ano nós vamos continuar 
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Investindo na capacitação dos Servidores, então a gente observa aqui em relação as 

reclamações o maior número de reclamações está no pronto-socorro depois na Secretaria de 

Saúde UBS Independência. seguida também das UBS do Teresa do Fátima e do Santo 

Eduardo e do Santo Eduardo, exato em relação aos elogios nós recebemos elogios da 

vacinação do covid, elogios da zoonoses, nós tivemos um elogio da UBS do Santa Tereza no 

elogio a secretaria de saúde, um elogio albeci e um elogio ao hospital leito irmã Annete no 

hospital do vazame. Então, o que que nós observamos como é que as pessoas entraram em 

contato com a ouvidoria 64 foi por telefone, 15 presencialmente por tipo, nós encontramos 84 

informações para 6 elogios. E aí o motivo dessas ouvidorias a gente observa que 39 é 

exatamente por Conduta do Servidor a qual o 20. o atendente o paciente entende que não foi 

adequada seguida do atendimento da equipe por isso a secretaria de saúde vem investindo 

na capacitação e na renovação justamente no cuidar de quem cuida dos nossos profissionais 

saúde para que cada vez eles estejam capacitados e habilitados para melhor atender a 

população. E aí para finalizar nós vamos mostrar as nossas ações pode passar. Essas são 

as fotos do Setembro amarelo que nós temos o tema decida pela vida quer um mês de 

valorização à vida aí vocês vem fotos da equipe, do nosso com dizer que fizeram uma 

belíssima apresentação eles têm um coral em um trabalho lindo muito engajado, eles fizeram 

então essa apresentação do Setembro amarelo e refletiram no Outubro Rosa. nós temos a 

ampliação do horário das quatro unidades, então ao UBS centro, Independência, Pinheirinho 

e valo Verde passaram a funcionar das 7 horas da manhã às 19 horas da noite de segunda a 

sexta. nós tivemos aí a foto também dos Profissionais de Saúde que fizeram curso de libras. 

então o SAMU através através também da educação permanente recebeu diversos 

profissionais da saúde e tiveram acesso a capacitação de libras, que vem capacitando cerca 

de 38 colaboradores das mais diversas áreas em unidades de saúde. Nós também tivemos o 

início da consulta farmacêutica canal best do Santa Teresa um trabalho importante esse que 

vem sendo realizado pela assistência farmacêutica de auxílio as pessoas, para identificação 

dessa medicação que esse paciente. 

 

 

 

 

Então em Outubro eles também entregaram cartazes com a proibição de amostras grátis e 

representante de laboratório nas nossas unidades realizaram tomei uma cartilha para 

orientação das equipes de saúde fizeram uma programação e o pedido do Tamiflu 

justamente já pré-venda em um surto de H3N2, segurando esse medicamento ele é enviado 
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pelo governo do estado ele vem do ministério através do Governo do Estado para os 

municípios nós realizamos a programação anual dos medicamentos dos programas Dose 

Certa saúde da mulher e diabetes e também realizamos a organização do controle de 

estoque dos medicamentos do componente estratégico. então no Outubro Rosa e nós 

tivemos 945 coleta de Papanicolau ou seja quase mil mulheres estiveram nas nossas 

soubesses para realizar coleta de Papanicolau nós tivemos com 122 aplicações de 

multivacinação e 490 agendamentos de mamografia juntamente com a nossa equipa e da 

regulação aí são as fotos nós tivemos a presença de Zé Gotinha para animar o evento no dia 

do Outubro Rosa. ainda do Outubro Rosa nós tivemos a nossa caminhada com também o 

atendimento no próprio Outubro Rosa. Nós também começamos acompanhar com a equipe 

do frase Itinerante do Desenvolvimento Social, então nós temos também uma tenda da 

saúde acompanhando, ele fazendo a realização de testes rápidos, ainda fotos da caminhada 

que reuniu aí essa 700 pessoas na defesa e da prevenção do câncer de mama e de colo de 

