
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 1 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 1º QUADRIMESTRE 

DE 2022, REALIZADA NO DIA 31 (TRINTA E UM) DE MAIO DE 2022 (DOIS MIL E VINTE 

DOIS). 

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

das Artes, Estado de São Paulo, no Plenário Mestre Gama, da Câmara Municipal da 

Estância Turística de Embu das Artes, situado à Rua Marcelino Pinto Teixeira, 50 – Parque 

Industrial Ramos de Freitas, 18h, realizou-se Audiência Pública para demonstrar as 

Receitas e Despesas da Secretaria da Saúde de Embu das Artes do 1º Quadrimestre de 

2022, nos termos do Artigo 12º da Lei Federal nº. 8689 e a Emenda constitucional nº. 

29/2000, sendo apresentado pela Secretária da Saúde Senhora Thaís de Almeida Miana, 

assessorada pela Rita Florentina Santos, com presença dos senhores: Antônio Carlos Rocha 

Lemos, Nilson Lopes de Souza, Maria Isabelita da Silva, Maria Mônica F. Lima, Jefferson 

Fernandes, Sheila de Jesus Pinheiro, Felipe José dos Santos, Flávia Ferreira de Andrade, 

Adriana Rodrigues, Maria Fernanda, Raissa Nobuga de Oliveira, Eliana Gonçalves de 

Amaral, Aine dos Santos Mendes e Cláudia Matos. Diretor Geral da Câmara -  Felipe José 

dos Santos – boa noite a todos, Sejam todos bem-vindos a câmara municipal e agradeço a 

presença da secretária de saúde Thais em nome da Ritinha cumprimentou todos os 

profissionais da saúde Sejam todos bem vindos e também todos os gerentes das unidades 

em nome do presidente Renato Oliveira dos demais vereadores desta casa de Leis. Estamos 

aqui no dia 31 de Maio 2022 para a realização de audiência pública da Secretaria Municipal 

de Saúde referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2022 para tanto passo a palavra 

Secretaria de Saúde Doutora Thaís. Secretária municipal de Saúde – Doutora Thais 

Miana - Boa noite a todos os presentes em nome do presidente da Câmara Renato Oliveira e 

também do vereador que é presidente da Comissão de saúde Bobilel Castilho eu agradeço a 

oportunidade de mais uma vez estamos nessa casa Legislativa para apresentação dos 

resultados da Secretaria de Saúde, agora do primeiro quadrimestre de 2022, vamos 

apresentação pode passar a Prefeitura da estância turística de Embu das Artes através da 

Secretaria de Saúde atendendo a Lei complementar 141 de 2012 no seu artigo 36 torna 

público para conhecimento de todos os interessados próximo identificação da Prefeitura 

Municipal da estância turística de Embu das Artes, com endereço a Rua andronico dos 

Prazeres Gonçalves 114, Embu das Artes, telefone site conforme apresentado no painel e-

mail gabinete. saudee@embudasartes.sp.gov.br   que agora informando ser um e meio para 

que possam ser encaminhada eventuais dúvidas e sugestões o órgão gestor é a Secretaria 

Municipal de Saúde o CNPJ do nosso Fundo Municipal de Saúde 172 996 21/0 01 dígito 10 

então como Prefeito temos Claudinei Alves dos Santos, com data de posse 1º de Janeiro de 
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2021 em reeleição e como secretário Thais Miana com data de posse em 11 de janeiro de 

2021. O presente relatório referente ao trabalho desta secretaria no presente no período de 

Janeiro a Abril de 2022. pretende cumprir com a tarefa de ser além de uma prestação de 

contas a população e as demais instâncias do sistema único de saúde SUS uma análise 

crítica da nossa atuação, esse relatório foi elaborado a partir das diretrizes do pacto pela 

saúde utilizando os dados produzidos pelos  datasus sinasc a fundação seade e as planilhas 

produzidas no município foram elaborados comentários e avaliações dos diversos setores 

desta secretaria, e neles estão mencionados os nossos objetivos e estratégias metas e 

resultados alcançados ou não baseados todos no nosso plano de saúde. Esperamos que ao 

final da leitura deste documento fica em claros os principais resultados obtidos neste caso, 

no primeiro quadrimestre de 2022, as dificuldades encontradas a reorientação de antes essa 

destinação dos recursos financeiros da saúde do Município. Vamos aos dados demográficos 

então nós temos nas cidades homens mulheres, e aí a gente também consegue ver em 

pirâmide onde a gente observa que a concentração da nossa população hoje tá na faixa 

etária dos 20 até os 40 e 50 anos que quando a gente começa aí até um decréscimo. Na 

quantidade da nossa população próximo na evolução demográfica a gente vê que no total de 

275765 nós temos essa informação é do CEAD nós temos uma divisão de homens com 

134024 homens e mulheres 141741.  Apresentando que hoje então no município nós temos 

a faixa de mulheres maiores do que homens. As ouvidorias no primeiro quadrimestre de 

2022 ocorreram 142 manifestações de usuários a ouvidoria da Secretaria Municipal de 

Saúde 90,8% dessas que são 129 manifestações foram reclamações principalmente 

referentes ao mau atendimento da equipe e a má conduta de alguns servidores no período 

em questão também ocorreram 12 elogios que representam 8,5% das manifestações e uma 

denúncia que representa 0.7 por cento das manifestações. Nesse caso é importante né a 

gente firmar que já ouvi nós vamos apresentar aqui na parte da frente à implantação pela 

própria Secretaria de Saúde de uma capacitação e humanização através do nosso RH da 

educação permanente da Saúde Mental para que a gente consiga também sensibilizar os 

nós os servidores da importância na qualidade do serviço.Se separarmos por equipamentos 

de saúde verificamos que o que tem maior número de reclamações é o pronto-socorro 

central com 35. Seguidos da secretaria de saúde que tem 9 UBS Centro que tem 8, A UBS 

do Santa Teresa e UBS do Jardim São Marcos com sete, com dois elogios nós temos três 

elogios para UBS do Jardim Pinheirinho, duas Itatuba, 2 para Secretaria de Saúde 2 e 1 para 

o Vista Alegre, e denúncias, nós tivemos uma denúncia que foi encaminhada a secretaria de 

saúde através da ouvidoria. Agora nós vamos tratar da organização da Secretaria de Saúde 

a secretaria de saúde tem como figura Central. A secretária de saúde as secretarias adjuntas 
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que são duas e o Conselho Municipal de Saúde como controle social a Secretaria Municipal 

de Saúde possui as seguintes coordenações com as suas respectivas subdivisões. nós 

temos a Coordenadoria administrativa onde se compõe também o almoxarifado nós temos 

assistência farmacêutica que além das Farmácias também tem a farmácia de alto custo, nós 

temos atenção primária em saúde que  com 16 UBS um ambulatório de aleitamento materno 

um ambulatório de crônicos e um consultório e unidade de alta complexidade, nos 

encontramos o pronto-socorro Central que é uma unidade mista com maternidade o hospital 

leito a UPA o Centro de Especialidades que o do Valo verde e agora o CRS os sedes e o 

SAMU na saúde mental nós temos a composição de um Caps 1 Caps 2 de álcool e drogas 

um centro de conviver em uma residência terapêutica na vigilância em saúde, nós temos 

compreendido a vigilância epidemiológica vigilância sanitária, e Vigilância em saúde do 

Trabalhador a vigilância ambiental, temos também a coordenação de educação permanente 

humanização, nós temos também a coordenação de enfermagem. o financeiro a 

coordenadoria de gestão de pessoas o planejamento a reabilitação a regulação a saúde 

bucal,  aqui observarmos porque nessa dos cadastros de que nós que temos de atendimento 

dos administração pública no município nós vamos encontrar todas essas unidades entre 

buscadas entre as unidades básicas dos equipamentos de urgência as unidades móveis de 

urgência que são os pontos do Samu e também a carreta que é a unidade móvel terrestre de 

