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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, realizada dia 28 de Maio de 2021, de conformidade
com a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal).
AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM
(2021) realizou-se a presente AUDIÊNCIA PÚBLICA, de conformidade com o que preceitua a
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, sob a
Presidência do Vereador SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pessoal, estamos
entrando no ar, tá? Estamos no ar. Então, muito bom dia a todos, a todas que acompanham essa
Audiência Pública para tratar dos assuntos relacionados à saúde. Eu queria desde já agradecer o
vereador Lucão Fernandes, que é o presidente da Comissão Permanente de Saúde e Promoção
Social aqui da Câmara Municipal, e estender os cumprimentos à vereadora Cidinha e ao vereador
Sérgio Rocha, que também são membros dessa importante comissão. E também quero agradecer
por permitir, e normalmente aqui o presidente do CPI que preside, por razões particulares, o
vereador Lucão não pôde estar conosco hoje, e então eu estarei presidindo esta Audiência
Pública. Então, eu agradeço a presença de todos nesta plataforma on-line, neste Legislativo.
Declaro aberta a Audiência Pública na Câmara Municipal de São Carlos para apresentação de
relatórios pela Secretaria Municipal de Saúde referente ao primeiro quadrimestre do exercício de
2021, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu agradeço a presença dos
vereadores Cidinha do Oncológico, vereadora Neusa, do vereador Tiago Parelli, que está aqui
conosco, do vereador Elton Carvalho, não está on-line, mas está aqui na Câmara Municipal
acompanhando este evento. E quero agradecer também a diretora financeira da Secretaria
Municipal de Saúde, a Sra. Izaulina, sempre muito prestativa conosco, diretor de saúde também,
o Sr. Fausto, e o Dr. Marco [ininteligível], que é o médico regulador da Secretaria Municipal de
Saúde. E agradecer também diretor, né? ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Diretor. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O que eu falei? ORADORA NÃO
IDENTIFICADA: Médico. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É diretor, desculpe,
diretor da Secretaria Municipal de Saúde. Quero agradecer o secretário municipal de Saúde na
pessoa da Vanessa. A Vanessa é a chefe de gabinete. Não está conosco hoje o Marcos, a Vanessa
que fará a apresentação. E desde já eu passo a palavra à secretária municipal de Saúde,
representando o secretário municipal de Saúde, a Sra. Vanessa. A Vanessa vai ocupar meu lugar
aqui, tá? [falas sobrepostas] SRA. VANESSA SORIANO BARBUTO: Pessoal, bom dia. Tudo
bem? Bom dia a todos, aos diretores, todos ouvintes do canal, né? Profa. Neusa, Marcos, Iza,
Fausto, Cidinha e todos os demais, tá? Só falei os que eu estou vendo aqui, tá? Então, hoje a
gente vai apresentar os dados do quadrimestre, primeiro quadrimestre de 2021, que é o período
de janeiro a abril de 2021, tá? Então, a gente vai apresentar esses dados. Como eu estou sozinha
aqui nesse momento, eu vou tirar a máscara para melhorar a questão da comunicação, tá bom?
Estou sozinha nesse momento, tá bom? Então, só um minutinho. Tem algum lugar para colocar?
[Bom, podemos apresentar já?] Então, aqui está a avaliação, o primeiro quadrimestre de 2021 da
Secretaria de Saúde, tá? Os dados estão no Portal da Transparência, né? Nesse link aí que está aí
disponibilizado para vocês. Aqui são os dados da transferências do Ministério de Saúde fundo a
fundo, tá? Então, o primeiro bloco é o bloco da assistência farmacêutica, tá? Nesses quatro
meses, de janeiro a abril, nós recebemos R$ 319.178,48, tá? Lembrando que esse bloco da
assistência farmacêutica é composto pelo componente básico da assistência farmacêutica. Agora,
no bloco da atenção básica, que é o recurso federal que a gente percebe para as unidades de
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saúde, atenção básica, unidades de saúde da atenção básica, UBS, USF, o bloco todo tem o valor
de R$ 4.368.716,95. Esse bloco, ele é composto por [ininteligível] fixo, né? Cujo valor é R$
3.673.266,95, e por agentes comunitários de saúde, cujo valor é de 695.450, né? Que totaliza
esses R$ 4.368.716,95, tá? Um dado importante aí desse slide é que assim, nós tivemos uma
redução de valor do que é repassado da atenção básica, né? Então, a gente vem falando em
investimento na atenção básica, mas a gente vê que o próprio governo federal não repassou todo
o recurso da atenção básica. Então, é só para dizer para vocês. [Pode passar.] Agora o bloco da
média e alta complexidade. O que é esse bloco? Contempla as hospitais, as UPAs, os Caps, tudo
que é média e alta complexidade, tá? Esse bloco todo, nesses quatro meses, de janeiro a abril,
teve valor de R$ 15.951.208,71, tá? Ele é composto por todos esses blocos abaixo, atenção de
média e alta complexidade, cujo valor no quadrimestre foi de R$ 13.806.083,44, fundo de ações
estratégicas Faec(F), cujo valor foi de R$ 2.766,01, e fundo de ações estratégicas Faec(F)
nefrologia, cujo valor foi R$ 1.687.359,26, e serviço móvel de urgências do Samu, cujo valor foi
R$ 455 mil. Tudo isso recurso do Ministério da Saúde, tá? Um ponto importante também a dizer
é que esse valor também do bloco de média e alta complexidade, ele foi menor nesse
quadrimestre do que o quadrimestre passado, né? A gente teve um recurso do HU, que é
descontado direto do nosso teto [ininteligível] e repassado diretamente para eles, tá? Por isso que
houve essa redução. Agora nós temos o bloco de vigilância em saúde, né? Cujo valor no
quadrimestre repassado pelo governo federal foi de R$ 706.592,93. Esse bloco de vigilância em
saúde, ele é composto pela vigilância em saúde, cujo valor é R$ 226.259,05, assistência
financeira complementar, agente de controle de endemias, 326.700, ações de vigilância
preventiva e controle das DSTs, Aids, hepatites virais, R$ 128.185,48, e Vigilância Sanitária, R$
25.448,40, tá? Esse é o valor do bloco de vigilância. Também em relação ao quadrimestre
anterior teve uma pequena redução, lembrando que alguns blocos são recebimentos variáveis, tá?
