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

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 2º QUADRIMESTRE
DE 2022, REALIZADA NO DIA 30 (TRINTA) DE SETEMBRO DE 2022 (DOIS MIL E VINTE
DOIS).
Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro 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 2º 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. Diretor Geral da Câmara - sejam todos bemvindos a Câmara Municipal de Embu das Artes em nome do Presidente Renato Oliveira e
dos demais vereadores e a da secretaria da saúde e Dra Thaís e Ritinha estamos reunidos
nesta noite para apresentação da audiência pública do segundo quadrimestre de 2022 para
isso passo a palavra para Doutora Thaís para conduzir a audiência. Secretária municipal de
Saúde – Doutora Thais Miana – Boa noite a todos presentes, Boa noite aos que nos
assistem pelo canal da TV Câmara nós estamos apresentar o resultado do 2º quadrimestre
da Secretaria Municipal de Saúde de Embu das Artes. em nome do Presidente da Câmara
Renato Oliveira cumprimento todos os demais vereadores que ressalvo importância da
apresentação do relatório dos trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde e da
Prefeitura da estância turística de Embu das Artes através da Secretaria de Saúde,
atendendo a lei complementar 141 de 2012 em seu artigo 36 torna público para
conhecimento de todos os interessados. a prestação de contas do 2º quadrimestre de 2022.
A Prefeitura Municipal da estância turística de Embu das Artes situada a Rua andrônico dos
Prazeres Gonçalves, 114 no centro de Embu das Artes, CEP 06865-460. telefone (11) 478535360 e (11) 4704-5899 com sítio eletrônico www.embudasartes.sp.gov.br/ Secretaria de
Saúde com um e-mail gabinetedasaúde@Embu dasartes.sp.gov.br que já colocamos à
disposição

para

que

possa

ser

encaminhadas

eventuais

dúvidas

sugestões

ou

esclarecimentos a respeito dessa prestação de contas o órgão gestor do sistema é a
secretaria municipal saúde e o CNPJ do Fundo 1 de saúde é 17296 2996 21/11. Prefeito
Claudinei Alves dos Santos com data da Posse já no período de eleição 1º de Janeiro de
2021 Secretaria Municipal de Saúde Taís de Almeida Miana com data da Posse 11 de janeiro
de 2021 e Presidente do Conselho Municipal de Saúde Robson Antônio Borges da Silva para
o biênio 2022/2023. o presente relatório referente ao trabalho desta secretaria no período de
maio e agosto de 2022. Pretende cumprir a tarefa de ser além de uma prestação de contas
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da população e as demais instâncias do sistema único de saúde SUS uma análise crítica da
nossa atuação Municipal esse relatório. Foi elaborado a partir das diretrizes do pacto pela
saúde utilizando os dados produzidos pelos siops datasus sinasc e se saber a fundação
seade as planilhas produzidas pelo Município, todos estes sistemas oficiais e auditável foram
elaborados comentários e avaliações nos diversos setores desta secretaria e neles e são
mencionados nos nossos objetivos e estratégias, metas e resultados alcançados ou não
baseados no nosso plano anual de saúde. Esperamos que ao final da leitura deste
documento fica em claros os principais resultados obtidos as dificuldades encontradas a
reorientação de antes destas dificuldades e a destinação nos reconhecermos da Saúde
dados demográficos. não nós verificamos a ele os dados demográficos do município que são
a estimativa populacional foi dada pelos EAD e aí verificamos que para acima de 80 anos
2856. observamos que a população tem maior densidade demográfica dos menores de 60
anos e dos maiores de 25 anos totalizando um 275 1765 de população estimada. sendo
134024 homens e 141741 mulheres. A população, Então por faixa etária pela pirâmide a
gente observa realmente uma concentração entre os maiores de 25 anos e os menores de
50 anos. na evolução demográfica a gente observa que no ano de 2012 a população
estimada de 246205. A ouvidoria, no segundo quadrimestre de 2022 ocorreram 239
manifestações de usuários para ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde 84,6% ou seja
200

dessas manifestações foram reclamações principalmente a referentes ao mau

atendimento da equipe e a má conduta de alguns servidores no período, também ocorreram
28 elogios representando 11,7% das manifestações sem solicitações representando 2,5%
das manifestações e 3 denúncias que representaram um ponto 2% das manifestações sobre
esses números a secretaria de saúde, reforça que vêm Investindo na capacitação e
atualização de seus servidores para que possamos diminuir dia a dia o número dessas
reclamações põe e também estamos na

divulgação para que possam ser efetivamente

registrados elogios já que muitos deles são feitos de forma informal e por isso acabam,
Entrando nos registros então, se nós olharmos a quantidade de ouvidorias um contato maior
que o covid-19. Foi por telefone com 206 manifestação ações essencialmente 221 por email
nenhuma formulário eletrônico e nenhuma por caixa de sugestão por tipo como foi dito
anteriormente. Então temos 202 em gravações, 28 elogios, solicitações de 3 denúncias, em
relação aos motivos das ouvidorias 132 foi em relação ao centro de atendimento da equipe
da comunicação 46 conduta de servidor 13 em relação à exames e procedimentos 10 não se
refere a infraestrutura, 9 em relação ao insumo cinco medicamentos 13 referentes a vagas
para consulta e 9 outros motivos. as reclamações e não por serviço de saúde a gente,
observa o maior foi Independência com 28, da UBS do Santa Teresa com 20. os elogios
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também o maior número de elogios foi também na UBS Independência, seguido da UBS do
Santa Teresa. das solicitações observamos que o maior número de solicitações é da
zoonoses de Vetores também um Valo Verde em um Jardim Pinheirinho e um para
Secretaria de Saúde, denúncias também é uma denúncia na zoonoses 1 no Jardim Santo
Eduardo em 1 na Secretaria de Saúde a organização da Secretaria de Saúde. a secretaria
de saúde tem como figura Central. A secretaria de saúde e a secretária-adjunta e o Conselho
Municipal de Saúde como órgão deliberativo a secretaria municipal de Saúde, nas
respectivas subdivisões nós temos a Administrativa Financeira planejamento e regulação a
média e alta complexidade juntas urgências assistência farmacêutica saúde mental. em
enfermagem em saúde bucal educação permanente atenção primária em saúde vigilância
em saúde e gestão de pessoas e Reabilitação.os equipamentos todos os equipamentos
estão dispostos nesta planilha com quem nessa. Então, temos central de rede de acesso
central de regulação médica de urgência a rede de atenção psicossocial o CAPES 2 Centro
de Atendimento à saúde do Trabalhador o centro de convivência o Centro de Especialidades
do Valo verde o centro de vigilância em saúde a central de rede. após Clínica a Secretaria
Municipal de Saúde a Unidade Mista irmã Nete que é hoje o hospital leito e o pronto
atendimento do vazame 16 unidades básicas de saúde a uma doutora Zilda arnes a unidade
mista e Maternidade Central Alice Campos Machado as unidades móveis e a unidade do
SAMU Além do serviço de atendimento especializado.hoje nós temos 16 unidades básicas
uma policlínica e vivência que é o conviver para doença crônica e aleitamento materno, o
centro de referência em saúde o Centro de Atenção psicossocial. São dois CAPS 2 em 1 e o
Hospital Geral. nós temos três que é o pronto-socorro a maternidade e o hospital leito e uma
Secretaria de Saúde nos temos o SAMU com 3 unidades móveis de nível para eu instalar
uma central de regulação uma unidade de vigilância que é o Centro de Zoonoses. uma
unidade no serviço de atenção especializada e a central de rede de atendimentos,
localizando 137 unidades. Esse é o mapa do Município de Embu das Artes com a
distribuição de seus equipamentos. Em

relação as emendas parlamentares para o 2º

quadrimestre dos recursos recebidos e custeio ações e Serviços de Saúde na atenção
básica recebimento de R$ 626959,50 os recursos via programa do ministério para
atendimento integral e descentralizados decorrentes de emendas impositivas nós temos um
milhão em relação aos recursos para covid-19 do Ministério da Saúde o recebimento de R$
322698 localizando o total recebido de R$ 1000949