Embu das Artes. ao nosso verificamos que dos 36 equipamentos nós temos 16 UBS uma 

policlínica que o atendimento da reabilitação no Independência um ambulatório de 

especialidade que é o conviver um ambulatório de crônicos um de amamentação os dois 

caps que é o CAPS ao à maternidade e o hospital leito a secretaria de saúde a central de 

regulação do Samu e as unidades móveis a central de regulação a nossa unidade de 

vigilância a UPA o equipamento do sae e a central de rede de frios que as câmaras de 

vacinas totalizando 36. A imagem nós temos aí uma ferramenta então no município dos 

nossos equipamentos de saúde. E aí então nós vamos tratadas emendas parlamentares que 

foram obtidas agora para o primeiro quadrimestre de 2022. Os recursos via emendas 

parlamentares federais para custeio do incremento fato seria da atenção primária nós 

recebemos uma emenda mas ela ainda era referenciado ao ano de 2021. No valor de R$ 

1612653 nós também recebemos uma Emenda para aquisição de equipamentos para as 

unidades básicas de saúde também ainda referenciado um ano de 2021. Que está em fase 

de processo licitatório de R$ 2299952 e nós também recebemos ainda até o final na portaria 

do Ministério da Saúde agora no final de e maio recursos para covid de R$ 1220940. Então 

por emenda e programas e covid-19 recebemos R$ 5133545 em relação aos nossos tetos.  
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Praticamente o dobro mais que o dobro para recebimento do fundo de verbas do Ministério 

da Saúde. São desse valor de R$ 20000000, a gente tem que a diferença entre eles é de R$ 

10000569, então nós implementamos em um ano a possibilidade de receber 10 milhões a 

mais na saúde na parte do Max no já temos desses 20 milhões R$ 12803874 já indicados 

para recebimento de emendas para atenção primária, nós temos um teto em 2021 de R$ 

13712653 ele também foi implementada em R$ 5311984, e nós chegamos a  19 milhões R$ 

24554,84 também demonstrando que a atenção primária também exerceu atividade de a fim 

garantir o lançamento das Produções através do previne Brasil com incremento também de 

equipes por parte de apoio da secretaria de saúde que apoiou, aí na ampliação do número 

de equipes de estratégia para gente encaminhar  para as unidade de saúde. Então, nós 

temos aí daqueles valores que já estão indicados os 12 milhões promaq e os 10 milhões por 

Papi nós temos os parlamentares Deputado Milton Vieira, Deputado pastor Marco Feliciano, 

Deputado Alexandre Frota, e 1 de relatoria geral pro Max e nós temos deputada policial Kátia 

castre, Deputado Milton Vieira, Deputado Nilton táxi e deputado David Soares para o papi já 

representando um recebimento de R$ 22840767 para o município através de emendas. 

Aproveita a oportunidade para agradecer os nobres parlamentares que com a sua 

disponibilidade de indicação não pensaram duas vezes e enviaram emendas para o 

município de Embu das Artes, acredita no trabalho que é realizado por esta secretaria. 

Vamos tratar do financeiro. Coordenadora da Saúde - Rita Florentina Santos – boa noite 

vou falar da parte financeira, parte das receitas federais realizado por esta secretaria, nós 

vamos tratar do financeiro foi realizada 9388378 foi referente a média e alta complexidade da 

atenção básica R$ 8629583 a saúde foi o estado de um milhão 602330 foi realizado  

assistência farmacêutica 1053845 realizavam 351 275 São 30 mil realizadas entrevistas 

realizadas com 9818218293 programada 98366400. estaduais 1110101 realizamos nada até 

o momento que ele passa só vai repetir as transferências do município 190800803 foi 

realizado 64287502 outras transferências essas outras transferências são todas as 

aplicações de recursos que entram esfera federal foi programado 36milhões foi realizado 163 

645 Total Geral de arrecadação programados 290320940 realizadas em 3069 3966. Aqui nós 

temos um resumo para apresentar a mesma informação no  grupo das despesas separadas 

de função. subfunção 201 que apresentam a saúde foram está 217699904. tem empenhados 

71718280 e 41238129 dividido em outras benefícios de previdência vantagens e obrigações 

patronais despesa de pessoal e legislação trabalhista, nos contratos de gestão Gerais 

serviços de consultoria serviços de terceiros pessoa física e pessoa jurídica tecnologia da 
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informação, os programas e equipamentos assistência hospitalar que a máquina melhor 

programado 170853163 e 180980 e 40638369 do contrato da máquina temos um contrato de 

gestão que a gestão da atenção primária em serviços de urgência e emergência nos serviços 

e pessoas jurídicas conhecimentos contrato que tem para poder gerenciar partidas 

equipamentos e serviços, é o serviço de suporte profilático e terapêutico mais conhecido 

como a atenção farmacêutica, foi orçado material de construção e medicamento saúde foi 

um milhão 1021347745.Ver material de consumo de toda a criação de medicamento 

vigilância em saúde que é um milhão 878 foi empenhar um milhão 02190-472 cuidados de 

145 e 114 e 4 531 km 975 o Total Geral previsto foi 292524904 e 237240900 e 65 e 

63437341a quadrimestre 77820770 aqui um detalhamento da despesa por objetos não tem 

despesa com pessoal que foi 23219395 e se dividem em folha de pagamento Bolsa auxílio 

que a gente foi as condições de trabalho o Embuprev fundo de garantia e INSS parte dos 

mais médicos 358.00003 serviço de pessoas físicas  e jurídicas  reprodução dos aluguéis 

foram 32551. serviços de material de consumo que são enfermagem empresa combustível 

cesta básica dos funcionários do programa de TV de material de água e dietas diversas 

razões a tela de escritório medicamento material de Odonto. serviço de pessoas jurídicas 

7632 que se dividem Eletropaulo Sabesp telefonia transporte ambulatorial, Serviços Médicos 

que não tem que são as empresas que faz a parte dos Serviços Médicos são as clínicas São 

Bento a logística das UBS a fração da zoonose reforma adequação das UBS e o sistemas é 

o serviço está sendo realizada nas unidades. a saúde mental colocação e manutenção 

Odontológica capacitação, segundo de veículos em ambulância locação de veículos e 

serviço gráficas que são igual faixas serviço de motoboy confecções de camisetas serviço 

diversas de limpeza das Caixas água e hospedagens mais médicos e odontológicos.O 

primeiro quadrimestre de 2022. esse que nós temos para mostrar então é que nós tivemos 

no mês de janeiro 10608 até agendamentos no mês de fevereiro 7 1991 no mês de março 

11437 e no mês de abril 12926 agendamentos totalizando 42 1962 agendamento. os 

agendamentos realizados nas principais referências do estado que para gente são HGP um 

ano em Taboão, nós tivemos em janeiro 3271 agendamentos com 720 faltas 2676 

agendamentos com 600 e 42 faltas em fevereiro em março 3601 agendamentos com 770 e 

duas faltas em abril 3500 agendamentos com 875 faltas representando três 13.089 

agendamentos que foram realizados no HGP e no Ame Taboão com 3.000 faltas 

representando o absenteísmo de 22,98%. de vagas de bolsão observa que nós tivemos 

13089 agendamentos no HGP no Ame, mas nosso também conseguimos além da cota que 

não é distribuído pelo trabalho que é realizado aí com excelência pela equipe das regulações 

nas unidades básicas de saúde um total de 3707 vagas, que foram conseguidos através de 
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bolsão, e aí nós temos o fila zero que é o contrato que nós temos com a clínica São Bento 

para realização de exames. nós temos que no período do primeiro quadrimestre nós tivemos 