útero.Esse foi o resultado na nossa campanha de arrecadação de absorventes e lenços para 

cabelo, nós arrecadamos mais de 4.000 pacotes de absorvente mais de 400 lenços de 

cabelo. Lembrando que esses pacotes de absorvente foram distribuídas entre as secretarias 

de Desenvolvimento Social secretaria de educação e Secretaria da Mulher para que possa 

atender as mulheres com câncer ou ainda em situação de vulnerabilidade, ou ainda aquelas 

adolescentes e os lenços foram distribuídos através de uma funcionária Nossa que conhecia 

o projeto ir nos hospitais que hoje fazem atendimento do tratamento com câncer fazem 

nossas mulheres. nós tivemos um dia de também o dia das crianças no SAMU em que os 

filhos dos nossos funcionários tiveram oportunidade de estar mais próxima  do trabalho de 

seus pais, então foi um dia bem divertido Alegre e participativo aí com a colaboração 

inclusive de alguns dos nossos integrantes aqui do Poder Legislativo, que nos ajudaram a 

tornar essa festa ainda mais bonita.  Novembro Azul  aí as fotos, que foi hoje nosso dia de 

todas as atividades da saúde do homem, então nós tivemos  1644 testes rápidos de PSA 

então nós estamos falando de mais de 1.600 homens nas nossas UBS em apenas um único 

dia, nós fizemos 162 aplicações de multivacinação e 411 atendimentos médicos 

conseguimos atender mais de 400 homens em apenas um dia. no dia 24 de novembro e nós 

inauguramos o nosso ambulatório de crônicos ambulatório de doenças crônicas que hoje 

está instalado lá no Décio, faz o acompanhamento com equipe multidisciplinar. Aí está a foto 

do dia em que os nossos pacientes foram visitar, eles tiveram lá no mês para visitar a 

exposição da Rita Lee muitos deles há muitos anos não sabia nem o que era sair de casa, 

tiver um dia aí de Cultura distração, tudo isso com equipe da saúde mental acompanhando 

um dia especial não tem certeza que vai ficar marcada aí na história do Caps para 
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finalizamos com dezembro vermelho que a mês mês da luta e conscientização contra a AIDS 

e infecções sexualmente transmissíveis, nós estivermos lá com a Tenda na inauguração do 

Natal iluminado justamente para realizar a testagem rápida.Nós também realizamos naquele dia 

vacinação contra covid-19, realizamos também o jogo beneficente com apoio aí da Secretaria de 

Esporte um momento de distração, descontração para os nossos servidores, então foi o grupo do 

Embu Munique ao nosso time da vacinação contra  da secretaria de esportes que eu tinha ido 

embora ainda saiu vencer pelo parabéns aí a equipe que é um show de bola não só na vacinação, 

mas também no campo provaram são bons também de futebol. dezembro Verde nós também, mas 

dezembro além de vermelho ele também é verde nós realizamos um dia D em defesa dos Animais, 

em que nós tivemos a nossa feirinha de adoção de pets e nós também inauguramos o espaço Pet 

que foi aqui de analisado pelo nosso presidente da Câmara Renato Oliveira no dia 5 de dezembro, 

nós realizamos a nossa equipe para proteção e defesa dos animais. também realizamos ações em 

três escolas dos Municípios para que as crianças também cresçam com essa ideia de proteção ao 

meio ambiente em defesa dos animais. em dezembro nós tivemos também a entrega de uniformes do 