1600,50 em relação ao teto para

recebimento de recursos federais nós temos a evolução do teto de 2021 de R$ 9828823,65
para um pouco mais de 20 milhões que tem aí um incremento uma diferença no mais de 10
milhões. Secretaria de Saúde em razão da demonstração da execução do seu trabalho, nós
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tivemos indicados desses 20 milhões para 2022 pouco mais de 12 milhões ainda tendo
disponível para indicação são reais em relação

temos o valor para 2021 era de R$

3000712653 esse valor também foi incrementado para 19000000 e R$ 24554,84 nós
tivemos, então também o incremento demais emendas através de comprovação de
atividades da atenção primária já tivemos indicação de um pouco mais 10 que temos hoje
saldo disponível para recursos federais de R$ 187661,84 em relação as emendas por
parlamentar as emendas federais indicadas fundo para 2022 nós tivemos então dos 12
milhões recebidos do MEC indicações do deputado federal Pastor Marco Feliciano do
Alexandre Frota e 1 através de relatoria geral também do Pastor Marco Feliciano. tivemos o
recebimento de pouco mais de 10 milhões sendo dos deputados federais policial Kátia sastre
Deputado Milton Vieira, Deputado pastor Marcos Feliciano deputado federal Nilson, tá e
deputado Davi Soares totalizando 22 milhões. Coordenadora da Saúde - Rita Florentina
Santos – Boa noite a todos. Vou começar a fazer a parte da despesa com pessoal R$
51000786 folha de pagamento do auxílio previdência e fundo de garantia e INSS programa
Mais Médicos e terceiro setor pessoa física, aluguel residencial terapêutica R$ 354373. A
partir de consumo podemos R$ 7493908 os insumos de enfermagem material de limpeza
combustíveis cesta básica diferencie material de Samu a água copos de água em copos de
Galão e terapia e diversos materiais para zoonoses kit lanche de tuberculose material
elétrico. O Setor pessoa física pessoa jurídica R$ 19339984: Eletropaulo, Sabesp, telefonia,
transporte ambulatorial, Serviços Médicos, material elétrico consórcio do SAMU Serviços
Médicos da clínica São Bento, tivemos também a parte de castração de zoonose reabilitação
manutenção de gerador sistema de reflexão do Samu e saúde mental locação de som mídias
e tendas manutenção Odontológica capacitação de vs séries S de veículos ambulância
locação de veículo de logística Veículos cidades com as técnicas serviços gráficos outdoor
em faixas serviço de motoboy em confecção de camisetas serviços diversos limpeza de caixa
d'água hospedagem dos médicos e pacientes interesse de despesas emergenciais
manutenção de veicular locação de impressora locação de computadores internet de fibra
nas unidades de internação hospitalar, dietoterapia demandado prótese odontológica
hemodiálise alarmes e câmeras e odonto de funcionário. As pessoas jurídicas de contrato de
gestão dos contratos dos 24 horas nas unidades de saúde e a atenção básica e Vigilância
em saúde emergência dá um total de R$ 86920759 equipamentos permanentes R$ 372436
cadeiras de banho smartphone aspirador total de despesas R$ 166 milhões. A distribuição
da faixa usada no começo foi o orçamento anual, então nós tivemos atenção básica atual foi
R$ 128624932. distribuição da parte do estado no começo que foi o orçamento anual e se
paga. então nós tivemos atenção básica orçamentos atual foi 128624932 empenhada
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108000000. A assistência hospitalar é ambulatorial que é marca de atendimento pelo sus no
terceiro tivemos 161363034 sendo 155 para 147 81 milhões entre 160 e 198 e 74000760 e
107805 representa 43% a parte do suporte perfilado terapêutico 5120889 e o estado que tem
a 1000000 e 366 é 140 e 186 e 5836 e 489 e 437 e 91 115 e 63 anos em saúde 3351998 e
563 75173 945 21 e 1409 1039 99 correspondência 32 33 auxiliar geral 298423 tem um 177
4691 Vargas 163 914 6250 correspondente as partes da despesa corrente sobre sobre a
função da atenção à saúde secundária 94,0% de 490303333 a 96% salário real 81398 paga
74% de 107801. 70% as partes da empresa de correntes subscrição. a partir da
sobreposição da atenção à saúde e cuidados R$ 94 2074 614 o pago R$ 90303353 a 96%
hospitalar é ambulatorial terapêutico assistência farmacêutica R$ 886 558. o texto fala sobre
R$ 169 167 9179 vigilância em saúde um milhão de R$ 176 945 21091116 aplicação de
94%, se puder voltar qual a evolução do ser verificado que ele demonstra a liquidez e a
solvência da Secretaria de Saúde em relação ao total. Por que muito embora nós tenhamos
um orçamento previstos e orçado para contratos formalizados. A receita é o que exatamente
foi executado. Então até agosto até o 2º quadrimestre tivemos R$ 167946031 e deles mais
de 94% já foi para o município de Embu das Artes e o governo tem o compromisso e
confirmam compromisso com a saúde deste município, fazendo receitas e despesas da
Saúde sejam prioritárias e são reflexos já que 94% das despesas estão pagas. parte das
receitas receitas de transferência Federal média e alta complexidade. são dividido em macro
geral eletrologia enfrentamento da emergência de saúde que cobre leito centro de algumas
cidades. temos um total 22926 742 realizamos 33000161. 19 corresponde a 146% da parte
de atenção básica atenção básica. A atenção básica enfermagem na atenção básica de uma
planta chamada 72956520 realizamos 44207451 correspondente a 61% investimentos em
saúde vigilância em saúde vigilância e 10 hepatite virais e chegando ao combate às
endemias vigilância sanitária um milhão e 600 e 230 eram realizados no nível 183 327 e 23
correspondem a 74% assistência farmacêutica e assistência farmacêutica e atenção
farmacêutica de crianças estavam milhão e cinquenta e três 845 realizado 803 462 4467
gestão e saúde Amil é realizado o tratamento a 60% do total realizado 79 324 361 e 8731 por
cento dos programado para 91

milhões trezentos e sessenta e três. Receitas Federais

resultado atenção básica. A atenção básica glicemia incremento atenção básica programada
é um milhão de 110 e foi realizado por três irmãos 766 562 Ponto 50 369. As receitas no
município de R$100198198168. foi realizado em um milhão e 700 e 566 e 6 correspondem a
32% outras receita de aplicações financeiras foi realizado 487 360 8948 correspondente a
1355 por cento do total status de receita federal estadual. no total Estado faz receita federal
estadual Municipal 290306 40 foi realizado 145294171 corresponde a 50% das receitas com
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blocos consolidadas parte de que é alta complexidade 22826 742 realizadas 36980 371
19146 por centos. são bases R$ 62000956 e presente realizados R$ 44214463 e 51617.
Vigilância em saúde um milhão 650 330 realizado 1983 627 e 2364 e 169 e 53 e 245
realizado e gestão e saúde 30.000 realizadas 30 - 3% diferenças do Estado de São Paulo do
Milhão de 180 M realizado em 2932 365 correspondência 246106 2064 215/75
correspondências 1786 elemento da atenção básica no sistema sobre programação escala.
Recebemos um milhão no total do Estado de um milhão 110 500 realizado 3706 32.30 339
correspondente. principais essenciais 190 milhões 883 foi realizado por 31715620 e 606
correspondem a 132 e outras receitas no texto infograma são realizadas operações 87.689
48356. no total Geral 290 foi realizada 145000294 175/75 50. por extenso mais uma temos
um gráfico da execução orçamentária 290 milhões. tem a 267319511 usado 177940631.
Dentro dos parênteses suplementamos através de emendas 41245099 e arrumamos
transferência de uma receita para o tratamento dos dados sobre a população 36742444
lançamento atual até o segundo quadro m R$ 298423593.Secretária municipal de Saúde –
Doutora Thais Miana - Então agora nós vamos falar da regulação. os agendamentos de
exames e consultas na especialidade que é da clínica São Bento e mais as especialidades
municipais nós tivemos por quantidade de agendamento no mês de maio 17 1831 Junho 17
1354 Julho 14 1465 e agosto 15274 totalizando 64 1924. agendamento de exames e
consultas com especialidades naquelas referências que são as principais referências do
Governo do Estado. nos tivemos a ele no período de maio a agosto um total de 17798
agendamentos. no HGP e no AME Taboão desses 17798 nós tivemos 3900 48 faltas
totalizando um absenteísmo de 22,18%. em relação as vagas de bolsão para o HGP e AME
Taboão e demais referências nós temos que de maio agosto nós conseguimos o total de
3774 vagas disso representa o trabalho da equipe de Regulação, tanto das unidades básicas
de saúde enquanto da central de regulação da Secretaria de Saúde. que acorda cedo chega
cedo na secretaria nas unidades para que consiga pegar essas vagas que os outros
municípios não utilizam. E aí nós conseguimos oportunizar para os nossos pacientes
usuários SUS Municipal praticamente 4000 vagas nesse quadrimestre. no fila zero da clínica
São Bento em relação ao absenteísmo. então nós tivemos entre maio e agosto 16126
agendados desses 16.000 apenas 11528 foram confirmados e nós tivemos 4598 faltas o que
reflete a importância né a consciência do nosso usuário que muito embora a oferta seja
Municipal, que já que a clínica é contratada pela prefeitura está localizada no município é
importante que não se falte os agendamentos para que a gente também possa oportunizar
ainda mais vaga para outros pacientes que também necessitam para realização de exames e
consultas em relação à Clínica São Bento das especialidades e exames que foram
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disponibilizados. então nos vemos há em um volume maior de ultrassom de tireoide no mês
de maio no mês de junho a gente vê um grande número de ultrassom transvaginal e sendo
realizados no mês de julho nos atingimos um total de 2975 exames realizados no mês de
agosto 3644. onde chegamos aí ao total de 11526 exames realizados no quadrimestre. Em
relação à gestão de pessoas no quadrimestre tivemos algumas contratações com intuito de
fortalecer um amplo atendimento das coordenadorias e da gerência de saúde, conforme o
quadro que apresenta. então em relação a estatutários nós tivemos 12 administrativos um
fisioterapeuta um enfermeiro um psicólogo comissionados. nós tivemos a contratação de três
médicos do programa Mais Médicos pelo Brasil que são os médicos de família. nós tivemos a
contratação de 5 da frente de trabalho que também administrativa e maior contratação. em
relação ao vínculo do projeto qualifica nós tivemos 49 administrativos 30 para limpeza 13
para portaria 60 administrativos 60 administrativos da mãos amigas auxiliar de saúde bucal.
Pois agente comunitário de saúde 24 arquiteto um assistente social