Agora vamos falar do bloco Covid, esse bloco é importante a gente comentar, tá? Nós recebemos
no bloco Covid, dinheiro específico para gasto Covid R$ 4,128 milhões. Esse bloco é composto
de todas essas portarias, lembrando que cada portaria, ela vem um dinheiro específico para um
gasto específico. Nós temos que gastar dentro do que está descrito nas portarias. Então, nós
recebemos da Portaria 431/2021 576 mil, Portaria 478/2021 384 mil, enfrentamento Covid,
Portaria 624/2021 768 mil, e a Portaria 650/2021, 2,400 milhões, né? Se a gente fizer um
comparativo com o quadrimestre anterior, nós recebemos menos de um... no quadrimestre
anterior nós recebemos 1 milhão a mais do que esse quadrimestre, né? Então, isso vai mostrar
para vocês, a hora que a gente chegar lá no quadrinho do Covid, o quanto a prefeitura, a
Secretaria de Saúde, têm feito um esforço e tendo que tem investir fonte 1, uma vez que o
governo federal, a Covid não acabou, e a gente tem tido cada vez menos repasse por parte do
governo federal e estadual, né? Então, 1 milhão a menos. Transferências do governo do estado,
nós tivemos um aumento de valor, porque nós recebemos uma portaria, transferência para o
enfrentamento Covid. Mas esse bloco do governo do estado é composto pelo PAB estadual, não
recebemos nada, Dose Certa recebemos 7.020 no quadrimestre, e Hiperdia, recebemos R$
31.497,88, e transferência de enfrentamento Covid R$ 3.904.281,08, tá? Então, esse valor foi
recebido para enfrentamento Covid, transferências do governo do estado. Total da receita
contabilizada, total que a gente recebeu de receita do governo federal e estadual foi R$
29.440.412,98, compostos por todos os blocos que eu já falei para vocês ali, um a um, tá? Então,
todos esses valores totalizam R$ 29.440.412,98. Quando a gente olha para o quadrimestre
anterior, nós tivemos uma pequena redução de valor, tá? Uma vez que nós recebemos 30,100
milhões no quadrimestre anterior. Agora vamos falar das despesas, tá? As despesas da Secretaria
de Saúde, mesmo com o Covid e tudo mais, nesse quadrimestre. Então, nós tivemos contratação
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por tempo determinado com FGTS e INSS, são os concursados que estão trabalhando na
prefeitura por prazo determinado, que é o máximo de seis meses. Então, o valor foi R$
456.486,73. Diária civil: R$ 75.744,99. Equipamento e material permanente para o HU, sendo
10.499 para o HU, R$ 579.961,83, tá? Tem equipamento de UPA que foi comprado aí com esse
recurso para a gente equipar as UPAs para poder atender as urgências, o Covid, mais para frente
eu vou falar um pouquinho sobre isso. Indenizações e restituições R$ 834.488,41, nós pagamos
via indenização as órteses e próteses de processos desde 2018 para a Santa Casa, tá? Então, é o
que está aí. Locação de imóveis: R$ 476.222,02. Manutenção de veículos, peças e serviço, R$
264.959,27. Material de consumo, combustíveis e lubrificantes, R$ 142.467,31. Materiais de
consumo, leite, cesta básica, dieta, R$ 1.159.997,07. Material farmacológico, R$ 1.039.223,23.
Material hospitalar e laboratorial, R$ 778.526,97. Material odontológico, R$ 28.356,01. Material
de consumo em geral R$ 886.917,79. Obras e instalações, R$ 17.310,26. Obrigações patronais,
FGTS e INSS, R$ 7.831.950,90, outras despesas com contrato de terceirização, limpeza, R$
1.197.714,12. Despesas decorrentes de terceirização, Omesc, Omesc é empresa terceirizada da
Secretaria de Saúde que contrata médicos e enfermeiros e demais profissionais, R$ 2.944.913,90.
Outros auxílios financeiros à pessoa física, que é o programa Mais Médicos, R$ 338.284 e... isso
aí. Outros serviços de terceiros de pessoa jurídica, energia elétrica, R$ 223.393,83. Outros
serviços de pessoa jurídica, telecomunicações, R$ 77.753,07. Auxílio funeral, auxílios, entre
eles, o auxílio funeral, R$ 51.405,53. Outros serviços de pessoa jurídica em geral, tem
[ininteligível], que é o valor de quase 2 milhões, 1,958 milhão. R$ 2.412.540,27. Outros serviços
de terceiros, pessoa jurídica em geral, R$ 1.958.879,43. ONG Espaço Azul, R$ 148.300,70.
Serviço médico hospitalar odontológico laboratoriais, tá? [ininteligível] DNA, Covid, R$
2.290.134,63. R$ 5.212.830,16. Serviço médico hospitalar odontológico laboratoriais, Santa
Casa, R$ 32.545.181,32. Subvenções sociais, R$ 19.520. Outros serviços de terceiros, pessoa
jurídica, publicidade e propaganda, R$ 40.041,85. E vencimentos e vantagens fixas pessoal,
folha de pagamento, R$ 24.638.626,93. Totalizando um montante de R$ 84.460.060,48, tá?
Quando a gente olha para o quadrimestre anterior, a gente gastou mais ou menos 90 milhões, né?
Então, a gente percebe uma redução nesse quadrimestre. O que se deve essa redução? De forma
geral, vencimentos e vantagens fixas, né? Tudo o que tem a ver com folha de pagamento, né?
Mesmo porque no quadrimestre anterior tinha o 13º, nesse não tem. E essa questão da
assiduidade, né? E do 14º que foi... que foi, na verdade, está em discussão judicial, não sendo
repassado aos funcionários, né? De forma geral, é isso. Acho que a gente pode também comentar
aqui mais ou menos pessoa jurídica foi mesmo valor, enfim, material farmacológico também,
enfim. Então, as outras coisas se mantêm de forma geral, tá bom? Agora vamos falar das
transferências, desses 84 mil, quanto foi do recurso fonte 1? R$ 50.752.351,94, 60% recurso do
Tesouro municipal, fonte 1, recursos do governo estadual, R$ 4.851.243,06, sendo 5,74% dos
recursos recebidos. Recursos do Ministério da Saúde fonte 5, R$ 28.819.025,48, 34,12% recurso
do Ministério de Saúde. E de outras fontes, fonte 6, que geralmente são doações, 5%, 37.440.
Olha que interessante, né? Pensando que o Covid é uma questão aí do Brasil como um todo, a
gente vê que ainda o recurso de fonte 1 é o que tem sido entregado na sua maioria, tá? Então, ali
fonte 5, 34%, fonte 1, 60%. Fonte estadual, 5%, né? Enfim. Agora total os repasses à Santa Casa,
tá? O valor do quadrimestre, né? Vou falar, janeiro foi R$ 5.367.014,19. Fevereiro, R$
9.200.031,92. Março, R$ 6.222.045, 55. E abril, R$ 11.756.089,66. Totalizando repasse à Santa
Casa nesse quadrimestre, que é um repasse até que aumentou em relação ao quadrimestre
anterior, eu vou explicar por que, tá? R$ 32.545.181,32. Por que pagou mais para a Santa Casa?
Mais leitos de UTI, nós tivemos os leitos de UCI também, que é um leito intermediário para o
paciente que ele está na UTI, para poder fazer o giro de leito, né? Esse valor todo compõe
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recurso federal e recurso municipal, lembrando que o recurso federal, ele é variado, vocês podem
ver que janeiro foi um valor, fevereiro outro, março outro, e abril outro, porque foi dependendo
desses valores de UTI que foram sendo agregados, né? E vindo do Ministério de Saúde, que nem
março não veio, mas veio em abril. Agora, o municipal é sempre 1,750 milhão, vocês vão ver
que janeiro e fevereiro foi um valor maior, a explicação está aí abaixo, tá? O que aconteceu? Nós
pagamos em janeiro e fevereiro R$ 1.251.993,89 de emenda, foi emenda para o banco de leite, e
das órteses e próteses, que esse é processo de indenização. Na verdade, não é de indenização,
não, é o processo do que estava atrasado do mês a mês de 2019... 2020, me perdoe. E o
excedente de produção também, que foi em torno de R$ 1,046 milhão, né? R$ 46.205,92. E
Emenda Parlamentar, fonte 5, e procedimentos não padronizados, 312.934,01. Tudo pago com
fonte 1, recurso municipal, janeiro e fevereiro, tá? Então, esse foi o valor pago para a Santa Casa.