14 11678 agendamentos 10042 confirmados e uma falta de 4636 exames. se nós olharmos 

então do contrato da clínica São Bento nós vamos ver aqui de todos os exames. A grande 

maioria delas é ultrassom de abdômen total que dá um total de 2392 e ultrassom 

transvaginal 2479, mas no período nós tivemos 10040 agendamentos. a gestão de pessoas 

nós temos a informar que no mês de janeiro ou foi a contratação de vários profissionais, no 

mês de janeiro houve a contratação de vários profissionais para rede de atenção primária em 

saúde e em outros serviços conectados a rede como residência terapêutica e os sites então 

nós tivemos a contratação de quatro bolsistas da frente de trabalho um comissionado 4 

administrativos através do processo seletivo mãos amigas, quatro enfermeiros também 

através do processo seletivo mãos amigas, quatro auxiliares de serviços gerais também 

mãos amigas, três técnicos de enfermagem um motorista e quatro cuidadores para 

residência terapêutica todos através de processo seletivo da mãos amigas. no mês de 

fevereiro houve um grande aumento aí nas contratações para que a gente pudesse fortalecer 

ainda mais as equipes dos equipamentos de saúde e nós contratamos profissionais para a 

rede de atenção primária e também para residência terapêutica, e também para os sites 

complementando 10 agentes comunitários de saúde 10 comissionados duas frentes de 

trabalho para administrativo em uma frente de trabalho para a portaria 26 administrativos 

dois auxiliares de serviços gerais ou oito enfermeiros e três técnicos de enfermagem em 

todos esses pela contratação do processo seletivo da organização social mãos amigas.  no 

mês de março também tivemos a contratação aí de funcionários e também fortalecemos a 

questão dos Servidores no Caps 1 e Caps 2 e também  para inauguração muito em breve do 

nosso centro especializado em reabilitação, então nós tivemos dois administrativos e uma 

limpeza pela frente de trabalho depois nós tivemos pela frente de trabalho do Estado 23 

administrativas e quatro de limpeza sete comissionados e conseguimos chamar de concurso 

público três administrativos um fonoaudiólogo e  dois fisioterapeutas. no mês de abril nós 

também tivemos outras contratações dos comissionados chamados de concurso público um 

farmacêutico em um psicólogo e através do processo seletivo da mãos amigas, 10 

administrativo, cinco enfermeiros, seis técnicos de enfermagem, um assistente social, três  

farmacêuticos e dois oficineiros. em fevereiro como eu disse na nossa abertura foi iniciado 

um projeto de humanização em saúde em parceria com a coordenação de saúde mental e a  

coordenação de educação permanente em saúde, e o projeto consistiu em três encontros de 

humanização em saúde voltada aos trabalhadores dos equipamentos de saúde, temos tendo 

como objetivo a melhoria da qualidade dos atendimentos a melhoria no clima organizacional, 
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e também em proporcionar aos trabalhadores do Cuidado e a  valorização no ambiente de 

trabalho participaram todas as unidades de saúde, Caps 1 Caps 2, e Secretaria de Saúde 

totalizando a participação de mais de 260 trabalhadores administrativos todos os 

participantes receberão um certificado de 12 horas pela participação, nestes encontros, a 

educação permanente para o primeiro quadrimestre de 2022, não tivemos a reunião com os 

coordenadores de área para verificação de disponibilidade de Campos de estágio para o ano 

de ano letivo de 2022. a formalização do termo de compromisso para os estágios com as 

Faculdades unitalo Anhanguera e FMU e com as escolas técnicas sequencial Aurélio 

Alvorada Plus e Vital e também a formalização do convênio de estágio com curso de 

medicina na Uninove do campus Osasco, nós tivemos reunião com as unidades de saúde 

em busca de médicos da nossa rede para preceptoria em medicina junto a Uninove, e 

também reuniões com a coordenação do curso de medicina e a coordenação da atenção 

primária para articulação desses estágios nas unidades básicas de saúde. tivemos um início 

então o início do estágio de medicina, então da Universidade Uninove no hospital leito, 

tivemos um início do estágio de psicologia da Faculdade Anhanguera nos nossos serviços de 

saúde mental o monitoramento da lista de estagiários a entrega pessoal das listas de alunos 

para cada RT de enfermagem dos Campos de estágio para melhoria dessa supervisão dos 

Campos de estágio. as ações desenvolvidas então também tivemos reunião com a 

coordenação de Saúde Mental para alinhamento do estágio de psicologia reunião com os 

representantes das faculdades e escolas técnicas com a coordenação de urgência e 

emergência e RT de enfermagem para alinhamento de monitoramento da lista de estágio 

supervisão e também a coordenação, as ações desenvolvidas nós tivemos aí a participação 

da Secretaria de Saúde na 18ª mostra de experiências exitosas do município no 35º 

Congresso de secretários municipais de saúde que foi realizado entre os dias 16 e 18 de 

março. ainda no formato virtual e nós tivemos oito trabalhos apresentados no Congresso que 

demonstra que cada vez mais a gente vem investindo aí na qualificação do trabalho e na 

publicação desses trabalhos para quê amanhã todo mundo lembra o que foi feito pela nossa 

gestão, então nós tivemos de trabalhos inscritos a atuação da Vigilância Sanitária nos finais 

de semana na orientação supervisão e esclarecimentos quanto ao funcionamento dos 

estabelecimentos em período pandêmico, nós tivemos a implantação do ambulatório de 

aleitamento materno no município de Embu das Artes, nós tivemos o trabalho que falou 

sobre a parceria entre a vigilância sanitária e epidemiológica garantindo a imunização da 

covid-19 nas instituições de longa permanência para idosos no município de Embu das Artes, 

tivemos um trabalho escrito que tratou do primeiro centro de combate ao coronavírus do 

Brasil que foi construído em 5 dias em Embu das Artes. tivemos o trabalho da implantação 



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 8 

do ambulatório de doenças crônicas no município de Embu das Artes, tivemos também o 

trabalho que tratou da implantação do consultório farmacêutico. Tivemos o trabalho da 

implantação do ambulatório de doenças crônicas no município de Embu das Artes, tivemos 

também o trabalho que tratou da implantação do consultório farmacêutico no município de 

Embu das Artes durante a pandemia de covid-19 tivemos o trabalho que trouxe sobre o 

monitoramento efetivo e resolutivo no enfrentamento da pandemia e o último trabalho que 

tratou da instalação da primeira usina de oxigênio da região metropolitana de São Paulo, que 

também foi Embu das Artes, nós tivemos reunião de colegiado pactuação de estágio de 

musicoterapia da faculdade FMU, também tivemos a proposta de treinamentos para 

funcionários administrativos que trabalham nas farmácias em parceria com a Escola Técnica 

sequencial, a revisão do relatório mensal com aniversário hoje que foi contratada e para 

fazer a capacitação dos nossos servidores no que trata a técnica e trabalho ao SUS e a 

reunião do nep Mananciais são nosso grupo aí técnico de educação permanente perante o 

estado que acontece sempre nas últimas terças-feiras de cada mês. Aí nós temos as fotos 

então das capacitações que foram realizadas pela Universal com a participação de 277 

trabalhadores da atenção primária que foram realizadas no centro cultural mestre Assis e na 

faculdade faem. também tivemos as reuniões e visitas técnicas nas unidades do Santo 

Eduardo, Santa Emília, Vista Alegre,  mais UBS do Fátima,  Santa Teresa com a participação 

da empresa Universal udi da coordenação de enfermagem e também da coordenação de 

atenção primária à saúde. tivemos a capacitação também para os coordenadores da 

Secretaria de Saúde entendendo a importância de que não só aponta mas também a gestão 

seja todo dia capacitado para melhorar o trânsito de informações e a forma no trato com o 

paciente, tivemos também capacitação realizada pela Uninove para os agentes comunitários 

de saúde e os de endemias no centro cultural Valdelice. tivemos também a capacitação 

através da Universal com os administrativos do almoxarifado e da própria secretaria de 

saúde que foi realizado no centro cultural mestre Assis. a capacitação essa realizada pela 

Vigilância Sanitária de boas práticas para os proprietários de salão de beleza e de padarias 

que também foi realizado no centro cultural mestre Assis. vamos tratar agora das vigilâncias 

em saúde quando a gente fala da ação ações da vigilância epidemiológica nós tivemos 

capacitação da vacinação de covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos que foi a ampliação 

inclusive para a utilização da fazer pediátrica que vê exclusivo para spu bíblico reunião do 

comitê de óbito Materno Infantil reunião referente ao programa de vigilância e controle de 

raiva no Estado de São Paulo, a capacitação do vacivida para registro da vacinação das 

crianças o curso de apresentação do sistema de informação para registro da vacinação anti-

rábica através do programa de vigilância e controle da raiva do Estado de São Paulo 
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concurso sobre sífilis uma reunião com os números de vacinados contra covid no mês de 

janeiro foram de 39258. entre primeira e segunda dose dose de reforço nós tivemos reunião 

webinar sobre manejo Clínico de dengue, Zika e chikungunya e febre amarela web 

conferência da covid influência influenza e Sarampo a reunião para a primeira avaliação 

trimestral da tuberculose, e nós tivemos a em fevereiro vacinados contra a covid 39503, entre 

primeiras segundas e doses de reforço. tivemos também o tratamento o treinamento do 

tratamento da tuberculose latente tivemos um treinamento para avaliação macro Regional de 

indicadores de processos e metas definidas, tivemos uma reunião com a coordenadora Keila 

na cidade de Diadema sobre o tablet e os fluxos de trabalho para atendimento nos casos da 

tuberculose tivemos uma reunião via web que tratou do rumo a implementação do Plano 