16 enfermeiros 3

fisioterapeutas 2 oficineiros 4 farmacêuticos 22 técnicos de enfermagem cinco profissionais
da limpeza e um gerente do bolsa do povo que é o programa do Estado. nós tivemos a
contratação de 25 administrativos 21 da limpeza e um porteiro. no mês de julho a
coordenação de Recursos Humanos como vocês podem verificar pela foto juntamente
Juntamente com a coordenação de saúde mental e apoio a coordenação de educação
permanente realizou o encontro de humanização com a equipe da UBS do São Marcos no
intuito de sensibilizar a equipe quanto ao atendimento aos usuários do serviço reforçando.
que foi dito já no slide que trata da ouvidoria em relação as reclamações atinentes a forma de
atendimento aos nossos usuários. no mês de agosto o recursos humanos também realizou
as reuniões com os administrativos dos equipamentos de saúde para apresentar o foco e
que é um plano operacional padrão do RH com intuito de padronizar as informações e
formulários melhorando assim os com os equipamentos de saúde.a educação permanente
nós tivemos para o 2º quadrimestre. as ações do mês de maio a experiência piloto da UBS
Independência que é um projeto de fortalecimento da atenção primária que foram cinco
encontros na segunda-feira do mês de maio. esse trabalho realizado através da contratação
da Universal saúde, que traz aí a capacitação e o fortalecimento da atenção primária no
município. nós tivemos no mês de junho a devolutiva para os coordenadores da Secretaria
de Saúde. sobre o projeto de fortalecimento da atenção básica justamente aquele realizado
na UBS do independência. no mês de maio. nós tivemos em Julho reunião com as
coordenações da atenção primária em saúde da educação permanente da saúde bucal
juntamente com a gerente da UBS Independência e os dentistas para diagnóstico e
planejamento da saude bucal. no mês de agosto o curso de manejo clínico em aleitamento
Rua Marcelino Pinto Teixeira, 50, Pq. Industrial, Embu – SP – Fone 4785-1555

7

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

materno em homenagem ao agosto dourado para os profissionais da saúde das unidades
básicas de saúde na maternidade do ambulatório de aleitamento materno e o conteúdo foi
teórico e foi realizado no centro cultural mestre Assis e o conteúdo prático foi realizado na
nossa maternidade. os estágios do 2º quadrimestre atualmente Embu das Artes conta com
quatro escolas técnicas e quatro universidades realizando o estágio nos serviços de saúde.
são estudantes de auxiliar e técnico de enfermagem técnico de radiologia e dos cursos
universitários de enfermagem psicologia fisioterapia, Farmácia e Medicina em relação às
escolas técnicas nos termos da escola Aurélio que é para auxiliar e técnico de enfermagem
também temos contrato com a escola do pensar que é para auxiliar e técnico de enfermagem
a escola sequencial. também para auxiliar e técnico de enfermagem e também a Escola Vital
para auxiliar e técnico de enfermagem e para as Universidades nos temos convênio com a
Uninove para faculdade de medicina Anhanguera, com alunos de enfermagem farmácia
fisioterapia e psicologia a FMU para serviço de Radiologia e a Unitalo para os serviços de
enfermagem. então da ocupação dos estágios focal a gente observa e que o maior local foi
justamente na atenção primária em saúde com 61, não tivemos 45 no pronto-socorro 25 na
maternidade 24 no hospital leito 42 na UPA e 27 na saúde mental os campos estão
localizados nesses locais. Os Estagiários de graduação então que frequentaram a rede de
saúde de Embu no segundo quadrimestre a gente vê que é expressiva maioria é da parte de
enfermagem em seguida dos alunos de medicina depois dos alunos de Radiologia psicologia
fisioterapia e farmácia. em relação aos estágios de escolas técnicas nas observamos que a
grande maioria de técnicos de enfermagem. são 386 Estagiários seguidos de 58 auxiliares
de enfermagem e 30 técnicos de Radiologia. A vigilância em saúde nós tivemos em relação
aos cursos em maio o curso de tuberculose de droga existentes no dia 4 de maio o curso de
evento adverso de vacinas no e-sus notifica. no dia 25 de maio a farmacovigilância das
vacinas covid no dia 25 de maio e em agosto tivemos o curso de discussão sobre
mortalidade infantil no dia 15 de agosto das palestras em maio sobre dengue e manejo
clínico e gestão saúde e palestras sobre derrame pleural e suas possibilidades. tivemos em
junho uma palestra sobre a tuberculose com doutor Sidney em agosto uma palestra sobre a
LGPD que a lei de proteção Geral de dados em relação aos seminários foi realizado um
seminário em maio com a enfermagem e as doenças crônicas das ists nos dias 10 e 11 de
maio. em relação às capacitações no mês de maio foi realizado o rastreamento do câncer de
colo de útero pela fosp oncocentro no dia 31 de Maio em junho foi realizada também a
capacitação de vigilância das paralisias flácidas agudas. O web-seminario que tratar da
poliomielite em primeiro de junho em relação aos treinamentos foi realizado em maio um
treinamento de saúde ocular do tracoma no dia 27 de maio em Julho nós tivemos
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treinamentos do exame do pezinho