Mais detalhado agora, os mesmos R$ 32.545.181,32 mostrando o desconto que a Santa Casa tem
referente ao empréstimo, né? Isso daí já é descontado diretamente deles, né? Então repasse
contabilizado pelo fundo no quadrimestre foi R$ 29.654.793,92, e referente ao empréstimo, R$
2.890.387,40, totalizando os 32,545. Agora vamos falar do enfrentamento Covid, né? Janeiro a
abril foi empenhado 21.090,239,07, tá? Sendo fonte 1, R$ 9.624.927,24, fonte 2, R$
3.904.281,08. Fonte 5, R$ 7.551.032,25, e fonte 6, R$ 9.000.997,50, que totaliza esses 21
milhões, né? Já dá para perceber que o empenho de fonte 1 não é muito maior, mas ele é maior
que o de fonte 5, né? [falas sobrepostas] ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Fonte 6 é 9 mil...
SRA. VANESSA SORIANO BARBUTO: [ininteligível] acontece justamente o contrário. O
pago de fonte 1 foi R$ 1.450.761,69, de fonte 2, 4.642.904,33, e de fonte 5, R$ 8.279.281,62, tá?
E fonte 6, 37.440, né? O pago aí vocês podem ver que é até um valor maior do que está
empenhado, porque engloba pagamentos que estavam empenhados no ano anterior, tá? Agora
assim, o que a gente gastou com Covid até agora? EPIs, o que é EPIs? Insumos e medicamento.
Então medicamento Covid, EPI, todas as coisas usadas para Covid. Empenhado, R$
1.692.306,33, sendo pagos R$ 357.629,76. Testes da DNA Consult, que é a empresa que faz o
exame PCR para as unidades de saúde e para o Milton Olaio, R$ 2.567.111,41, sendo pago R$
2.290.134,63. Terceirização, Omesc, empresa contratada para enfermeiros, médicos e demais
coisas, e essa empresa que toca hoje o Milton Olaio. Empenhado, R$ 5.677.229,42. Pago, R$
2.366.792,04, tá? agora terceirização, o que entra em terceirização? A limpeza, limpeza
principalmente do ginásio Milton Olaio. Então é R$ 244.590,30. Pago R$ 252.199,77. Pessoa
jurídica. O que entra em pessoa jurídica? Entra gerador que a gente está locando, contrato de
oxigênio que a gente tem para as UPAs, para as unidades de saúde, tendas que nós alugamos
para algumas questões do Covid, entre outras coisas. Empenhado é R$ 258.626,90, pagos, R$
197.633,55. Lembra que falei que o Mac(F) teve um repasse menor? Porque R$ 2.989.446,40
foram passados para o Hu. Para que foi repassado esse dinheiro para o HU? Trezentos mil para
teste, teste Covid, que sai rapidamente, em uma hora, é o teste que as UPAs têm usado, né? Um
teste que sai rápido, [ininteligível], 1 milhão para conserto do tomógrafo, tá? Graças a isso,
muitas pessoas estão conseguindo fazer suas tomografias lá no HU. E também custeio de UTI
Covid, tá? Repassado direto para o HU, HU hoje tem 14 leitos de UTI Covid, enfim.
Alojamentos, R$ 68.676, empenhado. Foi pago R$ 45.416,66, tá? Repasses da Santa Casa, R$
9,222 milhões, empenhado, pago, R$ 8.050.281,08. Material permanente, R$ 885.643,48. Foi
pago R$ 393.813,42. É o material que nós compramos para UPA, tá? Vocês vão ver no
quadrinho do Covid que a gente tinha quatro leitos de estabilização na UPA, estamos com dez
hoje, tá? Então foi todo esse investimento aí. Funcionários temporários, R$ 474.055,23,
empenhado. Pago, R$ 456.486,70, tá? Esse é o quadro do Covid. O que... Agora a parte contábil,
né? Despesas empenhadas, dotação inicial atualizada, vamos falar do valor empenhado até o
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bimestre, R$ 114.256.802,85, tá? É um valor, eu fiz comparativo com o ano anterior, só para a
gente ver como que a gente está, a gente já empenhou aí 45% de 100%, se a gente gastar o
mesmo valor do ano anterior, né? A gente não sabe, porque vai depender como a Covid vai se
comportar aí, né? A gente espera que se mantenha na mesma ou menos, né? Importante falar
sobre percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de impostos
líquidos e transferências constitucionais. Foi 26%... 26,73%. Tá? Sendo que o mínimo
investimento em saúde é 15%, tá? Agora vamos falar um pouquinho das unidades básicas de
saúde, os dados de produção alimentados via sistema, né? Consultas médicas de UBS, janeiro
nós tivemos 14.909, fevereiro 16.080, março 12.882 e abril 9.643, tá? Quando a gente fala de
consulta em UBS, a gente teve uma redução em relação ao quadrimestre anterior. Por que essa
redução de UBS de consultas? Por conta da pandemia, tá? As pessoas também, pela
comunicação, não estão procurando tanto as unidades, e por conta da pandemia, né? Tivemos um
decreto que suspendeu consultas de rotina que não fossem ginecologias, pediátricas, entre outras
coisas, e que a UBS, as USFs também atendessem demanda espontânea, né? E a gente vai ver o
reflexo disso no próximo slide. Não, próximo não, nesse mesmo. [Volta, desculpa, gente. Nesse
mesmo.] Então, assim, consultas reduziu, vamos para procedimento agora. Procedimento em
janeiro 18.324, fevereiro 19.732, março 21.128, abril 22.470. Os procedimentos, eles
aumentaram. Por que eles aumentaram? Principalmente em março e abril? Por conta do decreto,
né? Hoje as unidades básicas de saúde estão atendendo demanda espontânea e fazendo
procedimentos que muitas vezes eram realizados nas UPAs para desafogar um pouquinho.
Procedimento aumentou, e teve também a vacina que está sendo digitada como procedimento,
né? Isso também aumentou. Agora, na contramão dos procedimentos que aumentaram, nós
temos as consultas odontológicas. Janeiro 1.610, fevereiro 1.552, março 1.204 e abril 1.035.