Nacional de tuberculose em frente aos desafios da covid e tivemos também uma reunião 

com a coordenadora da GV Osasco São Paulo  Sandra Bonfim.sobre também Otávio web 

próximo de web binário em alusão ao dia mundial de anomalias congênitas um treinamento 

do Dia Mundial da tuberculose as reuniões das campanhas de influência deste ano, reunião 

e sobre os casos suspeitos  rubéola e Sarampo o treinamento do ciclo de debates vigilâncias 

em saúde ambiental, primeiro ciclo de experiências exitosas da atuação da vigilância de 

populações expostas as substâncias químicas e para o mês de março tivemos vacinados 

contra covid 34265 entre primeira e segunda dose dose de reforço SUS, tivemos a 

aplicabilidade do teste rápido em hanseníase no SUS um link para participação no plantão de 

dúvidas sobre a tuberculose um treinamento web sobre leishmaniose visceral a reunião 

sobre a tuberculose droga resistente que a CBR uma reunião sobre a campanha alusiva ao 

dia mundial da combate a doença de chagas, reunião em sobre a sensibilização da 

tuberculose e também sobre a orientação da campanha de influenza e Sarampo ano de 

2022. tivemos bastante coisa na vigilância epidemiológica tivemos uma live sobre a 

atualização do vacivida no treinamento via YouTube sobre os padrões radiológicos 

pulmonares entre a tuberculose a reunião do núcleo de violência e finalizamos abril.com 

23117 vacinados contra covid-19 incluindo primeira segunda dose dose de reforço dos 

agravos notificados e encerrados. nós tivemos durante o quadrimestre o primeiro 

quadrimestre de 2022. 3 acidentes por animais peçonhentos 12 atendimento antirrábico um 

agravo notificado de coqueluche 40 agravos notificados de dengue, nenhum de 

esquistossomose uma gestante com suspeita de HIV, nenhum de hanseníase e dois de 

hepatites virais, nenhum agravos notificados de leptospirose nenhum de sífilis congênita, 

nenhum de sífilis em adulto nenhum agravo notificada de síndrome da úlcera genital, tivemos 

quatro de síndrome do corrimento cervical em mulheres nenhum caso de corrimento uretral 

em homens e 9 agravos notificados de violências domésticas sexuais ou outras violências 
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agravo notificado de toxoplasmose um agravo notificado de toxoplasmose congênita e 24 

agravos notificados de tuberculose. declarações de óbitos para o primeiro quadrimestre nós 

tivemos 330 declarações de nascidos vivos 292, nenhum óbito materno e 5 óbitos infantis. 

dengue nós temos que durante o quadrimestre nós tivemos 40 casos notificados destes 40 

apenas três confirmados três casos autóctones nenhum caso importado e casos descartados 

28 ainda em investigação exame de PPD que é o teste tuberculínico nós tivemos pro 

quadrimestre 128 testes realizados nesse 128 e 23 positivados que representa 17,96% de 

positivação próximo vacina da covid, tivemos pro quadrimestre 136143 doses. Neste período 

ainda nos polos de vacina ativos nós ainda não tínhamos a vacina nas unidades básicas de 

saúde então nós temos que pôr doses aplicadas em Janeiro,  a grande maioria foi de fazer 

com 23.997 doses adicionais aplicadas nos temos em fevereiro uma quantidade expressiva 

de astrazeneca em dose adicional também de pfizer em dose adicional mas também tivemos 

primeira dose de coronavac segunda dose de coronavac. em março nós tivemos dose 

adicional de pfizer dose adicional de astrazenica, mas também tivemos muitas segunda dose 

de coronavac que a segunda dose das crianças nesses adolescentes, e em abril nós tivemos 

a grande maioria expressiva de pfizer aplicada em dose adicional representando 23.997 

doses. não tivemos postos itinerantes né durante o quadrimestre, nestas fotos dos Nós 

aplicamos 4111 doses. o município de Embu das Artes foi premiada em primeiro lugar no 

Estado de São Paulo em relação aos casos encerrados de tuberculose em 2021. parabéns à 

equipe aí da atenção primária em saúde a equipe da vigilância epidemiológica que vem cada 

dia mais melhorando a forma né de busca ativa de controle desses pacientes para que a 

gente continue sendo sempre referência no estado e o nosso município. também alcançou 

sexto lugar em número de busca ativa próximo em relação à campanha da influenza 

campanha da gripe nós tivemos até um mês de abril que é o primeiro quadrimestre 3389 

crianças de 6 meses até 5 anos 217 de gestantes 1460 trabalhadores da Saúde 49 

puerperas   e 11515 idosos da vacinação do sarampo nós tivemos crianças de 6 meses a 5 

anos 3086 e trabalhadores da saúde 481. em relação à vigilância sanitária nós tivemos como 

ação a capacitação em boas práticas para estabelecimentos que foram aquelas fotos que a 

gente mostrou a logo atrás, então no total de 119 estabelecimentos participaram dessas 

capacitações no primeiro quadrimestre atingindo um total de 225 participantes nós tivemos 

48 solicitações de abertura de licenças sanitárias e 86 pedidos de renovação nós tivemos 

167 liberações de licenças sanitárias 348 inspeções 27 atendimentos a denúncias e 17 

emissões de laudo técnico de avaliação LT. nós tivemos expressões exclusivas ainda 

referente ao plano covid-19 o plano o plano São Paulo 956 atendimento de setor regulador 

22 investigação de eventos adversos 1, instituição de procedimentos administrativos 30 
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conclusão de procedimentos administrativos 16 e a fiscalização do tabaco 348. em relação 

ao CCZ nós tivemos aí no total entrada de cães e gatos por abandono no primeiro 

quadrimestre de 2022, 8 cães e 7 Gatos tivemos, 6 adoções de cães e 6 adoções de gatos, 

tivemos 12 castrações no ccz de cães e 10 dias pelo fila zero, Como tirar o que a gente 

realiza, nós realizamos 171 esterilização de cães e 111 esterilizações de gatos, a falta das 

castrações no CCZ nós tivemos 5 a falta nos mutirões que seria o absenteísmo 56, nós 

tivemos 253 ligações para retirada de animais 17 denúncias de maus-tratos, solicitando um 

resgate de animais uma sorologia de leishmaniose positiva e 135 ordem de serviço de 

castração não atendida, ainda referente aos anos de 2019 e 2020 que estão sendo 

realizadas aí, já no próximo mês próximo então nós tivemos aí da vacinação anti-rábica em 

Janeiro, Fevereiro, Março e Abril totalizando 94 cães 39 gatos 138 vacinas antirrabicas 

aplicadas no município. Lembrando que já é já estamos no terceiro ano consecutivo que o 

governo do Estado não encaminha as doses para vacinação anti-rábica e solicita que não 

seja realizado o mutirão que normalmente é realizada em agosto, próxima das ações de 

arbovirose nós fizemos aí um trabalho aos sábados durante esse primeiro quadrimestre vai 

ser mostrado também quando tiver tratando da atenção primária em saúde para o combate 

da dengue e as viroses em gerais vão vocês vão observar aí que do trabalho regular dos 

imóveis que são visitados pelos Agentes do CCZ mais os imóveis que foram visitados, ações 

de sábado pelas equipes da atenção primária nós tivemos em janeiro 9900 revisitados em 

fevereiro mais de 3400 em março mais de 7 mil e oitocentos e em abril 282 sequência foi 

quando esfriou e nós então entendemos que não havia necessidade da gente colocar a 

equipe mais na rua. Quais são as fotos né da ação da água virose que foram realizadas aos 

sábados nós tivemos também no CCZ 12 retiradas de abelha e marimbondos 2917 ação de 

equipamentos públicos e 22 dias realizações em equipamentos públicos, a água que a 