e comunicação e mobilização social para o

enfrentamento ao escorpião no dia 15 de julho em relação as oficinas nós tivemos em junho
notificação de violência no dia 29 de junho em Julho a Oficina da linha de cuidado da criança
com sífilis congênita ou exposta a sífilis no dia 20 de julho. A notificação em maio da
influenza e da covid-19 no dia 12 de maio e da dengue no dia 18 de maio em junho o
diagnóstico da tuberculose sobre a monkeypox e varíola no dia 24 de junho, lançamento da
campanha de incentivo a vacinação no dia 29 de Junho enfrentamento do escorpionismo no
Estado de São Paulo com foco na atividade dos agentes de saúde em 2 de Agosto de 2022
em no dia 4 de agosto nós tivemos a vigilância e assistência em monkeypox no Estado de
São Paulo dia 5 de agosto agenda agenda da DTR Sarampo versus meningite versus
influenza em 11 de Agosto a semana Estadual de enfrentamento ao escorpionismo do
Estado de São Paulo em 23 de agosto palestra sobre modificação e condutas é manejo dos
casos suspeitos de sarampo em 24 de agosto e a transmissão vertical do HIV em 29 de
agosto. em relação as reuniões tudo isso somente em relação à vigilância epidemiológica
nós tivemos em maio plantão de dúvidas do dia 5 ao vivo dia 12 e a busca ativa da
hanseníase no dia 9 de maio em junho reuniões do comitê Estadual do controle social de
tuberculose em São Paulo de humanização e a segunda avaliação trimestral da tuberculose
em 14 de junho. Em junho nós tivemos o fortalecimento da resposta Municipal da sífilis
congênita no Estado de São Paulo em 11 de julho o comitê Estadual controle social da
tuberculose, em São Paulo em 13 de julho nós tivemos a reunião do conselho regional da
violência da mulher e da mulher idade fértil no dia 14 de julho nós tivemos reunião sobre a
campanha de multivacinação que ainda está vigente em nosso município e também já foi
prorrogada pelo Estado até o final de outubro, nós tivemos reunião reunião da Hepatites
virais medicamento para Hepatite C no dia 26 de Julho e em agosto nós tivemos reunião
extraordinária para elaboração do plano da linha do cuidado da sífilis congênita reunião
sobre a baixa cobertura vacinal. reunião de plantão de dúvidas sobre a tuberculose com o
doutor Sydney e reunião sobre encontro para as referências secundárias da hepatopatias em
23 de agosto. em relação às ações Extra muro da vigilância epidemiológica em maio nós
tivemos vacinação nas empresas Caçula do São Marcos com 74 vacinas da covid-19. O
Vencedor Atacadista com aplicação de 50 doses da vacina da covid-19 em Julho vacinação.
na Vacinação nas empresas hits 290 vacinas aplicadas da influência frascomar 289 vacinas
da influenza Samu 70 vacinas da menico C e Central 196 vacinas da meningo C em agosto,
nós tivemos em relação às ações Extra muro as vacinações das empresas Ufa 150 doses
aplicadas da vacina da covid-19 e Pronto socorro Central 119 doses de covid e 21 doses da
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meningo C na OAB, realizamos a aplicação de 18 doses de covid no Shopping Cidade das
Artes. nós realizamos a imunização de 1469 pessoas e no hospital leito vazame 12 doses de
covid em relação aos fóruns. tivemos um fórum que foi no mês de agosto para discussão do
ciclo gravídico puerperal e Neonatal promovido pelo grupo de enfrentamento a morte
materna infantil e fetal no Estado de São Paulo no dia 23 de agosto. são todos esses
quadros aí nos demonstram que a vigilância epidemiológica está centrada e focada na
capacitação no estudo e nas reuniões bem como nas ações e estratégias para que a gente
possa estar sempre atentos aos nossos indicadores da vigilância em saúde.Em relação ao
estudo e nas reuniões bem como nas ações e estratégias para que a gente possa estar
sempre atenta e aos nossos indicadores da vigilância em saúde. os agravos então do 2º
quadrimestre nós tivemos acidentes por animais peçonhentos 2 atendimento antirrábico 31
coqueluche nenhum tem 163 agravos. Lembrando que o município de Embu das Artes é o
único município da região que adquiriu o teste cns-1 no município tem condições sim de
averiguar e confirmar os casos suspeitos de dengue, nós tivemos aí de doença sexual, e
nenhum caso de esquistossomose nenhuma gestante com HIV nenhum caso de notificação
de hanseníase nem de hepatites virais agravos. continuamos aí nos agravos notificados já
encerrados nenhum de herpes genital nenhum de leptospirose nenhum de sífilis congênita
C1 de sífilis em adultos tivemos três agravos notificados de sífilis em gestante 3 sífilis não
especificada. Em relação a síndrome da úlcera genital não tivemos síndrome do corrimento
cervical em mulheres um caso síndrome do corrimento uretral em homem nenhum caso de
violência doméstica sexual e outras violências tivemos Infelizmente o lançamento de 156
agravos um caso de toxoplasmose nenhum de toxoplasmose congênita e 26 agravos
notificados de tuberculose. então nós tivemos declarações de óbitos 387 declarações de
nascidos vivos 249 nenhum óbito materno e oito óbitos infantis. em relação Somente 17
foram confirmados tivemos 17 casos autóctones nenhum caso importado 99 descartados e
ainda temos 47 casos em andamento. os exames de PPD que são os exames de
tuberculose para o 2º quadrimestre. nós tivemos 20 positivados no total de 103 testes então
nosso percentual de positivo está em torno de 20%. Lembrando que as equipes da atenção
primária juntamente com a equipe da vigilância epidemiológica e 7 casos autóctones nenhum
caso importado 99 descartados e ainda temos 47 casos em andamento. a vacina da covid
em relação a primeira a segunda e as doses de reforço nós tivemos 16790 doses aplicadas
em maio 28056 aplicadas em junho 23488 aplicadas em Julho e 17774. Agora realizando a
vacinação covid para as crianças de 3 e 4 anos não é muito importante que os pais os
familiares levem as crianças até as unidades básicas de saúde para imunização contra
covid-19 muito embora já tenha sido encerrado aí no caso de pandemia a covid se tornou
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uma endemia e a vigilância precisa continuar nos precisamos continuar nos cuidando e a
vacina é a melhor forma de nós conseguiremos evitar disseminação. As doses de reforço nós
temos aí fazendo uma campanha né de reforço para que consigam tomar a terceira e a
quarta dose em um município também tem realizado vacinação em xepa para maiores de 18
anos com as sobras das doses para quinta dose para que o município possa ir continuar com
poucos casos. Hoje nós não temos nenhum paciente internado com quadro de covid e que a
gente continue não tendo mais óbitos no nosso Município. aí estão as fotos das realizações
Extra muro que foram realizadas, então nessa vacinação Itinerante nós aplicamos 984 doses
da vacina que foi no São Marcos no Caçula de São Marcos e no vencedor Atacadista. Nós
também tivemos aí durante um quadrimestre o atingimento da marca de mais de 600 mil
doses aplicadas. Então hoje nós tivemos aí 226794 doses da vacina que foram aplicadas nos
meses de maio a agosto. nós tivemos aí o Dia D da campanha de multivacinação. E aí nelas
nós estávamos na fortalecendo a questão da vacinação do Zé Gotinha da poliomielite mas
também fizemos a vacinação da covid para crianças de 3 e 4 anos na covid-19 todas as
doses. Na covid-19 todas as doses nós fizemos vacinação de tétano influenza pólio,
hepatites A e B, a pneumo 10 HP varicela a scr e Sarampo, caxumba e rubéola a DTP que é
difteria tétano é coqueluche a meningo c e acwy a febre amarela teta valente a rota vírus e aí
estão as fotos das nossas crianças de 3 e 4 anos Vacinação contra covid. nesse dia nós
tivemos 690 doses da covid aplicadas em crianças de 3 e 4 anos e mais de 2 mil doses
aplicadas de vacinas do nosso calendário. Lembrando que acima como a questão da
vacinação da covid. Então se você tem aí crianças acima de 2 meses menores de 5 anos
leve até as unidades básicas de saúde para que a gente consiga vacinar contra poliomielite
agente sabe que tem aí já um surto de pólio vindo de regiões europeias e nós não vamos
permitir que essa doença volte para o nosso município. E peço que os país

levem as

crianças imunizem as nossas crianças, porque a única forma da gente combater aí a
poliomielite qe a paralisia infantil. em relação à vigilância epidemiológica nós tivemos uma
vacinação Itinerante que foi um sucesso lá no shopping cidade das Artes em que nós
aplicamos 775 doses da convid + 266 doses em crianças de 3 e 4 anos, 430 doses de
influência e 170 doses de sarampo. Essas são as fotos aí do dia que foi dos dois dias que
fomos até o shopping realizar essa ação da vacinação da influenza os dados da campanha
nós tivemos aí de maio a agosto em maio nós tivemos um total de 13678 doses aplicadas em
junho 11826 de julho 6229 em agosto 6474 doses da vacina da influenza aplicada.
Lembrando que nós também aí Já está liberado para todos os grupos ou apareça aí nas
nossas unidades básicas de saúde se imunizem. em relação a campanha da vacina de
sarampo nós tivemos no mês de maio 2398 crianças vacinadas com idade entre 6 meses a 5
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anos e 260 trabalhadores da saúde em junho 104 criança e 239 trabalhadores da saúde em
Julho 1450 crianças e 156 trabalhadores da saúde em agosto 1453 crianças 57
trabalhadores da Saúde 157 trabalhadores da Saúde totalizando 5 1405 crianças imunizadas
com a vacina do sarampo e 812 trabalhadores da saúde em relação a campanha de
multivacinação da Poliomilte, nós tivemos aí um total de 6253 crianças e imunizadas. As
ações agora vamos falar da Vigilância Sanitária, eu nós tivemos capacitados em boas
práticas para estabelecimentos a vigilância sanitária tem feito um trabalho excepcional né
com as empresas em relação as condutas e a capacitação para que a gente possa ter uma
melhor qualidade e o melhor trabalho .Tivemos um total de 219 no quadrimestre solicitações
de abertura e renovação de licença sanitária 134 liberação de licenças sanitárias 327 254
inspeções nós tivemos três inspeções realizadas nas indústrias de medicamentos libbs e
Becker atendemos 12 denúncias e fizemos emissões lt a que é o laudo técnico de avaliação
48 deferidos e 15 indeferidos. em relação ao atendimento de setor regulado foram 30 e
instauração de processos administrativos 21 concluíram 17 e fizemos 187 fiscalizações do
tabaco. em relação ao centro de controle zoonoses nos tivemos o abandono nós tivemos três
abandonados em junho de cães 5 de gatos num total de 3 cães e cinco gatos adoção em nós
tivemos uma adoção de cão e 12 adoções de gatos. Lembrando que nós ainda temos aí
animais nos nossos canil. Então quem tiver interessado em adotar os nossos cães e gatos
por favor procurar o pessoal da nossa zoonoses é importante e Responsável a adoção dos
Animais em relação as castrações realizadas no CCZ nós tivemos 6 de cães e um de gato do
mutirão fila zero Pet
nós tivemos 294 castrações de cães e 250 castrações de gatos nós tivemos duas faltas na
castração do sexto tivemos 22% de absenteísmo as faltas do Fila zero foram 356
representaram 39% isso se dá por inúmeras razões. Muitas delas inclusive não dá ausência
do responsável ser um animal, mas às vezes o descumprimento de peso ou até da questão
da suspensão da dieta de alimentação dos animais. Ligações e entrada de animais nós
tivemos 206 maus tratos e resgate de animais 27 sorologia de leishmaniose positivo 3 e
Ordens de serviço de castração que foram atendidas referente aos anos de 2019 e 2020 que
foram justamente os casos que ficaram parados em relação a pandemia atendemos 224
ordem de serviço em relação às arboviroses nós tivemos Imóveis visitados pelos agentes do
CCZ que são os agentes de combate às endemias 32630 Imóveis visitados 11206
trabalhados e 16000 e 206 trabalhados e 16596 fechados em relação aos imóveis visitados
nós tivemos 40 pelos ACS que são os agentes comunitários de saúde 41405 visitados sendo
13890 trabalhados e 27515 fechados. Estabelecimento de ensino 46 penitenciárias hotéis
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templos religiosos, casas comerciais e indústrias. Tivemos