Essas consultas reduziram por conta da pandemia e o mesmo vale para os procedimentos
odontológicos, que são aqueles que geram aerossóis, 829 procedimentos em janeiro, 895 em
fevereiro, 913 em março, 847 em abril. Então reduziram, né? Então procedimentos
odontológicos, por conta da pandemia, reduziram em relação ao quadrimestre anterior. [Pode
passar.] Unidades de saúde da família, consultas médicas de USFs, 12.549 em janeiro, 10.892
em fevereiro, 11.928 em março, 11.236 em abril. Basicamente as consultas de USF se
mantiveram de forma geral com relação ao quadrimestre anterior. Visitas domiciliares: 2.579 em
janeiro, 2.568 em fevereiro, 2.036 em março, 1.154 em abril. As visitas tiveram uma redução por
conta da pandemia. E procedimentos? Tivemos 24.813. O que é procedimento? Aferição de
pressão, diabetes descompensada, vacina, entre outras coisas, nas unidades. Então 24.813
procedimentos em janeiro, 21.624 procedimentos em fevereiro, 25.458 em março e 23.290 em
abril. Procedimentos também aumentaram, não muito, mas aumentaram um pouco, por conta que
hoje as unidades também estão com essa demanda espontânea e fazendo procedimento nas
pessoas que precisam. Consultas de urgência e emergência. Então na UPA Vila Prado 7.293 até
janeiro, fevereiro, 6.296, março, 5.098 e abril, 5.426. Cidade Aracy, 6.407 em janeiro, 5.402 em
fevereiro, 5.535 em março e 4.170 em abril. Santa Casa SMU, 3.352 em janeiro, 2.439 em
fevereiro, 976 em março, 982 em abril. Depois nós vamos comentar esse dado. Hospital escola:
1.302 em janeiro, 989 em fevereiro, 832 em março, 734 em abril. E o Santa Felícia, UPA, 6.337
em janeiro, 5.608 em abril, 5.168 em março, 1.335 em abril. O Santa Felícia é interessante notar
que reduziu por conta que hoje o Santa Felícia é referência para os casos graves da Covid, onde
os pacientes graves ou pacientes de enfermaria, mas ficam aguardando leito para poder ir para o
hospital. De forma geral, houve essa redução por conta da pandemia. O que não se reflete nos
procedimentos que vamos explicar daqui a pouquinho, tá? Mas eu gostaria que vocês notassem
os dados da Santa Casa, de fevereiro, de 2.439, foi para março 976(F), o referenciamento da
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porta aconteceu em 18/2, tá? Então aí está o reflexo, tá? Reflexo dos pacientes que estão
chegando na Santa Casa, são realmente os pacientes graves. Esse dado é constatado pela Santa
Casa, que apenas 3% dos pacientes que chegam lá não deveriam estar lá, ou seja, tem sido muito
efetiva aí a comunicação das UPAs com a Santa Casa nesse sentido, tá? Então é isso, houve essa
redução de consultas, mesmo por conta da pandemia, e também pelas unidades estarem abertas.
Ah, mas mesmo assim os pacientes estão reclamando. Estão, porque as unidades de pronto
atendimento, elas são para atender pacientes amarelos, vermelhos, pacientes graves, né? Então o
paciente que for azul ou verde, ele tem que estar na unidade de saúde. Se ele for para UPA, pela
classificação do código de Manchester, ele vai demorar um pouquinho mais para ser atendido,
né? Então a ideia é que aos poucos as pessoas procurem unidades de saúde, tá? [Pode ir.]
Procedimentos na urgência e emergência. [Pode trocar.] Agora com procedimentos é bem ao
contrário. Nós tivemos um aumento muito expressivo de procedimentos dentro das UPAs, tá?
Isso se deve aos pacientes que ficam lá, paciente chegava, aferia pressão e vai embora. Agora
não. O paciente entra, tem que dar medicação, ele fica lá internado, então aumentou muito em
todas as UPAs. Então vamos lá. UPA Vila Prado, janeiro, procedimentos, 20.286, fevereiro
19.339, março 17.263 e abril 19.195. Cidade Aracy: 13.856 procedimentos em janeiro, 11.981
em fevereiro, 12.908 em março, 10.507 em abril. Santa Casa SMU, também vocês vão ver que
tem pouco procedimento a partir de março, por conta do referenciamento da porta, né? Ficando
tudo com as UPAs isso. São 1.836 em janeiro, 1.443 em fevereiro, 456 em março, 523 em abril.
Hospital escola: 616 em janeiro, 746 em fevereiro, 548 em março, 539 em abril. E UPA Santa
Felícia: 16.005 em janeiro, 14.973 em março, 15.103 em março e 8.867 em abril. Então
procedimentos aumentaram por conta das razões que eu já expliquei, tá? Consultas de
especialidades, consultas do Ceme, consultas do Ceme, do Caic, do oncológico. Caic, só para
quem não sabe, é Centro de Atendimento a Infecções Crônicas. O centro [ininteligível] Centro
de Especialidades Municipais. Então vamos lá. Consultas do Ceme, as consultas do Ceme
aumentaram nesse quadrimestre, 3.588 em janeiro, 4.341 em fevereiro, 4.613 em março, 3.348
em abril. Oncológico: 902 em janeiro, 777 em fevereiro, 935 em março, 871 em abril. Caps
mental e AD: 270 em janeiro, 1.196 fevereiro, 363 em março e 610 em abril. Caic, 660 em
janeiro, 423 fevereiro, 460 em março e 410 em abril. Oncológico se manteve mais ou menos na
mesma média de atendimento. Caps aumentou um pouco, teve mais procura. E o Caic reduziu
por conta da pandemia. Ainda oncológico detalhado, por especialidade, em janeiro e fevereiro.
Janeiro, o total de consultas ofertadas: 682, realizadas 560, fevereiro, 794 ofertadas, 600
realizadas. [Pode passar.] Março 1.079 ofertadas, 752 realizadas, por conta das faltas, em abril
759 ofertadas e 641 realizadas, tá? E eu fiz a pergunta, a gente reduziu um pouco em relação...
bem pouco, quase igual, o quadrimestre anterior, é por conta da pandemia muitas pessoas não
estão procurando o serviço, mas a gente está atendendo, tá? [Pode ir.] Agora consultas no CEO,
Centro de Especialidades Odontológicas. Em janeiro, endodontia, o que é endodontia?
Tratamento de canal. Nós tivemos 19 pessoas em janeiro, 21 em fevereiro, 7 em março e 9 em
abril. Periodontia, tratamento de gengiva, nós tivemos 51 em janeiro, 96 em fevereiro, 58 em
março e 59 em abril. Cirurgia de dente, terceiro molar e dente incluso: 103 em janeiro, 92 em
fevereiro, 40 em março e 33 em abril. Diagnóstico, lesões da cavidade bucal e biópsias: 8 em
janeiro, 22 em fevereiro, 44 em março e 12 em abril. Pacientes especiais, são pacientes com
deficiência ou paciente que por algum motivo não permitem o tratamento na atenção básica,
enfim, por diversas razões. São 130 em janeiro, 103 em fevereiro, 73 em março e 41 em abril.
Em relação ao quadrimestre anterior, reduziu, por conta da pandemia, são procedimentos que
geram aerossóis, acabou reduzindo em relação ao quadrimestre anterior. [Pode passar.]
Absenteísmo a gente teve também em todas essas especialidades, tá? Enfim, é proporcional ao
6

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Recepção, Expedição e Registro de Documentos Oficiais
número de consultas, mas ainda assim é grande. Vamos lá, endodontia, que é o tratamento de
canal, 40 em janeiro, 17 em fevereiro, 16 em março, 16 em abril. Periodontia, que é tratamento
da gengiva, 2 em janeiro, 2 em fevereiro, 3 em março e 7 em abril. Cirurgia, que são as cirurgias
de dente molar incluso: 7 em janeiro, 6 em fevereiro, 1 em março, 4 em abril. Diagnóstico, que é
lesões da cavidade bucal e biópsias, 2 faltas, absenteísmo em janeiro, 4 em fevereiro, 5 em
março e 3 em abril. Prótese, vai ter um gráfico separado sobre prótese para a gente falar disso.