vigilância ambiental em relação. em relação ao proagro número de amostras versus 

percentual foram encontradas de problemas nas análises que foram das amostras recolhidas 

de coloração Cloro insuficiente 2,1% a presença de coliformes totais 1,4 porcento com 78 

análises realizadas e das anormalidades na turbidez, nós não tivemos nenhum por cento 178 

também amostra as realizadas todas estas da Sabesp, água da Sabesp e de Poços 

Artesianos. A vigilância em saúde do Trabalhador nós tivemos três casos de denúncias 4 

investigações de casos graves com casos de óbitos ou de amputações tivemos dois 

atendimentos ao Ministério Público do Trabalho uma reunião com o cerest  duas reuniões 

com a equipe do GPS Embu duas investigações de casos graves e fatais e oito 

monitoramento de empresa. próximo em relação ao sae serviço de atendimento 

especializado foram realizados os atendimentos nas unidades básicas de saúde via telefone 
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com Orientação médica da equipe de enfermagem que vemos a contagem de estoque de 

testes rápidos com separação e envio para UBS tivemos a planilha de testes rápidos e 

preservativos sae município e g realizamos a entrega de cestas básicas leites de filipetas nos 

reunimos com a Jewel Osasco de forma online e realizamos o monitoramento dos sistemas 

que são sistemas que trabalham em equipe do site próxima são de atendimentos em 

números nós tivemos para o primeiro quadrimestre 765 consultas médicas realizadas 268 

consultas e acolhimentos da enfermagem 35 procedimentos de enfermagem nove consultas 

com nutricionista 8 consultas com o psicólogo 91 visitas domiciliares 434 atendimentos com 

assistente sociais 423 coletas de exames laboratoriais totalizando 2033 procedimentos 

realizados no sae no primeiro quadrimestre de 2022 próximo dos Testes realizados no sae 

não são aqueles realizados nas unidades de saúde nós tivemos 210 de hepatite HIV 198 de 

hepatite B sífilis totalizando 745 testes realizados em relação aos Peps  que é o atendimento 

de profilaxia pré-exposição e pós exposição sexual nós tivemos 37 Pepsi Pepsi realizados e 

17 Peps realizados totalizando 54. em relação à atenção primária em saúde. nós tivemos as 

ações das árvores viroses, e reuniões do comitê de mortalidade materna e infantil de 

planejamento anual de atendimento de gestante de alto risco de alinhamento de carro 

ambulatorial da pretoria da Uninove do planejamento da atenção primária também foram 

realizadas nas UBS Santo Eduardo UBS centro o plantão da síndrome gripal com 

atendimento estendido no horário noturno e também atendimento aos sábados. são das 

arboviroses com as equipes de atenção primária nós temos aí pelas UBS, UBS valo Verde 

894 UBS Independência 232 São Marcos 1935 Santa Tereza 1094 Santo Eduardo 1284 

Santa Emília 1791 Ângela 1461, totalizando 8691 Imóveis visitados, e no último encontro que 

foi feito no mês de março nós tivemos UBS centro 182 Imóveis visitados Vista Alegre 805 

Jardim mimar 751 totalizando 2238 Imóveis visitados lembrando de olhar da síndrome gripal 

do dia 13 de Janeiro de 2022 até o dia 26 de janeiro de 2022 Alberto Embu que é o nosso 

best sempre Alberto dos Santos Eduardo, tiveram plantão pós-expediente para atendimento 

de paciente de síndrome gripal poderiam se utilizar do atendimento aos pacientes de 

qualquer objeto de Embu das Artes, antes então nós funcionamos na UBS Embu de segunda 

a sexta das 19 horas às 22 e sábados das 7 horas da manhã às 22 horas e ao 10 em Santo 

Eduardo como ela encerra o expediente mais cedo então foi das 17 horas às 22 horas e aos 

sábados das 7 horas da manhã às 22 horas da noite, nós tivemos na UBS Santo Eduardo o 

total de 941 atendimentos na UBS Embu 1055 são no total atendimento de síndrome gripal 

1379 realização de coleta de swab Nasal que é um teste  Por covid-19 totalizando 1996. o 

comitê de mortalidade infantil materno-infantil foi reativada e na data de 25 de janeiro já foi 

realizada a primeira reunião com a presença dos representantes da organização social mãos 



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 13 

amigas da coordenação de enfermagem coordenação de atenção primária coordenação das 

urgências e emergências e os representantes da vigilância epidemiológica. nós tivemos em 

fevereiro então reunião de readequação dos gerentes RC equipe de enfermagem 

planejamento da atenção primária reunião sobre a rede cegonha foi realizada a visita em 

loco da Universal mude a reunião no hgp sobre o CTG e as reuniões com a secretaria de 

emprego e renda. tivemos no mês de março dia D do Marco lilás o GT de mortalidade 

materna infantil e as reuniões alinhamento sobre aleitamento materno a receber é o 

alinhamento do siso online da coordenação da pmb elaboração e preenchimento da planilha 

de gestantes do previne Brasil, tivemos GT de Mananciais visita técnica nova UBS do nova 

Esplanada as ações as ações em promoção em saúde das escolas do independência. são 

sobre o nosso dia de nós realizamos no dia 12 de Março no sábado o dia D do Marco lilás e 

ao longo do mês de março foram realizadas buscas ativas para coleta de Papanicolau 

aumento da oferta para colocação de DIU disponibilização de vagas de exame de 

vulvoscopia e colposcopia ultrassom de mama e transvaginal para os pacientes, também no 

dia de nós tivemos aparece atendimento da equipe de fisioterapia e também reforçamos a 

importância do planejamento familiar, as palestras de empoderamento feminino o dia da 

beleza e são bem o mutirão de odontologia. são nós tivemos de números para esse dia 10 

do Março lilás 45 acolhimentos 262 aferições de reais, os atendimentos de nefrologista 

porque o mês de março também era o mês do rim 23 atividades físicas 873 atualizações de 

cadastro 80 aulas de dança 12 auriculoterapia, nós tivemos 15 participantes em um bingo 

nós tivemos 135 coletados 53 solicitados 500 atendimentos do Bolsa Família 22 consultas de 

enfermagem 25 consultas farmacêuticas e 220 consultas médicas, não tivermos 458 

participantes do dia da Beleza 2 eletrocardiograma 266 atendimentos na farmácia 176 da 

odontologia e 562 papanicolau realizados devemos 806 planejamento familiar os realizados 

25 na participação da recreação de crianças 355 participantes em rodas de conversa e 

palestra três testes de gravidez 151 testes rápidos e 42 atualizações de vacina. Essas são 

algumas das fotos aí na decoração das UBS durante o nosso Março lilás. também 

realizamos aí a visita técnica na UBS Esplanada ela foi realizada no dia 17 de Março com a 

presença das coordenadorias financeira que foi a Rita vigilância em saúde e a Milena e a 

atenção primária que na época era Estela na visita também acompanharam arquiteto Ricardo 

os representantes da empresa atmosfera que é responsável pelo oxigênio e a equipe de 

construção da UBS foram visualizadas todos os ambientes da unidade que todos estão de 

acordo com a planta o piso de toda a unidade já estava sendo colocado as instalações de 

tomadas também estavam de acordo com primícia e oxigênio estavam sendo rebocado. 

ações então de abril para terminar o quadrimestre da atenção primária em saúde não 
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tivemos a visita técnica na maternidade de Embu das Artes reuniões com representantes da 

maternidade com nutricionistas com a educação permanente para alinhamento do trabalho 

da Universo saúde a visita técnica na UBS do independência e a questão do G sabe do 

plano de parto. as ações da Escola Alberto do Pinheirinho promoveu então no dia primeiro.de 

abril de 2022 uma ação na Escola Estadual Professor Eli Urias muzel sobre a prevenção da 

gravidez na adolescência nessa atividade participaram 809 jovens com idades entre 13 e 15 

e foi entregue material informativo sobre o tema aos estudantes que trataram da questão da 

prevenção da gravidez na adolescência. os testes e a nossa realizamos atividades Extra 

muro no mês de abril e com isso nós realizamos um total de 9380 testes de psa entre os 

meses de março e abril de 2022. nós testamos 9380 homens para o combate e a prevenção 

ao câncer de próstata. Esse número é extremamente expressivo. nós tivemos em abrir o Dia 