um total de 94 visitas 84

trabalhados 10 fechados pontos estratégicos visitados que são as borracharias ferro-velhos
praças públicas, cemitérios locais com fim de lazer ou religiosos piscina de uso público
dentre outros, nós tivemos um total de 60 visitas sendo 57 trabalhadas e três fechados. No
quadrimestre nós fizemos um total de 10 a 16 fiscalizações e equipamentos públicos 26 a
desratização e equipamentos públicos 31 apontamento de micose 5. Em relação a retirada
de abelha e Marimbondo no quadrimestre nós fizemos um total de 10 a desinsetização
equipamentos públicos e 26 a desratização em equipamentos públicos 31 apontamento de
micoes e 12 e outras ações com cavalo, cobra, barbeiro, galinhas e besouros. em relação a
vacinação anti-rábica. Lembrando que esse ano novamente o governo do estado não
promoveu a campanha de vacinação anti-rábica. Então nos foi encaminhado vacina para
vacinação em massa de cães e gatos e vacinações de cães de 122 vacinações de gatos
totalizando 285 doses da vacinação antirrábica aplicada. Essas são as fotos aí do nosso
mutirão do Fila zero do quadrimestre em que nós atingimos 294 cães e 250 gatos. Essas são
as fotos das raças citações dos ACS para as arboviroses em que nós tivemos 60
participantes. Essa foi a capacitação sobre escorpiões com 130 participantes aconteceu em
Julho. Vamos falar agora da vigilância ambiental umas fotos de alguns atendimento. Então
no município em relação da questão do Pró-agua

água que é o número de amostras

coletadas versus o percentual de problemas encontrados nós tivemos total de análises no
município 130 total com problemas 8. nós tivemos levantamento de amostras colhidas. Nós
tivemos total de análises no município 130 total coletados. nós tivemos o levantamento
cliente amostras colhidas da presença de coliformes fecais 120 o total com problemas 14 e
das anormalidades na turbidez na água nós tivemos 120 coletas realizadas e umas com
problema. ainda em relação à vigilância agora a vigilância ambiental no que se refere a
investigação de desastres forte chuva em ruas casas em comunidades não tivemos 25 as
famílias assistidas pela vigilância ambiental, 67 famílias que se recusaram a atender os
fiscais 12 as reuniões com as apas Verde 2 a reunião da equipe GTS 2 e surto em creches
por contaminação da água 3. as ações encerradas em inspeção investigativa desses surtos 4
e o monitoramento do plano de ação 11 durante um quadrimestre. agora em relação à
vigilância saúde do Trabalhador tão investigação de casos graves óbitos nós tivemos no
quadrimestre 4 monitoramento de empresas 8 atendimento do Ministério Público em relação
às ações trabalhistas duas reuniões com cerest Osasco uma reunião com saude do
trabalhador 3. Em relação ao serviço especializado que nós temos o nosso saedes aí que é
um trabalho também excelente no que se refere ao combate AIDS. nós tivemos aí em ações
no segundo quadrimestre 534 consultas médicas 224 consultas e acolhimentos com a
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enfermagem 32 procedimentos de enfermagem uma consulta com nutricionista três
consultas com psicólogos das visitas domiciliares 275 atendimentos de assistente social 370
coleta de exames laboratoriais e totalizando 1449 ações no quadrimestre.Em relação aos
testes realizados no sae, então nós tivemos um total de testes de HIV realizadas 201 e 470
de hepatite B, 324 de hepatite C e 232 de sífilis totalizando 1227 testes realizados somente
no sae, a gente soma esses testes realizados no sae e com as outras unidades do município
as nossas unidades básicas nós temos 3600 testes realizadas de HIV 1940 de hepatite B
1007 hepatite C 2200 de sífilis totalizando 8747 testes durante um quadrimestre. Em relação
ao atendimento de Profilaxia do prep pós exposição sexual nós tivemos prep realizados 31 e
o pep realizado 6 totalizando 37 atendimentos. a gente realizou aí uma ação Extra muro né e
fortalecimento ao nosso Julho amarelo que é o Julho que trata do combate as hepatites virais
e na prefeitura nós realizamos 210 teste de hepatite B 210 de hepatite C localizando 420
testes. Vamos falar das ações e atividades realizadas na atenção primária em saúde,
próximo nós tivemos no mês de maio. A retomada do núcleo de violência a visita ás unidades
para alinhamento dos processos de trabalho discussão de caso e outras participações e o
fortalecimento do planejamento familiar para adesão ao mutirão de cirurgias eletivas
laqueadura e vasectomia com a região de Mananciais. ainda as ações de Maio nós tivemos
uma ação na comunidade do Isis Cristina em parceria com a ONG amor philia, inclusive nós
estaremos lá novamente este sábado para fortalecer aí essa parceria e trazer aproximação
da unidade básica de saúde com a comunidade do Isis Cristina. são orientações sobre a
arbovirose acompanhamento do auxílio Brasil, orientação sobre a saúde da mulher,
cadastros de família pelos agentes comunitários de saúde a busca ativa da tuberculose
palestra sobre o planejamento familiar nas ações do mês de junho nós tivemos o
acompanhamento da linha de cuidado do sobrepeso e obesidade no ambulatório de crônicos
não houvesse a frase e a reunião com os nutricionistas da rede que aconteceu no dia 28 de
junho o evento. próximo em Julho nós tivemos uma ação da secretaria de saúde para auxiliar
na organização e reorganização da UBS Santa Tereza e literalmente derrubamos paredes
para melhorar a forma de atendimento. Nós realizamos a realização de testes rápidos de
hepatite B e C com ações nas comunidades. próximo E aí nós tivemos o nosso dia de Julho
amarelo que foi realizada na UBS do Jardim Independência e lá naquele dia nós realizamos.
próximo atendimento de Enfermagem 24 dois exames de covid 25 papanicolau 12
planejamentos familiar e 57 consultas médicas 50 consultas odontológicas, então só naquele
dia 50 pacientes foram atendidos nós tivemos 8 dispensações de medicação três realizações
de eletrocardiograma e 57 acolhimentos pela equipe de enfermagem realizamos a
imunização da covid-19 102 realizamos também a aplicação de doses da vacina do nosso
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calendário realizamos 565 procedimentos de Enfermagem 24 atendimentos de equipe
multidisciplinar e aí também inserida a equipe da saúde mental fez rodas de conversas
tivemos a realização de 60 teste de hepatite B e C e realizamos atualização de 15 casos do
auxílio Brasil realizamos no local 752 atendimentos na UBS do Independência, no dia 20.
próximo nós tivemos aí também no dia 14 de julho a implantação do uso do tablet para o
lançamento dos atendimentos domiciliares dos agentes comunitários de saúde. Então hoje
agente de saúde nas unidades de Saúde da Família eles vão até as residências e eles
realizam o lançamento dos atendimentos e dos cadastros de forma digital isso vem trazendo
facilidade melhoria no trabalho dos acessos e mais do que isso o correto lançamento das
informações para aumento dos nossos recursos federais. próximo são ações do mês de
agosto que é o nosso agosto Dourado. nós tivemos ações de orientação de aleitamento
materno nas unidades básicas de saúde e também nas comunidades que vemos a
capacitação sobre o manejo do aleitamento materno por 34 profissionais das unidades saúde
que nós mostramos lá no slide da educação adventi. a realização da campanha de
multivacinação e atualização da carteirinha de vacinação nas ações do consultório na Rua
nós realizamos no quadrimestre esse trabalho que é um trabalho dedicado de uma equipe né
que faz o atendimento as pessoas que são invisíveis da sociedade parece que é um trabalho
pequeno mas não é se a gente olhar o número de atendimentos nos realizando só no
quadrimestre 3435 atendimentos por esses multiprofissionais profissionais que estão aí
dedicados ao atendimento das pessoas em situação de vulnerabilidade em situação de rua e
não tivemos atendimento da equipe de enfermagem psicologia redução de danos e
assistência social além da mental dos atendimentos médicos e das equipes multidisciplinares
e o intuito de esperança de realizar o bloqueio epidemiológico realizaram 35 coletas de
brincar e neste mesmo período nós tivemos a carga horária ampliada e o acréscimo de mais
dois funcionais da equipe justamente valorizando as ações do consultório na rua no nosso
Município. próximo em relação ao comitê de mortalidade materna e infantil realizado uma
reuniões nos dias 18 de julho a 1º de agosto de 15 de agosto com a presença da
coordenação de enfermagem coordenação da atenção primária coordenação das urgências
e emergências e representantes da vigilância epidemiológica, também na rede intersetorial
Foi realizada uma reunião com representantes das subclasses ilumimais Vista Alegre a
coordenação da atenção primária o creas representantes do Conselho Tutelar no Lar Batista
da escola Janaína Agostinho Oliveira feira 1 de agosto. próximo em relação as vagas de
consulta médica disponibilizadas no mês de agosto nós tivemos aí a atendimentos dos
canais 12481 de médico generalista que são os médicos das equipes de estratégia.Relação
comitê de mortalidade materna e infantil. Foi realizada uma reunião nos dias 18 de julho a 1º
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de agosto de 15 de agosto com a presença da coordenação de enfermagem coordenação da
atenção primária coordenação das urgências e emergências e representantes da vigilância
epidemiológica também na rede intersetorial. Foi realizada uma reunião com representantes
das subclasses iluminas Vista Alegre a coordenação da atenção primária o creas
representantes do Conselho Tutelar do Lar Batista da escola Janaína Agostinho Oliveira isso
em 31 de agosto. próximo em relação as vagas de consulta médica disponibilizadas no mês
de agosto nós tivemos aí 12481 de médico generalista que são os médicos das equipes de
estratégia, nós tivemos 13661 consultas médicas por médicos Clínico nós tivemos 4977
consultas com pediatra e 4580 consultas com ginecologista, então em relação ao
quadrimestre nós tivemos um total de 35699 consultas médicas disponibilizadas. em relação
aos atendimentos de nível superior nós tivemos no quadrimestre 57562 atendimento de
médico clinico e de enfermagem 8216 atendimento de dentista gostaria que voltasse um
slide. O que é o que fala das consultas volta um por favor ela é só esse número de 35.000
corrigindo é só para o mês de agosto.