Absenteísmo, os faltosos: 15 em janeiro, 20 em fevereiro, 12 em março e 12 em abril. Pacientes
especiais são os deficientes e as pacientes que por algum motivo em geral não permite
tratamento na atenção básica. São 10, né? Dentistas da atenção básica. São 10 em janeiro, 3 em
fevereiro, 2 em março e 6 em abril, tá? Agora o número de próteses colocadas, também reduziu
em relação ao quadrimestre anterior por conta das razões já explicadas. São 42 pacientes em
janeiro, 23 em fevereiro, 29 em março, e 11 em abril, tá? A gente percebe que com o pico da
pandemia em abril, a gente uma redução bem drástica em relação ao mês anterior. Ozonoterapia,
é aquela técnica para usar em casos de infecções, necroses, feridas, inflamações e que tem um
processo mais rápido, ela acelera o processo de cicatrização, né? Uma técnica muito boa trazida
para o nosso município. Em janeiro nós tivemos 89 procedimentos de ozonoterapia, fevereiro
121, março 80 e abril 53. Vocês veem que também, com o agravamento da pandemia, esse
número reduziu. Agora cirurgias, está aí um dado importante para a gente falar, tanto para a
população e vereadores aqui presentes. Mutirão eletivo, são cirurgias eletivas que são feitas.
Janeiro foi feita 93, fevereiro 118, março 54, abril 88, né? Teve redução em março, mas mais ou
menos dentro da média aí de eletivas. Ambulatorial, são as cirurgias de pele, de catarata, entre
outros procedimentos simples, que são feitos em ambulatórios: 277 em janeiro, 242 em
fevereiro, 183 em março, 234 em abril. Agora cirurgias de urgência e emergência: 1.153 em
janeiro, 923 em fevereiro, 984 em março, 1.020 em abril, tá? O que a gente percebe? Urgência,
na média, desde que a pandemia começou, ela está se mantendo em torno aí dos mil. O que é
muita coisa, né, gente? Esses pacientes que não estão fazendo eletivas rapidamente estão se
agravando e indo para urgência. Tanto é que na pandemia a gente está mantendo na faixa de mil,
de mil cirurgias de urgência e emergência, o que não era assim antes da pandemia, né? Então é
uma das consequências da Covid, né? Menos eletivas, menos medicamento, neurobloqueadores,
medicamentos que estão em falta e com preço absurdo no mercado, é o reflexo disso. Então a
gente tem tentado ao máximo captar recursos, vocês, vereadores, já nos ajudaram muito com isso
também e continuam nos ajudando, para a gente poder, assim que retomar essas questão de
neurobloqueadores, fazer esses mutirões para gente tentar melhorar essas filas aí e reduzir esses
números de urgência e emergência, né? Então é isso, tá? Agora, autorização de procedimentos de
alta complexidade, né? No quadrimestre foi o total de 13.620, tá? Mais ou menos dentro da
média que a gente fez no último quadrimestre, sendo: tomografia, 1.197, ressonância magnética
717, cintilografia 440, densidometria óssea 212, vasectomia 315, litotripsia 256, cateterismo 85,
hemodiálise 7.637, criação de fístula, 135, radioterapia 104, quimioterapia 2.521, totalizando os
3.620. [Pode passar.] Agora relatório de auditoria do primeiro quadrimestre. Autorização de
internação hospitalar, né? Quando o cara vai ser internado, ele emite uma AIH, que é essa
autorização. Auditadas nós tivemos 4.617, glosadas pelos nossos médicos 435. Auditoria
administrativa, que são as FAAs auditadas(F), 60.241, e glosadas 301. Auditoria administrativa,
são realizadas pelas equipes, SADTs(F), 248.039 conferidas, e glosadas 977. Auditoria técnica
realizada por médicos: 24.715. Muita coisa, né? Número de processos avaliados, 303, pelo
departamento de auditoria. E atendimentos ao público, setor de cirurgia, 1.053, tá? Esse
atendimento aí está quase que normal agora, na verdade. A gente tinha essa faixa antes da
pandemia, né? Isso mostra que as pessoas realmente estão preocupadas com essas cirurgias
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eletivas e procurando a secretaria pra ser atendidas. Agora são os contratos, os dados de
produção relativos aos fornecedores terceirizados, tá? A gente percebe que em relação ao
quadrimestre anterior a gente teve uma redução. Alguns contratos, como podem ver em rosa,
foram contratos que foram encerrados e não foram renovados. Ah, mas por que não foram
renovados? A gente tem outros serviços hoje que prestam, que fazem esse serviço, por exemplo,
serviços custeados muitas vezes pelo estado, né? Então HU, o estado, a gente acabou encerrando
esses contratos terceirizados, tá? Por isso que houve essa redução, e também não tivemos
apresentação dos dados da Apae, da [ininteligível] em abril e nem da FAI, Fundação de Apoio da
Ufscar. Mas houve uma redução desses números, né? Era em torno de 700 mil, enfim, estamos
em 498, mas por conta dessa não apresentação, tá? Agora os dados de vigilância epidemiológica.
Dados de vacinação, doses aplicadas no primeiro quadrimestre de 2021: 27.534. Comparando
com o quadrimestre de 2020, 7.554, olha como a gente melhorou. Cobertura vacinal penta 2, que
é vacina de tétano, coqueluche, 82,88% de cobertura vacinal contra 70.75 lá de trás, mesmo
período de 2020. Cobertura vacinal pneumo 2, que são os 23 tipos de pneumococos, 83,69% no
primeiro quadrimestre desse ano, e comparado lá atrás era 57.85, olha como a gente melhorou. E
da polio, cobertura vacinal da polio 3, poliomielite tipo 1 e 3, 83,8, sendo o quadrimestre anterior
58,59. Olha como a gente melhorou também. Cobertura vacinal sarampo, caxumba e rubéola,
91,59%, era 63.20, melhoramos muito, né? E o motivo pelo qual a gente melhorou é a maior
cobrança em cima da digitação desses dados, tá? Em 2020 nem todos dados eram digitados no
sistema no tempo certo e agora esses dados são digitados 100%. Então, está aí a melhoria desse
tipo de serviço, tá? As RATs(F), o que é? Dados de saúde do trabalhador, relatórios de acidentes
de trabalho. Recebidas em janeiro: 163, investigados 100%, fevereiro, recebidas 169,
investigados 100%, em março, 164 recebidas, investigados 10%, abril, RATs recebidas, 126,
investigados 100%. Os dados da saúde do trabalhador, uma parceira da vigilância com as
unidades de saúde que resultou em tudo isso, inclusive as UPAs. Agora os dados de controle de
endemias, né? Visitas, tabela com imóveis trabalhados, principalmente dados da dengue.
Atividades, pontos estratégicos, a meta sempre nossa vai ser 100%, tá? Eu vou falar de quanto a
gente atingiu. Pontos estratégicos, imóveis trabalhados, atingimos 90.9. Visita a imóveis 9.6.