D da vacinação contra a gripe e o sarampo,  nós aproveitamos a questão das unidades já 

estarem abertas e também realizamos exames papanicolau avaliação de saúde bucal 

consultas multiprofissionais realizamos também a testagem rápida e atualizações tanto do 

auxílio Brasil que o bolsa família, quanto a caderneta vacinal. desse dia de nós tivemos 135 

ações na comunidade 143 acolhimento 134 aferições de 10 298 A aferição de pa 29 

agendamentos de curva glicêmica 144 agendamento de consulta 71 agendamento de 

exames laboratoriais 30 atendimentos psicológicos 278 atualizações do auxílio Brasil 529 

atualizar avaliações da odontologia 9 avaliações da TTR 1300 as atualizações do Bolsa 

Família 400 pessoas envolvidas em brincadeiras e espaço de guloseimas 12 buscar ativas 

de tuberculose 64 citopatológicos 510 papanicolau 128 consultas de enfermagem 45 

consultas farmacêuticas e 307 consultas médicas realizando os três curativos dispensamos 

27 medicamentos dispensamos 21 kits diabetes encaminhamos 99 pacientes ao dentista 

realizamos entrega de agendamento em sete 185 atendimento de farmácia é um 

atendimento a grupos gestante 63 imunização de acamados 40 agendamento de mamografia 

54 mani 4 massagem 5 meditação fizemos dez orientações do tema cg48 planejamentos 

familiares um pré-natal 808 procedimentos de enfermagem 597 atividades na regulação 9 

realizações de sobrancelha entre teste rápido do covid quem é 6 do PSG precisamos 3 

ultrassom de mama 3 ultrassom ultrassom transvaginal.mais aplicamos 5392 vacinas vincula 

dos referidos paciente fita de 18 pacientes acamados todos estão na atenção primária, o que 

que nós tivemos para o quadrimestre nós atendemos por atendimento médico 807613 

pessoas pacientes realizamos 48056 atendimentos de enfermagem 13649 atendimento de 

dentista 186 atendimentos de técnico de saúde bucal e 6647 por outros profissionais de nível 

superior, realizamos 101 procedimentos de enfermagem 23926 atividades da vacinação 

103448 visitas de agentes comunitários de saúde, 611 nutricionistas e 393 atividades do 
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consultório de rua. o atendimento então de nível superior nós tivemos aí foi o primeiro 

quadrimestre 87619 atendimentos médicos 48056 atendimento de enfermagem 13649 

atendimento de dentista.  em relação as testagens e aos procedimentos agora nas unidades 

básicas de saúde nós tivemos 647 teste rápido da sífilis 390 testes rápidos HIV 452 da 

Hepatite C 1269 retiradas de fontes simples 8391 aferição de temperatura 1803 de curativo 

simples 1869 testes de gravidez 968 eletrocardiograma 12482 aferição de glicemia capilar 

20582 coleta de material para exame Laboratorial e 49082 aferição de pressão. em relação 

ao auxílio Brasil antigo Bolsa Família nós temos aí o lançamento até três de maio que verifica 

até o mês de abril das nossas UBS são esses para cada uma das nossas conversas nós 

temos algumas conversas com percentual já em abril bem alto com uma UBS do Jardim 

Ângela albeci do Ressaca Alberti do Santa Emília com 75%, e aí se nos compararmos o 

nosso Município. com os demais municípios da região de Mananciais nós observamos que o 

município de Embu das Artes preciso acompanhar 29.106 beneficiários. Nós já tínhamos 

conseguido 14419 49% enquanto os outros municípios o maior que tem logo abaixo da gente 

tá mais de 10% abaixo com Juquitiba que é um município infinitamente inferior ao tamanho 

do nosso município a isso mostra aí o trabalho que tem sido feito pelas equipes de atenção 

primária em saúde para atualização desse bolsa família a gente observar a Taboão da Serra 

tá com 27,89% Itapecerica com apenas 11,21% enquanto nós em abril já tínhamos a ser 

atingido 49,54 vamos aí rumo aos 9095 se a nossa meta, a saúde bucal nós tivemos a 

ampliação do quadro de cirurgiões dentistas contratamos um dentista com 20 horas 

semanais para UBS do Pinheirinho um dentista com 40 horas semanais para o Bessa de 

Santa Emília e um dentista 40 horas semanais para atendimento no Alberto Independência. 

Nós também mantivemos a parceria com a faculdade Uninove nós estamos sempre 

ampliando o número de atendimentos, então entre Janeiro e Abril no já atendemos mais 

novos 85 pacientes entre adultos e crianças. Nós estamos sempre ampliando o número de 

atendimentos então entre Janeiro e Abril no já atendemos mais novos 85 pacientes entre 

adultos e crianças. Lembrando que eles fazem o tratamento completo então o paciente não 

vai lá apenas uma vez ele volta para acompanhamento até finalizar. E também tivemos a 

inclusão do tatu do tratamento com atendimento da odonto pediatria e aí novas unidades 

também estão sendo contempladas, nós temos Itatuba, Santa Emília, São Marcos, centro 

Eduardo, Eufrásio e Vista Alegre. nas ações da Saúde mental, saúde bucal nós tivemos a 

comemoração do mês da mulher e com isso tivemos a participação da saúde bucal no nosso 

dia-dia e atendemos 176 mulheres em atendimento odontológico esses atendimentos foram 

as mulheres gestantes e os grupos de educação em saúde bucal. realizando reuniões com a 

equipe de saúde bucal para planejamento das ações de 2022, apresentamos também os 
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indicadores do previne Brasil em especial do acesso das gestantes ao tratamento 

odontológico, realizamos a revisão do protocolo de atendimento odontológico diante da 

melhoria da situação epidemiológica da covid que diminuiu o tempo de intervalo entre as 

consultas possibilitando o aumento do número de atendimentos . E aí nós temos a evolução 

da adequação das nossas salas odontológicas. lembrando mais uma vez que o município de 

Embu das Artes foi referência na região que foi o único município que não interrompeu 

atendimento durante a pandemia nós promovemos as adequações necessárias reduzimos 

horário de atendimento, mas não fechamos a porta para quem necessitava de atendimento 

da saúde bucal são aí tá de equação da UBS do Pinheirinho a divisão de sala com a 

separação das cadeiras odontológicas. também entregamos mais uma sala na UBS 

Pinheirinho e agora ela tá com 4 salas odontológicas próximo na UBS Independência 

fizemos também adequação do módulo para separação das duas cadeiras odontológicas 

próximo na UBS do São Marcos entregamos mais uma sala Odontológica, hoje Alberto 

possui duas salas então totalizando um total de 3 cadeiras possibilitando e atuação de mais 

um profissional por uma UBS é UBS grande uma região com muito paciente. Essas são as 

fotos aí da sala de atendimento e da sala de atendimento clínico. A  comemoração da do 

mês da Mulher em são as fotos do atendimento da saúde bucal, no dia  também foi realizado 

o curso de capacitação para os novos dentistas, sendo ministrado por uma endodontista da 

rede em que a gente tem o objetivo de atualizar e capacitar os nossos novos dentistas e o 

tema da capacitação foi endodontia diagnóstico cirurgia de acesso medicação Talma terapia 

pulpar em tecidos. a prevenção do câncer bucal de idosos nós realizamos avaliação dos 

idosos encaminhamento para um novo exame bucal que causa tem ácido encontrado alguma 

alteração aí dos tecidos bucais e realizamos avaliação de 419 idosos isso no dia de que nós 

fizemos. A influenza também realizamos uma triagem da fila de prótese dentária na 

soubesses do Tereza, Ângela e Santa Emília e com isso conseguimos a realização para 

avaliação de 163 pacientes a assistência farmacêutica nós tivemos a verificação e a 

validação de receitas a antimicrobianos ações e intervenções para a redução de erros de 

medicação organização de estoque em sumos organização e identificação de medicamentos 

vencidos dispensação de medicamentos do programa Dose Certa de acordo com a portaria 