então isso reforça que o município ele vem ali

andando aí a quantidade de vagas para atendimento em consulta médica na atenção
primária, então do 57562 que a gente teve no quadrimestre 35699 vagas mais de 35 mil
pessoas no município a oportunidade de passar em uma consulta médica em uma nossas
unidades básicas de saúde ou para atendimento com generalista ou Clínico ou pediatra.
próximo pode passar mais um mês em relação aos atendimentos de cirurgião dentista nós
tivemos no quadrimestre 11482 duas enfermeiras 23071 médicos 90 outros profissionais de
nível superior 8507 procedimentos de enfermagem 108470. vacinação 77116 e 83126 visitas
das agentes comunitárias de saúde 910 atendimentos com nutricionista e 487 atendimentos
do consultório na Rua pros em relação aos procedimentos do quadrimestre nós temos a ele
aferição de pressão arterial 30680 coleta de material para exame Laboratorial 22 1903 só
que o acolhimento da demanda espontânea mais de 20.000 10299 aferição de glicemia
capilar extrato de pagamentos via intramuscular 8 2004 avaliação antropométrica 6259 a
coleta de material para exames laboratoriais 5357 nós tivemos 5112 realizações de teste
rápido para detecção do covid, nos realizamos 3954 coletas de papanicolau e 3765
procedimento de acolhimento 3229 aferição de temperatura nós realizamos 2286 testes
rápidos de gravidez dois 1111 em curativo simples e realizamos praticamente 2000
Eletrocardiograma com laudo. próximo na vigência do auxílio Brasil na cobertura da primeira
vigência nós tivemos aí um trabalho excepcional das nossas unidades básicas de saúde nos
visitamos mais de 95% em cada uma delas sendo que se ressaltar que 100% de cobertura
do primeiro na primeira vigência nós tivemos nas UBS valo Verde Embu Eufrásio Itatuba,
Fátima, Ângela, Pinheirinho, ressaca, Santa Emília, Santo Eduardo, São Marcos e Vista
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Alegre ficando aí com 99,84% - 99,26% Independência 97,67% do São Luís e 96,29% da
UBS do Santa Teresa. próximo mas se comparados aos outros ou os outros 7 municípios na
nossa região nós vamos ver que Embu das Artes com percentual de cobertura de 95,84%
enquanto Taboão só atinge o 72, Juquitiba 63, Embu Guaçu 62, São Lourenço 57, Vargem
Grande 57, Cotia 55, Itapecerica 50%, isso reflete o trabalho excepcional foi realizado pelas
nossas equipes na atenção primária em relação ao acompanhamento do auxílio Brasil. Embu
das Artes foi destaque na questão do auxílio Brasil ele também foi destaque no resultado 12
indicadores do previne Brasil. previne Brasil aí que hoje é o programa que mede a qualidade
da atenção primária Ministério da Saúde, ele investiu neste programa que coloca em
indicadores para medir a qualidade do serviço, então se a gente olhar toda a grande São
Paulo aí que nós temos municípios grandes né muito maiores que o nosso uma própria
capital como São Caetano, São Bernardo como Diadema, nós estamos aí com o 90,2% de
percentual aí dos recursos realizados quando a gente observa por exemplo que a capital
está com apenas 64,8.

agora vamos falar das equipes de enfermagem do trabalho aí dos

técnicos de enfermagem dos enfermeiros. próximo as ações do mês de maio foram iniciadas
as testagens. E foi a coleta de teste de tolerância à glicose o CTG nas UBS Independência
UBS Embu e os testes são realizados as sextas na UBS Independência e as quintas na UBS
Embu ou nós tivemos um total de 391 testes realizados em maio. próximo nós tivemos
também a visita dos nossos profissionais ao laboratório da Fiocruz e a fundação oncocentro
de São Paulo nós realizamos uma visita monitorada os processos dos trabalhos da Fiocruz
com apresentação do tratamento do material coletado desde a sua chegada ao local até
entrada nas máquinas que fazem análises citopatologica. Nós também participamos
apresentação dos dados no município pela Fiocruz, enfatizamos aí Embu das Artes é o único
município da região que realiza essa busca ativa de pacientes aos demais deixaram de
realizar os exames a mais de 3 anos. próximo em relação à saúde bucal. próximo Nós
também somos destaque na região porque nós somos os únicos da região adequada as
nossas salas de atendimento de saúde bucal e isso garantiu como que durante a pandemia
os nossos atendimentos não fossem suspensos por completo, hoje nós temos em uma fila de
odontologia neste caso de odontologia, mas nós temos encontrado aí saída às vezes
soluções para que a gente consiga atender de forma satisfatória aos nossos pacientes. se
refere a saúde bucal E aí nós realizamos uma capacitação para nossa equipe de saúde
bucal que ele visava em parceria com a Odontologia da Universidade da USP dentro do
projeto integrado ensino pesquisa no atendimento odontológico para realização desse curso
teve como objetivo reforçar as questões referentes ao previne Brasil, para ampliar o acesso
antes do tratamento odontológico. Lembrando que este é um dos nossos indicadores
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participaram do evento as equipes de saúde bucal de toda a região de Mananciais. próximo
como eu falei a reforma das salas são em junho nós realizamos a reforma da sala de
Eufrásio. próximo no mês de julho nós terminamos a reforma da sala do Vista Alegre e as
reclamações, então foram construídas em todas as nossas salas odontológicas. no mês de
julho nós participamos do evento Julho amarelo da UBS Independência que nós atendemos
mais foram 50 pacientes que estavam na fila de espera. próximo nós também realizamos no
mês de julho a compra de instrumentais e equipamentos odontológicos para reposição nas
unidades de saúde. esses instrumentais clínicos aparelhos de fotopolimerizador motor para
endodontia aparelho para profilaxia tudo isso visualização dos nossos equipamentos nas
unidades de saúde. no mês de agosto nós realizamos abertura de novas vagas com o
convênio da Uninove e nós levamos 100 pacientes para serem atendidos nas unidades da
Uninove, então foram 40 vagas para somar os 10 para Itatuba 10 Independência 10 para o
Vista Alegre 10 para o Pinheirinho 10 para Santa Emília e 10 para o Eufrásio. próximo no
mês de agosto aí como parte de conclusão é das adequações das salas foram realizadas as
trocas dos armários nas UBS São Luiz Fátima Independência, trabalho continua em
adequação desses móveis nas demais salas odontológicas. próximo agora nós vamos falar
das atividades realizadas pela assistência.No mês de agosto aí como parte de conclusão as
adequações das salas foram realizadas as trocas dos armários nas UBS São Luiz, Fátima,
Independência e Eufrásio do trabalho continuo a inadequação desses nomes nas demais
salas odontológicas. próximo agora nós vamos falar das atividades realizadas pela
assistência farmacêutica