Controle de criadouro, 100%. Imóveis especiais, 98,7%. Nebulização portátil, 100%. Todos
esses números aumentaram em relação ao quadrimestre anterior, com exceção da visita aos
imóveis que caiu, que foi esse 9.6. E caiu por quê? Por conta da pandemia mesmo, tá? Muitas
vezes a pessoa vai na casa e as pessoas não querem que entrem por conta da pandemia mesmo,
né? a gente teve março e abril, meses muito complicados de pico, enfim. Então é isso. Mas os
dados são bem satisfatórios, né? O que a gente já não pode dizer do controle, desse índice, o
índice, levantamento da avaliação da densidade ADL no município de São Carlos, tá? Então nós
estamos no índice aí, situação de alerta, situação de alerta em janeiro. Por que só em janeiro?
Não é todos meses que tem o índice, o último foi em janeiro. Então estávamos em uma situação
de alerta, tá? Isso mostra que apesar da Covid, a gente tem trabalhado nos dados da dengue, que
a dengue também é uma doença que está aí e que mata também. Agora do departamento da
vigilância em saúde e vigilância sanitária. As ações, inspeções 1.987, licenciamento inicial, 38,
renovação de licença, 198, indeferimento de licença, 2, cancelamento de licença, 6, atendimento
a reclamações, 455, orientações técnicas, 35, autos de infração, 95, autos de imposição, 110,
análise da água, 101, análise de alimentos, 1. Então o que aumentou bastante aí? Inspeções,
aumentou muito. Renovação de licença aumentou muito. Análise de água aumentou muito. E
houve uma redução de atendimento a reclamações. Acho que tem a ver com reclamações que são
formalizadas, né? Menos reclamação, menos atendimento, e assim por diante, tá? Agora dados
do AME São Carlos, consultas. Mesmo com a pandemia, nós tivemos agendadas em janeiro para
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todas essas especialidades 1.419 especialidades tá? [Pode passar.] Para fevereiro, 1.415
agendados em todas essas especialidades. Lembrando que normal é o quê? São 1.900. Então
você vê que mesmo com a pandemia a gente ainda está agendando. [Pode ir.] Março, 1.868, foi
praticamente igual os tempos. E abril, 1.575 agendados em todas as especialidades. Agora os
exame do AME, exames teve uma redução, tá? São 1.242 exames agendados por São Carlos.
Fevereiro, 1.423 exames agendados pela secretaria, também é uma redução, né? Março, 1.593
exames, também menor que o quadrimestre anterior. E abril, 1.695, também uma redução em
todos esses exames, o estado... Lembrando que AME é custo estadual, o estado que custeia o
AME São Carlos, um ganho, gestão do Airton mesmo, veio em 2018, um ganho para São Carlos.
Melhorou muito a saúde, e em contrapartida mais diagnóstico, mais números de cirurgias, vocês
vão ver que a cirurgia realmente subiu. Mas, assim, estamos diagnosticando mais essa
população. Caic, centro de atendimento de infecções crônicas, tá? Então aí o total, a gente fala da
taxa de abandono, mas eu vou falar do total de ativos, né? De HIV são 28, de hepatite B, 3,
hepatite C, 14, hanseníase 3, tuberculose 9, e é isso que nós temos. Taxa de abandono de HIV
ainda alta, 3.57%, tá? E atendimentos que foram feitos em outras especialidades: 4.687 de todas
essas, infecto hepatologista, enfermagem, dermatologia, infecto, entre outras coisas, 4.687.
Agora um dado que interessa a todos nós, né? Cirurgias eletivas, né? Nós temos uma notícia boa
para dar. Apesar das urgências estarem aumentando e a gente estar fazendo poucas cirurgias,
teve no último quadrimestre 5.600 cirurgias. E, assim, quando esse paciente sai da fila de
cirurgia? Quando a gente agenda uma primeira consulta, seja dentro do HU, seja dentro da Santa
Casa, seja dentro do AME. Então tem aí quase mil cirurgias que já foram agendadas daquela
época, ainda estão em trâmite, não foram feitas, mas saíram da nossa fila. Então nós temos
osteomuscular 1.135, cirurgias ortopédicas, tá? Aparelhos 565, que são cirurgias urológicas,
cirurgias ginecológicas, aparelho circulatório, cirurgias do coração, 225, cirurgias de vias aéreas
da face, da cabeça e pescoço 495, aparelho digestivo e órgãos anexos a parede abdominal,
hérnia, vesícula, entre outras coisas, 1.627. Continua sendo nossa maior fila, tá? Sempre foi,
vocês, vereadores, deram recurso, a gente começou a fazer, mas essa fila ainda, por conta da
pandemia, continua alta. Cirurgia do sistema nervoso central e periférico 32, e aparelho da visão,
catarata, retina, entre outras coisas 733. Órtese e prótese, nós continuamos com 203 pacientes,
lembrando que foi feita uma parceria com a Secretaria de Deficiência, e eles assumiram esses
pacientes, tá? A gente vai continuar auxiliando a parte de saúde, como fisioterapia, mas a parte
de assistência social e a parte também de diagnóstico vai ficar toda com eles, tá? Inclusive a
compra. Outras informações. Prontuário eletrônico, meta é 100%. O que é atingido? Todas as
USFs, odontologia e sala de vacina das UBSs utilizam o e-SUS para inserção de dados. Olha aí o
dado da vacina sendo colocado no sistema e alimentando o sistema da vigilância. Sejam eles
cadastrais ou de atendimento. Agora óbitos maternos e infantis. A meta é sempre investigar
100%, tivemos 7 mortes fetais, 13 infantis e zero maternas, tá? Esse slide é importante para
vocês, vereadores. Aí é um mapa de leitos no município de São Carlos que nós temos, né? Então
o que a gente tem na Santa Casa, o que a gente tem na Santa Casa Covid, o que a gente tem no
HU, e o que a gente tem no HU Covid, o que a gente tem na UPA, o que a gente tem na Unimed,
o que a gente tem no centro de triagem Milton Olaio. O que é importante a gente ressaltar? Santa
Casa Covid, segunda coluninha ali, leitos de enfermaria SUS 8, né? E de UTI 27 adultos e 6
pediátricos. No último quadrimestre eram 18, mostra que a gente vem trabalhando no aumento
de leitos junto aos hospitais, lugar de paciente grave é dentro dos hospitais, não é no Milton
Olaio, não é em hospital de campanha, não é em UPA, é dentro de hospitais. Então a gente,
Secretaria de Saúde, junto com comitê técnico, vem investindo em aumento de leitos dentro de
hospitais, que é onde pacientes grave têm que estar. Ah, mas fica paciente às vezes no Milton
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Olaio. Fica, porque a pandemia... não tem leito suficiente dentro dos hospitais, tem que ficar na
UPA, acaba ficando nesses lugares. Sendo que no Milton Olaio é 12 horas o máximo que o
paciente pode ficar. Mas leito de UTI é dentro de hospitais. E o que percebe? A gente só reduziu
leito de enfermaria por quê? O paciente chega, é a UTI, assim, 80%... até mais, assim. Deixa eu
fazer uma conta rápida que falo para vocês rapidinho. Espera aí. Tá, quase isso, 83% de
pacientes precisam de leito de UTI, não é enfermaria. Quem montou hospital de campanha lá
atrás com hospital... com leito de enfermaria teve que fechar, por quê? Paciente precisa de UTI,
não é enfermaria. Tanto é que o paciente que precisa de enfermaria, ele é transferido
rapidamente. Paciente que precisa de UTI, ele fica, aguarda, é muita gente precisando de UTI,
gente. É grave essa doença, principalmente com essa nova mutação da P1. Então a gente,
secretaria, investiu em hospitais, de 18 foram para 27 dentro da Santa Casa. O HU eram 10,
foram para 14, mais 4, suporte ventilatório. Santa Felícia tinha 4 leitos, hoje tem 10, sendo 5 só
no Santa Felícia para tratar Covid. A gente investiu nessas UPAs, entendeu? É o melhor lugar?