344 de 98 orientação aos pacientes sobre o processo de alto custo promoção do uso racional 

de medicamentos verificação e registro da unidade e temperatura ambiental e da geladeiras 

das unidades de saúde e o inventário de medicamentos e utilização do novo sistema para 

dispensação dos medicamentos. a realização de dispensações  especializada orientação e 

acompanhamento farmacoterapêutico verificação dos pedidos quinzenais das unidades 

básicas Relação dos pedidos quinzenais das unidades básicas de saúde enviam para 



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 17 

abastecimento das mesmas levantamento do estoque dos medicamentos do programa Dose 

Certa consulta farmacêutica nas unidades Ângela Teresa São Marcos em frase Rosa roda de 

conversa sobre contracepção nas UBS Santa Ângela no dia de de no março lilás e Ação foi 

feita em conjunto com o psicólogo daquela UBS.  Essas são as fotos aí da palestra foi 

realizada a assistência farmacêutica junto com o psicólogo. então nós tivemos aí 45 

consultas. Essas são as consultas que são realizadas as consultas farmacêuticas que ele 

também é uma atividade financeira na região e nós vamos evoluindo e estamos conseguindo 

colocar pelo menos um farmacêutico em cada unidade básica de saúde, até para melhorar a 

dispensação de medicação controlada então acredito que muito em breve a gente vai ter 

consulta farmacêutica em todas as nossas unidades básicas de saúde. a saúde mental  nas 

ações da Saúde Mental, nós tivemos as oficinas de férias a realização da palestra a força da 

mulher a formação de curso introdutório de linha de cuidado do Adolescente jovem para 

Secretaria Municipal de Saúde Embu das Artes o início do estágio de psicologia da 

Universidade Anhanguera e reuniões das redinhas com os equipamentos a parceria com o 

centro de convivência conviver com as oficinas de prosa e poesia e gestão Tânia as 

lembrancinhas e palestras realizadas pelas oficina os passeios no parque Rizzo. tivemos 

também reuniões com gerentes dos caps e grupos de abordagem social articulação com a 

Secretaria de Esporte do centro dia de pessoa com deficiência e creas visitas institucionais 

do caps de Memorial Sakai, UBS Itatuba, ressaca, Pinheirinho, Eufrásio. mas esse encontro 

de humanização em saúde para os trabalhadores administrativos da secretaria parceria na 

realização de oficinas com profissionais do CAPS 2 serviço infanto juvenil de saúde mental 

secretaria de esportes e sociedade civil. realizamos intervenções com os profissionais da 

Secretaria de Esporte e também o acompanhamento dos Estagiários do curso de psicologia 

e também participamos das pré-conferências municipais de saúde mental. em relação às 

ações nós tivemos de acolhimento Inicial 493 no caps 1 no caps 2 no centro de convivência 

os números de participação em grupos e oficinas terapêuticas 5532 no Caps 2  no centro de 

convivência os números de atendimentos individualizados temos 21.681 no Caps 2 3467 no 

caps  das visitas domiciliares específicas ações intersetoriais de matriciamento tivemos 35 no 

Caps 2 no Caps ad de 703 no centro de convivência totalizando 37.048 atendimentos no 

primeiro quadrimestre de 2022.  também vem mostrando que a saúde mental do município 

está cada vez mais de portas abertas cada vez mais estruturada para atender a nossa 

população. Palestra do dia da mulher então nós tivemos a participação do CAPS 2 e o caps 

AD de convite mulheres. Nós também realizamos atividades do autocuidado com 30 

pessoas.  a oficina exercendo a criatividade que foram atividades artísticas como teatro 

poesia canto e artesanato com pacientes dos Capes 2 Capes AD. nós tivemos oficinas e 



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 

desenham com atividades artísticas com os pacientes do CAPS 2. as oficinas terapêuticas 

criativa com atividades artísticas com os pacientes do CAPS 2. o lanche do grupo Boa tarde 

com a participação de 20 pessoas no caps AD. a oficina cuidando do cuidador no Caps ad. a 

oficina brincando no parque que foi realizado pelo conviver em parceria com o serviço infanto 

juvenil de saúde mental.a oficina aberta de dança circular também promovida pelo conviver 

com participantes dos pacientes do CAPS 2. pacientes e os frequentadores do próprio 

Parque Rizzo. a oficina aberta de hip hop também promovida pelo conviver com participantes 

do CAPS 2 educados  e frequentadores do Parque Rizzo. a oficina aberta de meditação 

também promovida pelo conviver com participantes pacientes do CAPS 2 e também 

frequentadores do Parque Rizzo. a oficina aberta de yoga tá vendo a saúde tem até oficina 

de yoga centro conviver ele promoveu também com pacientes dos dois caps e com os 

frequentadores do Parque do Rizzo. a oficina Mandala sem fios também realizada pelo 

Centro conviver a oficina aberta de pilates. a oficina aberta de dança do despertar também 

do centro conviver com os pacientes dos caps dos frequentadores do Parque Rizzo. E aí nós 

tivemos a intervenção também nas UBS com as fotos da UBS ressaca São Marcos e 

Pinheirinho para divulgação do trabalho do conviver na atenção primária. A intervenção no 

conselho de idoso com idosos frequentadores dos programas da secretaria de 

Desenvolvimento Social. E aí vamos a reabilitação nas ações do programa de reabilitação a 

gente teve a participação na reunião do comitê da rede de cuidados a pessoa com 

deficiência sendo a primeira realizada em 26 de janeiro de 2022. A partir dessa reunião 

foram acordados reuniões mensais para discussões das políticas públicas municipais para as 

pessoas com deficiências. tivemos a participação dos serviços de fisioterapia no dia de das 

22/3 fisioterapeutas foram para as unidades básicas de saúde dos Tereza, São Marcos e 

Fátima para realizar orientações de fisioterapia pélvica tivemos também a aula de 

atualização sobre o autismo para equipe de reabilitação com 10 participantes ministrada pela 

fonoaudióloga da rede Municipal de Saúde Anila Gabriela, realizada em 21 de março de 

2022. no dia primeiro.de abril de 2022. Foi realizada uma atividade sensorial que foi a 

comemoração do dia mundial da conscientização do autismo, lá na Alberto  independência 

que hoje ainda abriga a equipe de reabilitação organizada por essa equipe em parceria com 

a equipe da saúde mental infanto juvenil para as crianças indígenas nos atividades teve 

duração de 2 horas e contou com a participação de 10 crianças no dia 8 de Abril. também foi 

realizado um mutirão para triagem da fisioterapia com a fila de espera da UBS do Vista 

Alegre foram ofertadas 120 vagas e compareceram 100 pacientes. são dos serviços da 

reabilitação nós tivemos 777 atendimento de Fonoaudiologia 194 teste da orelhinha 167 

atendimentos no ambulatório de disfagia 601 e 684 atendimentos do serviço de reabilitação 
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206 atendimentos do projeto desenvolver e 3535 atendimentos de fisioterapia. Lembrando 

que o absenteísmo salta aos olhos aí no ambulatório de disfagia que chega praticamente 

30% de falta, mas também dos serviços de fisioterapia alertando a importância de que os 

pacientes devem comparecer ao tratamento serviço de fisioterapia é um serviço que deve ser 

continuado senão ele perde a espaço e esse número de quase 30%, imaginar que em 4 

meses nós tivemos 255 faltas além do paciente não ter o tratamento adequado eles também 

fechou as costa para que novos pacientes pudessem ter acesso ao serviço de fisioterapia, é 

importante que as pessoas se conscientizem da importância de não abandonar os 

tratamentos. nós tivemos aí a foto da reunião do comitê da rede de pessoa com deficiência. a 

aula sobre a atualização do autismo  do dia de que foram as orientações sobre a fisioterapia 

pélvica. o dia de que foi o dia da comemoração né que é o dia mundial de conscientização do 

autismo também as fotos do trabalho foi realizado a UBS do independência. no dia 8 de abril 

aí o mutirão de fisioterapia em que dá 125 vagas apareceram. E aí vamos para média e alta 

complexidade na média e alta complexidade. nós tivemos consultas e procedimentos 

médicos clínicos em pediatria no pronto-socorro, pronto-socorro Central atendeu 521477 

pacientes adultos quase 10 mil pacientes infantis, a UPA atendeu 43101 pacientes adultos 