foi realizado o inventário de medicamentos e material médico-

hospitalar a implementação do programa de gestão do estoque se a UBS valo Verde ela teve
a extensão do horário de atendimento para psicotrópicos. são hoje o atendimento é das 7
horas às 19 na UBS do Santo Eduardo nós tivemos o atendimento de 7 pacientes por
consulta farmacêutica na UBS do Eufrásio nós tivemos o atendimento de seis 400 por
consulta farmacêutica o trabalho da assistência farmacêutica nesse quadrimestre é
importantíssimo porque ele vai permite hoje que toda nossa dispensação seja realizada
dentro do nosso sistema assistencial de saúde que é o sus. Então, hoje a gente consegue no
prontuário eletrônico do paciente já verificar. Quais foram as prescrições que foram retiradas
na nossa farmácia como também conseguimos fazer um levantamento exato do que seriam
os nossos medicamentos e materiais médicos hospitalares mais dispensados. Além disso, o
trabalho excepcional da consulta farmacêutica que vem nos auxiliando nas UBS também
será disponibilizado muito em breve para agendamento por aplicativo do Cidadão da UBS do
Vista Alegre, nós tivemos a participação de um psicólogo em reunião com os pacientes e aí
nós tivemos um total de atendimento de 14 pacientes na UBS Ângela 12 pacientes na
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consulta farmacêutica são seis no Santo Eduardo 6 e no eu Eufrasio 14. próximo para nós
vamos falar das atividades da saúde mental no mês de maio nós tivemos uma roda de
música no parque Rizzo promovida pela equipe do caps 2 em relação, Então nós tivemos de
acolhimento Inicial nós tivemos 392 no caps 18 cento e vinte e dois no caps 2 de 1720. nós
tivemos o número de participação em grupos e oficinas terapêuticas no Caps 2 10238 no
5891 e no caps 1028 número de atendimentos individualizados, nós tivemos 34659
atendimentos no Cras 2 5373 no caps de visita áreas psiquiátricas e as ações intersetoriais e
de matriciamento, tivemos 32 no Caps 2 os nove no ar e no nosso centro de convivência
que é o centro 115, então no total de ações 54200 ações pros nós tivemos o evento do Dia
das Mães. Nós também tivemos um evento da luta antimanicomial que foi um evento lindo
realizado pela equipe da saúde mental no dia 18 de maio de 2022. foi um dia muito frio. Nós
estávamos vivendo essa realização ali na praça do Coreto ali no centro de Embu, ela foi
realizada dentro do mestre Assis a gente agradece, aí a disponibilidade sempre do nosso
Secretário de Cultura que sempre muito gentilmente no sede mestre Assis, para realização
das nossas atividades com os nossos pacientes e com os nossos parceiros. nós tivemos a
oficina de desenho em junho do CAPS 2 e nós também tivemos a festa junina da Saúde
Mental, e também foi um evento de muito sucesso. próximo oficina de artesanato foi
realizado em Julho 2020, vemos o café do Dia dos Pais com 30 pessoas e nós realizamos aí
no mestre Assis, uma sessão ou 100 pessoas do lado pelo Capes 2. próximo foi realizado
um piquenique no parque Rizzo em agosto, também realizada Oficina da Beleza com 10
pessoas. próximo não aí a foto do dia 18 de Maio é o dia nacional da luta antimanicomial no
nosso também, tivemos a lei do nosso do nosso evento lá no mês grátis com mais de 200
participantes. nós tivemos a semana do profissional de enfermagem no Caps 2. próximo
realizamos na saúde mental oficina de horta e jardinagem com 15 participantes de oficina de
música com 20 participantes também realizada pela Capes do Centro e campeonato de
pebolim com 12 participantes. E a festa junina que levou 180 além do Sine de carros que tem
outra sessão de cinemas com 15 participantes. próximas devemos oficina de Musicalidade
as sextas-feiras de 10 a 15 participantes o mais difundido nas terças de 10 a 15 participantes
e a oficina culinária que também a 15. as quintas-feiras de 15 a 20 participantes do ensino
de idade foi realizada no dia 20 de Maio happy hour todas as cores em homenagem a
questão do dia da luta antimanicomial e não tivemos a participação de 50 pessoas com
karaokê é bem divertido pros cima nós realizamos também uma oficina brincando no parque
com a participação de 493 pessoas. próximas e também foi realizada uma oficina de karaokê
pela equipe do mundo e ver com 174 participações. próximo oficina de yoga que acontece
toda terça-feira nós tivemos 147 participações próximas e a oficina de violão também as
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todas as terças às 15 horas com 103 participações.E também foi realizado uma oficina de
karaokê pela equipe do mundo viver com 174 participações. próximo oficina de yoga que
acontece todas as terça-feira nós tivemos 147 participações. próxima e a oficina de violão
que também é toda terça às 15 horas com 103 participações. próxima na UBS do
independência foi realizada uma ação de matriciamento no roda de conversa sobre o centro
de convivência e a promoção de saúde funcionários. próximo foi realizada uma visita com
Arte é uma ação do conviver em conjunto com a UBS do São Marcos e Alberto e do Fátima
onde um grupo compartilha diversas Artes entre seus participantes. próximo as oficinas de
férias com oficinas diversas que o conviver realiza durante o período de férias escolares com
236 participações. Aí nós temos próxima a festa junina da Hilux que foi realizada pela equipe
de saúde mental no dia 22 de julho com 250 pessoas. próximas a oficina dança do despertar
que acontece toda sexta-feira 14:30 com 101 participações a oficina de pilates no centro de
convivência que acontece toda quarta-feira e no quadrimestre nós tivemos 258 participações
a oficina história que histórias que ficam também no centro de convivência no conviver toda
segunda-feira, iniciou em agosto e já teve 41 participações só no mês de agosto e por último
aí atividade da nossa residência terapêutica que levou os nossos pacientes estão internados
né que vivem na nossa residência terapêutica para um lanche no McDonald's na experiência
e que nunca tinha sido Vivida nem a equipe e nem pelos próprios pacientes gostaria de
aproveitar essa oportunidade de agradecer o excelente trabalho em equipe de saúde mental.
vem realizando no município a gente mostrou pelo menos aí Acho que uns 15 a 20 slides só
de atividades realizadas no quadrimestre o que mostra aí reforça o quanto eles estão
focados em tratar a saúde mental de forma ambulatorial reforçando e a luta antimanicomial
também iremos acredito que já na próxima prestação de contas apresentar a nossa nova
residência terapêutica nós estamos aí nos últimos detalhes faz parte dos nossos pacientes
possam é e se mudar para uma nova residência mais espaço mais conforto mais próxima
das atividades que são as atividades diárias que a gente precisa proporcionar esses
pacientes inacreditavelmente para alguns todos eles estiveram além do lanche no
McDonald's também na festa junina onde nós temos a imagem de umas 200 pessoas de
antigamente eram vistas pela sociedade como pessoas que deveriam ficar presas né que
não poderiam conviver com ninguém estavam lá participando também da festa festa junina
que foi realizada pela secretaria e parabéns a importância da Saúde Mental. próxima em
relação a reabilitação então no segundo quadrimestre de 2022 nós tivemos um mutirão de
fisioterapia em 6 de maio no dia 2 de junho foi a primeira reunião da equipe multidisciplinar
na reabilitação da saúde com a equipe multidisciplinar da secretaria de educação. próxima
em junho nós tivemos uma aula sobre a troca de fraldas e os desfraldar aos servidores do
Rua Marcelino Pinto Teixeira, 50, Pq. Industrial, Embu – SP – Fone 4785-1555