Não é, mas não tem vaga no hospital, vai ficar nas UPAs aguardando vaga enquanto não tiver.
Se não tivesse as UPAs e o Milton Olaio, não sei onde essas pessoas ficariam. E a Unimed
ampliou seus leitos, 19 e 21. Milton Olaio são 9 leitos, leitos de enfermarias, de observação,
onde o paciente não deve permanecer mais do que 12 horas. [Pode passar.] Agora sim, esse dado
é importante, ele é do dia 20/5. A gente trabalha com uma região, a gente insere tudo no sistema
via Cross, então a gente consegue saber quando o paciente é negado, por que foi negado, fica um
registro. Ah, mas teve negligência, está tudo registrado no Cross, tudo registrado, tá? Todos os
pacientes têm um registro desde a hora que eles são inseridos, desde a hora que eles são
transferidos, quem aceitou, quem não aceitou, por que aceitou e por que não aceitou. Isso é a
segurança do paciente, é segurança dos profissionais das UPAs, segurança também da Secretaria
de Saúde. Mas eles são inseridos via Cross e vão para toda essa região que compreende
Taquaritinga, Araraquara, Descalvado, Porto Ferreira, entre outros. Então a gente olha a taxa da
região. SUS, 92%, privado, 98%, essa é a taxa de ocupação da região, tá? Quando não tem leito,
esses pacientes, principalmente os de enfermaria, ele vai para Américo Brasiliense e Descalvado,
quando ele é muito leve, tá? Lembrando que é a menor parte dos casos. [Pode passar.] Aí o
boletim da cidade falando da taxa de UTI também, 19/5, 97.3%, tá? Um dado importante, o
secretário acabou até comentando ontem. Nós temos o mesmo número de confirmados que tem
nossa vizinha aqui, Araraquara, e menos óbitos, tá? Então um dado aí importante. E agora vamos
para as notícias, tá? Vou falar de uma forma geral. A primeira notícia: São Carlos iniciou a
vacinação contra Covid, né? Em janeiro nós recebemos vacinas CoronaVac e de imediato já
começamos a vacinação, sempre seguindo o documento técnico do governo do estado de São
Paulo em todas as suas atualizações. A gente segue estritamente esse documento em suas fases e
tudo mais. Então, em um primeiro momento, primeira etapa, foram imunizados os profissionais
de saúde da rede pública e privada, que eram linha de frente, passando posteriormente para o
grupo de idosos e adentrando outros grupos prioritários. [Pode passar.] Então a gente fez para
saber quais unidades abrir, os drives e tudo mais, o mapeamento, e com isso foi possível
selecionar cada grupo para imunizar em UBS, USF, drive, não sobrecarregar as atividades do
atendimento habitual que já acontece. [Pode passar.] Drive-thru, inovação e parcerias com
iniciativa privada. A gente tem postos volantes do Shopping Iguatemi e Unicep, que são
montados para dar um maior conforto para a população, né? Então reduzindo fila. [Pode passar.]
Houve a adesão do município ao consórcio nacional de vacinas, né? Aí está uma foto do vice,
que hoje está com Covid, mas que a gente reza para que esteja bem e que dê tudo certo. E o
secretário de Saúde aderindo junto com à parceria com a Câmara esse consórcio nacional de
vacinas. Então 70 mil doses foram aplicadas até o final de abril. O número atualizado de ontem é
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97.496 doses, sendo primeiras doses 61.135. Bati um papo com a Crislaine ontem, um terço da
população a gente já vacinou com primeira dose, né? Então estamos aí na corrida, fazendo nosso
trabalho melhor que a gente pode aí para poder dar seguimento aí, né? Criação de leitos de UTI e
semi UTI para Covid na Santa Casa. Lembrando, conforme eu falei, paciente grave é dentro do
hospital, Santa Casa e HU, né? Então por isso que a secretaria, junto com as orientações do
comitê técnico, sempre tenta montar leitos dentro de hospitais, tá? Então foram criados 12 leitos
de UTI na Santa Casa. Foi a condição deles, né? Inclusive registro em Ata publicado, para
montar esses 12 leitos teria que fazer o referenciamento da porta, tá? E por isso que foi feito, tá?
Condição da própria Santa Casa. E outros de semi UTI, que eles chamam de UTI, que é um leito
de um paciente que ele não está tão grave, mas ele precisa de fisioterapia, ventilador, entre outras
coisas, né? A ideia disso era que o paciente não ficasse mais do que 24 horas na UPA, tá? Por
conta disso que a gente investiu nisso, o que não tem acontecido nesse momento, a gente pode
discutir depois, tá? Ampliação de leitos semi UTI para Covid no hospital universitário, também
fizemos 4, né? Quatro leitos de suporte ventilatório no HU. Lembrando, lugar de paciente grave
é dentro do hospital, né? Por isso que a secretaria investe em montagem de leitos dentro de
hospitais de UTI. UPA Santa Felícia disponibilizada para atendimento exclusivo a Covid. A
gente referenciou a UPA, então o paciente chega em qualquer UPA, ou no Milton Olaio,
precisando de leito, ele vai ser referenciado para essa UPA. Qual a vantagem? Não misturar
pacientes. E essa equipe tem treinamento constante. A gente tem documentado inclusive os
treinamentos, tá? Matriciamento e tudo mais. Melhor controle de dispensação de medicamentos,
uma vez que tem um farmacêutico nessa UPA. Então por conta disso foi feito, para evitar a
mistura de pacientes, enquanto as obras de outras UPAs estão sendo concluídas, tanto no Aracy e
quanto na Vila Prado para fazer essa separação de pacientes, tá? Atendimentos de casos leves e
moderados de não Covid passam a rede ambulatorial. Foi um decreto do Sr. Prefeito para, na
medida, desafogar um pouco as UPAs, né? Que as pessoas procurem Unidades Básicas de
Saúde, unidades de saúde da família para atendimentos não Covid de leve a moderados, tá?
Então é isso. Por isso até que foi aumento de procedimentos em todas as unidades, tá? Os
pacientes têm procurado, nem todos, mas eles têm. Leitos de retaguarda são criados na Santa
Casa. A gente pleiteou isso, a secretaria em parceria com a Santa Casa, junto ao governo federal,
e esses leitos de retaguarda receberam recurso do repasse federal, R$ 310 mil, né? Então a
secretaria, em parceria com a Santa Casa, conseguiu mais recurso federal, né? A gente não
precisa desembolsar isso do município para criar esses 24, número de leitos da Santa Casa, tá?