5687 pacientes  são no total dos dois socorros não tivemos 95578 consultas e procedimentos 

médicos C4 atendimentos na Pediatria totalizando 111000 consultas na urgência. Aí a gente 

vê de procedimento de consultas a gente vê o aumento em janeiro  foi o mês que nós 

fizemos a instalação daquela atenda no pronto-socorro não tá aí a necessidade está 

expressa em números passaram 115895 pessoas em consultas médicas no mês de fevereiro 

87897 em março 88 1966 isso no pronto-socorro se a gente vai para UPA Janeiro 50.000.  

janeiro 50310 fevereiro 48891 em marca esse número vai a 97.960 pacientes. vamos olhar 

os atendimentos na maternidade nós tivemos aí 379 partos normais não tivemos 77 partos 

normais em gestação de alto risco 148 fatos em cesáreas 61 de alto risco parto cesariana 

601 o parto cesariano com laqueadura 15 e a curetagem nós tivemos 48 casos. a realização 

dos procedimentos de planejamento familiar nós realizamos 38 laqueadura e 49 vasectomia 

no período de Janeiro a Abril. em relação as internações nos vimos aí pelas cores então nós 

temos no azulzinho hospital de campanha covid os cinza é um hospital leito vazame e o 

pronto-socorro. É um marrom são nos observamos um movimento constante de internações 

entre os meses uma redução pequena no pronto-socorro municipal no mês de março. as 

sessões de hemodiálise que a gente realiza por convênio na clínica seni nós tivemos a 

hemodiálise três sessões por semana 1331 em janeiro 1258 em fevereiro em 1433 em março 

e do acompanhamento. nós tivemos 117 Janeiro 120 em fevereiro 122 em março a relação 

ao serviço de transporte que a remoção daquelas ambulâncias brancas dos serviços de 
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urgência nós tivemos 640 em janeiro 668 em fevereiro 801 em março de 614 em abril. os 

serviços do SAMU o nosso Samu também é Regional então que a gente observa que nós 

tivemos um número de chamadas de 1845 para Embu 480 para Itapecerica 1012 para Embu 

Guaçu 2048 para Juquitiba 769 para São Lourenço e a nossa usa financiados os únicos que 

tem o transporte avançado 414 totalizando aí do nosso sabor regional no quadrimestre 6568 

atendimentos móveis de urgência.  em relação ao número de telefone Emas trotes e 

orientações a gente viu que no total nós tivemos 11817 atendimentos destes nós tivemos 

ainda quase 1.000 trotes para o SAMU realizando um total de 12759 atendimentos pelo time 

do SAMU. o  transporte sanitário que é o nosso transporte por ambulâncias a pacientes 

ambulatoriais e o transporte por veículos de passeio Vans nos atendemos por ambulância 

353 pacientes e por veículos de passeio ou van 11536 viagens isso reflete o quanto 

município tem investido na realização dos procedimentos que infelizmente o estado ainda 

não promove no nosso município, nós realizamos a média de praticamente três mil viagens 

mês durante o primeiro quadrimestre de 2022. em relação aos agentes nós realizamos o 

gerenciamento das informações do prontuário eletrônico e físico o encontro com o grupo de 

cuidadores com a música terapia a organização e utilização das informações e dos fluxos de 

trabalho os cursos de humanização administrativa que ainda acontecem e a capacitação em 

cuidar dados e até de central de inserção periférica que é o pique.os pacientes atendidos 

altas e óbitos pelos sade nós verificamos que no quadrimestre nós atendemos 368 pacientes 

deles nós temos ao todo 44 infelizmente 16 vieram a óbito nesse quadrimestre próximo em 

relação às ações 368 atendimentos através do planejamento terapêutico 2382 atendimentos 

médicos e de enfermagem 392 atendimentos de fisioterapia 274 de fisiologia 133 de 

nutricionista e 74 de Fonoaudiologia totalizando 3623 atendimentos pelo sade. o 

almoxarifado nós tivemos a e a implementação do protocolo de fraldas e a distribuição de 

fraldas. Lembrando que nós temos uma equipe multidisciplinar que tá realizando visita nas 

residências dos pacientes para confirmação da necessidade do fornecimento dessa fraldas, 

e nós fizemos no total geral no quadrimestre 410 pacientes atendidos e nós promovemos a 

entrega de 80000 fraldas no quadrimestre. o planejamento e o ato nós tivemos aí o retorno 

dos trabalhos do programa saúde na escola com retorno Inclusive das aulas presenciais na 

rede municipal no dia 19 de abril, foi realizada uma reunião em que estavam presentes os 

representantes da secretaria de educação da Secretaria de Saúde onde foi realizado o 

planejamento das ações e para o ano de 2022, está previsto que nós consigamos atender 

3147 alunos. as escolas que hoje estão dentro do programa saúde na escola Escola 

Municipal pau-brasil, a escola do Jardim Marajoara, a Maria Josefina  e a Astrogilda as UBS 

de referência Santo Eduardo, Pinheirinho, Santa Emília e Vista Alegre. Essas são as fotos da 
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reunião foi realizada entre as secretarias de educação e secretaria de saúde para vacinação 

das ações. E aí já foi realizada junto com a equipe da reabilitação uma ação de saúde vocal 

com os estudantes do 1º ao 3º ano do PSE da Escola Municipal Marajoara. também já foi 

realizada a atualização de carteira de vacina na escola. e também realizamos o treinamento 

e implantação do sisvan online iniciando com as seguintes UBS que são Itatuba, Vista 

Alegre, Independência, Ângela, ressaca, Santa Emília, Pinheirinho, Santo Eduardo, São Luiz 

em relação a implantação do sistema de saúde já atualizando para agora nós já estamos 

iniciando a implantação nas últimas UBS s do Valo Verde UBS Embu a nossa última Alberto 

será obtido Teresa são muito Possivelmente até o final do mês de junho toda a nossa 

atenção primária estará em um sistema integrado de saúde em que Finalmente nós vamos 

conseguir enxergar dados e números fidedignos para que a gente também a cada dia melhor 

e a prestação de serviços da saúde para população. Aí é o treinamento do sisvan é o nome 

do sistema nós temos a indicação de algumas multiplicadores cada unidade básica de saúde 

está funcionários que funcionam como multiplicadores do sistema e por fim as atividades do 

Conselho Municipal de Saúde o Conselho Municipal de Saúde durante o primeiro 

quadrimestre realizou as pré-conferências municipais de saúde saúde mental, aí estão as 

datas das pré-conferências das unidades realizadas e o número de participantes eleitores e 

não leitores totalizando  818 eleitores participação 818 participantes eleitores e 10 

participantes não eleitores. aí a foto do cartaz que foi a divulgação da conferência Municipal 

de Saúde Saúde Mental e as fotos que foram retiradas foram tiradas pelo próprio Conselho 

Municipal de Saúde. Essa foi a abertura da Conferência Municipal de Saúde de saúde mental 

próximo e assim sejamos a nossa apresentação. Esse foi o primeiro quadrimestre de 2022 a 

secretaria de saúde ressalta a importância das pessoas continue se cuidando para evitar o 

contágio da Covid-2019 e  graças ao avanço da vacinação nós já temos mais de 95% da 

nossa população alvo vacinada em primeira dose contra covid,  mas nós temos ainda muitas 

pessoas que não retornaram após a segunda dose. Lembrando que a vacinação quando no 

Brasil é o único meio disponível para gente combater a covid e os nímeros continuam 

subindo nós tivemos um aumento expressivo por isso voltamos a testagem para todas as 

unidades básicas de saúde em unidades de urgência e emergência para que a gente consiga 

controlar e evitar casar novamente seja prejudicado pela covid-19, a secretaria de saúde 

mantém o compromisso com os pacientes com a população Embu em contato que fez com o 

governo  e através da saúde sus de qualidade curso de respeito aos pacientes. por favor as 

unidades estão de portas abertas para receber em qualquer dúvida também estamos na 

Secretaria de Saúde, com todo o corpo técnico para auxiliar no que for preciso agradeço a 

presença de todos os participantes todos os nossos servidores que estão aqui também 
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presenciando hoje apresentação e nos vemos na apresentação do próximo quadrimestre 

obrigada. Diretor Geral da Câmara -  Felipe José dos Santos - Obrigado Doutora Thaís 

Ritinha todos os profissionais da Secretaria de Saúde e declarando encerrada a audiência 

pública.  

 

 

 