20

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

serviço de proteção social especial para as pessoas com deficiência e suas famílias não vem
mostrando a interdisciplinaridade da equipe da reabilitação que se foi a equipe do
Desenvolvimento Social e a equipe da educação. próxima em Julho na ação do Julho
Amarelo foi realizado o acolhimento da equipe de reabilitação com atividades de estimulação
sensorial e conversa com cuidadores para 21 pacientes. próximo em relação às ações no
dia 6 de agosto nos finalmente inauguramos o nosso tão sonhado centro especializado em
reabilitação que é você é um ser tipo 2 que atende deficiências física e mental e o projeto
desenvolver, então foi transferido da UBS para os seres já está em atendimento lá nos
detemos ampliado uma capacidade mínima de atendimento de 400 pacientes por mês e
atualmente já contamos com aproximadamente 600 pacientes em programas de reabilitação
seja ele pós-covid estimulação precoce grupo de orientação amputados deficiência física
deficiência intelectual autismo entre outros. Foi totalmente pensada e adaptar as
necessidades dos nossos pacientes que estão em reabilitação. próximo em relação aos
atendimentos no período de maio a agosto nós tivemos 234 atendimentos de Fonoaudiologia
com 22% de absenteísmo número Alto esse número precisa ser reduzido e os nossos
pacientes precisam ter a conscientização de que nós temos um número reduzido de fono na
rede portanto esses atendimentos não podem ser expressadas nos tivemos aí eles 131 teste
da orelhinha realizadas com 11% de absenteísmo nós realizamos 1340 atendimento de
serviços de reabilitação. E também tivemos uma falta de 25% no projeto desenvolver
realizamos 169 atendimentos e tivemos um absenteísmo de 23% e realizamos nos serviços
de fisioterapia 2978 atendimentos e tivemos 1121 faltas o que revela a necessidade de
também do paciente entender a importância do comparecimento e da regularidade no
atendimento do serviço de fisioterapia tanto para que ele tenha a sua reabilitação tão logo
resolvida como também possa oportunizar a abertura de novas vagas para mais pessoas e
agora em relação a média alta complexidade trazemos as consultas e procedimentos das
Unidades de Pronto Atendimento e vemos no PS Central 50523 atendimentos adultos e
16983 atendimentos infantis na UPA 65084 atendimentos adultos 12881 atendimentos
infantis e no total dos dois pronto socorros da UPA e Pronto-socorro nós tivemos 145478
consulta sedimentos no quadrimestre em relação aos espaços nos tivemos 141 partos
normais 23 de parto cesariano curetagem 19 laqueadura no planejamento familiar nós
realizamos 300 vasectomia e nós também somos referência aqui na região de Mananciais
pelo número de vasectomia e o número de planejamento familiares que realizamos no ano
de 2022. também realizando 67 procedimentos de laqueadura tubária em relação as
internações nós tivemos 182 internações no pronto-socorro no mês de maio 265 em junho e
julho. Lembrando que esses dados ainda são preliminares que são os dados são divulgados
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pelo ministério da saúde. Em relação aos procedimentos mais consulta que nós tivemos na
unidade mesmo Maternidade Central em maio 115 1663 em junho 112 944 no hospital leito
3603 de Maio 6821 em junho e na UPA 98035 5 em maio e 106706 em junho. Lembrando
que esses dados são preliminares então por isso que não tem ainda nem julho em agosto em
relação a sessões de hemodiálise na clínica Sena essa Clínica tem uma um convênio com
município de Embu das Artes, ele vem aumentando exponencialmente também a sua
capacidade de atendimento nos observamos aí que de Maio a julho às hemodiálise
realizadas pularam de 1496 dá para 1677 e de paciente. os pacientes com sorologia positiva
para HIV hepatite B ou C nós tivemos 101 em maio 101 e voltamos para 104 em Julho ainda
sem a disponibilização pelo Ministério da Saúde dos dados. próximo em relação as
chamadas do SAMU tá as remoções de ambulância branca que é o nosso serviço de
transporte ambulatorial nós realizamos um total de 642 em maio 615 em junho 656 em julho
em agosto 514 pacientes foram transportados. próximo em relação as ambulâncias do SAMU
são as ambulâncias vermelhas nós tivemos um total de atendimento no Regional porque a
nossa central do SAMU é Regional a coordenação pertence a Embu das Artes com a central
de atendimento está localizada no nosso município nós tivemos um total no quadrimestre
5666 atendimentos. próximo em relação aos atendimentos 192 que a chamada telefônica
nós tivemos 13020 atendimentos e 872 trotes e orientações. próximo sads diz nós tivemos
no quadrimestre o atendimento de 405 pacientes nós tivemos altas de 41 pacientes e 15
pacientes durante ao quadrimestre. próximo em relação aos a distância em das ações
planejamento terapêutico foram realizados quatro chamada telefone. Em relação aos ativos
também das ações planejamento terapêutico foram realizados 402 atendimentos médicos
mais os atendimentos de enfermagem 3512 atendimentos de fisioterapia 140 de Psicologia
189 e 204 de Fonoaudiologia totalizando cinco mil. três ações no serviço de atendimento
domiciliar cidades próximo em relação ao Neo nós tivemos aí o Neo é o nosso núcleo de
capacitação das urgências e emergências, então nós tivemos um treinamento de libras com
a equipe do SAMU regional com 41 pessoas. Lembrando que tem prova desse concurso é
um funcionário nosso da rede funcionária do Samu e nós agradecemos a disponibilidade de
transmitir os nossos profissionais a capacitação para que a gente possa também chegar a
comunidade surda e muda. próxima nas ações de Junho nós tivemos um treinamento de
primeiros socorros na escola Jacarandá no dia 7 dentista. próximo em Julho nós tivemos um
treinamento de trauma em BH faz equipes do SAMU Regional que envolveu 98 participantes.
próximo também realizamos um treinamento básico do princípio de ventilação mecânica com
60 participantes. próximo que realizamos a semana suporte avançado com 130 participantes.
próximo Vamos falar agora do almoxarifado não em relação à distribuição de fraldas que nós
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temos um protocolo Municipal para dispensação de fraldas mediante atendimento dos
requisitos ali contidos nos realizamos no quadrimestre a entrega de mais de 170 mil fraldas.
próxima em relação ao transporte ambulatorial que são os veículos de passeio e as Vans nós
tivemos 11851 transportes de pacientes e de ambulâncias 419 sendo que no quadrimestre
nós transportamos mais de 12 11 antes em relação ao planejamento e o ar que nós tivemos
ações de atualização da carteira de vacinação a pesagem atualizar a carteira o reforço sobre
o calendário vacina da covid-19 tivemos a vacinação contra covid a palestra sobre saúde a
vacinação contra a covid 19 todos esses no programa escolas Astecas pau-brasil e
Astrogilda e Marajoara. próximo como nós temos aí a foto dá aula de higiene vocal para 16
professores da Escola Marajoara em parceria com a coordenação de reabilitação. próximo
Nós também tivemos a implantação do sistema do nosso Siss. O sistema de prontuário
eletrônico Municipal que tem por objetivo integrar todo o prontuário eletrônico do município
ele será implementado na urgência nos próximos dias. Possivelmente até o final do ano nós
já estaremos no município com o único prontuário Eletrônico em que o paciente em qualquer
das unidades municipais que ele compareça o profissional médico ou profissional de
enfermagem ele terá acesso a todo o histórico desse paciente. nós tivemos aí começamos
pelo jardim mimás e Janeiro e nós finalizamos a UBS do Valo Verde em 24 de junho.
próximo aí a finalização com a reunião com os multiplicadores e a utilização também no
agendamento da castração de cães e gatos e também a implantação do SUS no
almoxarifado explicando aí que as agendas muito em breve incluindo de castração de cães e
gatos da assistência da consulta farmacêutica as consultas odontológicas e as consultas
médicas e de enfermagem na área estarão muito em breve disponibilizadas para os usuários
por aplicativo do próprio paciente e conseguir agendar sem precisar ir até a unidade básica
de saúde. próximo essa foi apresentação então que o relatório do nosso segundo
quadrimestre de 2022. quando vocês observam a secretaria de saúde continua trabalhando
trabalhando muito para trazer uma saúde digna e de qualidade para os nossos usuários
embora no dia a dia apareçam inexistente para muitas pessoas e pelo Ministério da Saúde
esses números são reconhecidos pela Secretaria de Estado e estamos o dia a dia cuidando
dos nossos pacientes o nosso ideal e que muito em breve a gente consiga trazer para vocês
aqui também nos traga fazem informações sobre a regulação sobre os agendamentos cada
vez mais capacitando as nossas gente para uma busca ativa dos nossos pacientes eu
aproveito a oportunidade também para agradecer a toda equipe da saúde que vem se
dedicando de domingo a domingo a quantidade de realizações Extra muro que foram
realizadas isso mostra o desempenho e a disponibilidade de cada um desses profissionais.
desde o porteiro e deixa a senhora da limpeza desde o agendador a pessoa da recepção aos
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técnicos de enfermagem quanto um médico na disponibilização para o nosso paciente para
fazer com que cada vez mais a nossa saúde seja uma saúde pública de qualidade que a
gente consiga trazer recursos de qualidade para o nosso paciente e também aproveito a
oportunidade para destacar a importância de um dia especial excepcional é a oportunidade
que pobre rico, branco, negro, excluído não excluído famoso não famoso terá o mesmo
direito de escolher quem vai reger o nosso país o nosso estado que irá ser os nossos
representantes a deputados estaduais e Federais e senadores então por favor use o direito a
voto consciência o financeiro mostrou o quanto é importante termos representantes nossos
no governo estadual e no Governo Federal para que a gente traga mais reforço esse recurso
se refletem atendimento para a população, consciência para que a gente possa ter cada vez
mais investimento na Saúde Pública do Município de Embu das Artes eu agradeço a todos
vocês que tiveram aí paciência para nos ouvir durante todo esse período nos vemos na
próxima a prestação de contas Muito obrigado e boa noite.
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