SAMU com todos os nossos profissionais do SAMU receberam uniforme completo inclusive com 

calçado e capa de chuva para que possam cada vez mais trabalhar de forma segura, e continuará 

sendo aí os nossos anjos né nas nossas ambulâncias. E aí mostramos o bolsa família. Esse foi 

importante a gente colocar para poder mostrar para vocês umas nossas equipes de atenção primária 

estão engajados no trabalho, e aí a gente vê a evolução da nossa cobertura,  nós começamos com 

quase todas as UBS em outubro muita soubesses ainda não vermelho com uma atualização baixa e 

a gente termina em dezembro e faz Janeiro com percentual alto de cobertura do Bolsa Família.0 esse 

número fica evidente quando a gente compara com a nossa região de Mananciais, a gente observa 

que Embu das Artes está em primeiro lugar no 95% de cobertura desses beneficiários ou seja 95% 

das pessoas que tem Bolsa Família estão sendo acompanhados,  pelas nossas equipes enquanto 

segundo lugar que São Lourenço da Serra que só tem 815 800 beneficiários enquanto a gente tem 

mais de 21 mil só tem 54% de cobertura demonstra aí o quanto a nossa equipe está engajada no 

trabalho.  o programa fila zero Pets nós iniciamos aí com castramóvel no seu bairro ou nós tivemos o 

nosso primeiro no Parque da Juventude e nós realizamos um mutirão de castração. E lá nós 

conseguimos realizar 218 castrações em duas ações neste quadrimestre, lembrando aí que esse 

programa continua durante esse ano todo ainda esse mês nós teremos um evento de filas era o 

castramóvel no seu bairro neste mês ainda de Fevereiro. E aí por último a vacinação a luta ainda não 

acabou. Embu das Artes continua na luta aí do combate ao covid-19 atualmente nós estamos na 

imunização em primeira dose de crianças, hoje a partir de hoje acima de cinco anos continuamos 

ainda e temos dose para todos os doses de reforço inclusive da Jansen das pessoas precisam se 

atentar que não é mais dose única as pessoas precisam comparecer porque a gente veio observada 

aí nesse aumento de internação na recente por suspeita de covid é que a grande maioria das 

pessoas, que têm tido uma evolução na infecção contra covid-19 são exatamente as pessoas que 

não se vacinaram, então nós pedimos e contamos com a consciência de vocês que quem ainda não 



Câmara Municipal da estância Turística de Embu das artes 
Estado de São Paulo 

 

Rua Marcelino Pinto Teixeira, 50, Pq. Industrial, Embu – SP – Fone 4785-1555 22 

se vacinou vacinar nos temos vacina nós estamos aguardando vocês para que finalmente a gente 

conhecer siga vencer essa luta. por fim, nós tivemos a implantação do novo sistema de nosso de 

saúde o nosso projeto piloto a ideia que a gente tenha um sistema integrado de saúde para saúde 

inteira do município tá aqui muito em breve inclusive, além do prontuário eletrônico vocês possam 

fazer pedido de exame verificar consultas agendadas solicitar consultas quem sabe um dia tem tele 

atendimento tudo isso quando o novo sistema eletrônico de saúde vocês hoje que já usam o sistema 

aí para agendamento da vacina, Quanto isso traz aí uma facilidade né para o nosso dia a dia, nós 

estamos ampliando para que quando você chega no PS eu chego na UPA eles consigam enxergar 

todo seu Prontuario. e todos os exames que você realizou e todo seu histórico isso é além de 

modernização é trazer informação importante para o médico, que vai atender a equipe de saúde que 

vai te atender mas mais do que isso é mandar produção para o ministério da saúde e para que cada 

vez mais a gente consiga receber financiamento para poder investir também na saúde, então é isso a 

gente encerra a nossa apresentação aí do 3º quadrimestre quero agradecer a todos vocês que 

estiveram aí presente nos acompanhando nós estamos à disposição no nosso e-mail que é gabinete 

com saúde@embudas artes.sp.gov.br eu gostaria de relembrar da importância neste momento que 

continuemos usando máscara que permaneçam em distanciamento social, se for possível que 

mantenham a higienização das mãos e o mais importante se organizem não há nada melhor do que a 

vacina hoje para combater a covid vamos nos prevenir quem sabe muito em breve a gente consiga 

finalmente vencer a saúde obrigado a todas e uma boa e até a próxima. 

 

 

  

 

 

 