Centro de infecções crônicas, o Caic passa a atender em novo endereço, já está atendendo desde
o ano passado, tá? Mas intensificou-se esse ano, uma estrutura fantástica, todos que quiserem
visitar estão convidados. E lembrando que o Caic atende diversas cidades da região, Ibaté,
Descalvado, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito e Dourado. Janeiro Roxo promove conscientização
sobre a hanseníase, né? Então agendamentos são realizados pelas UBSs e USFs para avaliação.
Então, é uma doença que ainda está aí controlada, mas está aí conosco, historicamente, ela foi
uma doença que evoluiu ao longo do tempo e hoje está bem controlada. Campanha de
diagnóstico precoce da tuberculose, né? Então o Caic também realizou campanha visando
detectar precocemente tuberculose por meio de exame de escarro e por conseguinte agilizar o
tratamento de pacientes infectados, tá? Iniciativa faz parte das ações em relação ao Dia Mundial
da Tuberculose, é uma doença aí também, enfim. Abertura de processo seletivo para contratação
de médicos. A secretaria não tem poupado esforços em abrir concurso para médicos. Tivemos
um último agora, tivemos três pessoas selecionadas, das quais nenhuma se apresentou até o
momento, tá? Mão de obra médica está bem difícil. A gente tem tentado concurso atrás de
concurso, mas a gente não tem tido sucesso, tá? Médicos das UPAs participam de cursos de
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capacitação de intubação orotraqueal. O HU tem apoiado nisso. [Pode passar.] Serviço de
residência terapêutica. Ele iniciou lá atrás, mas ele tem pacientes hoje... Ele tem dez leitos. Ele
iniciou lá atrás, mas não tinha os pacientes. Nesse ano que a gente teve esses dez pacientes
internados lá na modalidade de residência terapêutica, tá? Lembrando também que a secretaria
tem investido em GO, psiquiatra, tentado sanar todas as questões sanadas que não foram sanadas
por concurso público. Para vocês terem uma base, de GO e psiquiatra foram dez sem sucesso, tá?
Recebemos respiradores doados pela Electrolux e Tecumseh, isso, graças a essa parceria aí,
através do João Müller, Câmara Municipal e da prefeitura, do vice-prefeito, do prefeito Airton
Garcia, eles conseguiram essa doação da Electrolux e da Tecumseh. E isso ajuda muito nós, da
Saúde, porque compramos, a gente tinha quatro leitos nas UPAs, temos dez, a gente comprou
cinco, né? Então, se não tivesse essa parceria, essa doação, a gente teria comprado muito mais.
[Pode ir.] As imagens na Electrolux e na Tecumseh, todos os envolvidos na doação de
respiradores da [ininteligível], empresa brasileira, um projeto que começou lá atrás e está aqui
hoje. UBS do Santa Felícia passa a atender até as 22 horas. Essa medida foi realizada por conta
do referenciamento da porta do Santa Felícia, e a gente... essas pessoas não tinham onde ser
atendidas, então a gente deixou UBS do Santa Felícia atendendo até 22 horas, para que as
pessoas procurem esse local, para desafogar também as UPAs. E para que essas pessoas do Santa
Felícia tenham um lugar para ir, tá? A procura não tem sido muito alta, mas tem tido procura, e
essa medida aconteceu final de abril para que essas pessoas tenham atendimento. E agora a
última parte, vou falar um resumo das ações de combate à dengue. Teve várias parcerias que já
continuam, da Secretaria Municipal de Saúde e Educação; de comunicação social,
compartilhamento de informações com os professores, para eles trabalharem isso em sala de
aula, distribuição de cartazes do Ministério da Saúde durante vistorias realizadas informando a
população, elaboração de material educativo e distribuição durante as atividades de vigilância e
controle no município, enfim. Apoio da Secretaria Municipal de Comunicação sobre informe
sobre a situação epidemiológica das arboviroses no município e continuidade de trabalho da
equipe. E postagens no Facebook oficial da prefeitura, destacando a importância das medidas de
controle do Aedes, lembrando que a dengue continua aí, né? Enfim. [Pode mudar.] Houve as
reuniões de combate à dengue, tem um comitê técnico formado, né? No início de 2021 foram
realizadas duas reuniões entre as secretarias municipais envolvidas. Só que com o agravamento
da pandemia isso acabou... foi suspensa, né? Ia ter uma atividade do mutirão de limpeza, mas
acabou sendo suspensa. A terceira reunião foi realizada remota em decorrência da Covid-19.
Ações ainda estão sendo feitas. Tem parceria da USP com o departamento de vigilância, né? Um
projeto legal esse Multimapas, que é um mapa. Hoje a gente tem uns dados de onde estão os
maiores contaminados da Covid; a gente vê que é no Cidade Aracy. E esse projeto nós temos
para dengue também. Projeto Multimapas, para saber onde estão essas pessoas, onde estão esses
focos da dengue, né? E toda participação das equipes de combate a endemias, os pesquisadores
da USP e Ufscar. [Pode passar.] Parceria também com a USP e ICMC. Tiveram reuniões com o
pessoal, coordenação da equipe, entre outros, e foi publicado um artigo em 2021, né? Inclusive
com o nome da chefe de seção da vigilância epidemiológica, D. Denise Scatolini, né?
Superlegal. Para a revista, artigo científico publicado, muito importante essa parceria com a
universidade. Era o que eu tinha para falar. Aí estão as referências bibliográficas do que a gente
tinha para apresentar, e a gente se coloca à disposição para fazer perguntas nesse momento, né?
Os diretores estão aí, podem auxiliar. E o secretário também está presente, enfim. Conselheiro
Mauro Evaristo também presente, conselheiro Edenilson, entre todos. Nos colocamos à
disposição. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: No momento eu quero agradecer,
Vanessa, pela apresentação que foi feita. Te agradeço pela explanação feita por você. Agradeço
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a Izaulina, que ajudou a preparar tudo isso daí, né? A toda a equipe da Secretaria de Saúde. E
nesse momento a vereadora Neusa está presente aí. Tem alguma pergunta para fazer, Neusa?
Neusa? VEREADORA PROFESSORA NEUSA: [interrupção no áudio] eu achei excelente as
exposições. Eu gostaria de saber se a gente pode ter esses... como fala? [falas sobrepostas]
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Apresentação? VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Que eu achei ótimo. Isso, isso. Eu estava anotando aqui, mas eu não
consegui a tempo, né? E... VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Vanessa.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Mas eu achei excelente, viu, parabéns, Vanessa?
Obrigada pela exposição, é a primeira vez que eu estou participando, agora entendi que é o
quadrimestre, né? Estava tentando. E obrigada, Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Obrigada a você. Vanessa, tem como você deixar cópia para os vereadores da
sua apresentação? SRA. VANESSA SORIANO BARBUTO: Vocês estão me ouvindo? Tem,
gente, tem, sim. Vou pedir para o Rodrigo, saindo daqui, mandar para o grupo de vereadores.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Ótimo. Porque... SRA. VANESSA
SORIANO BARBUTO: Já está no e-mail. Só um minutinho. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Já está no e-mail institucional deles. SRA. VANESSA SORIANO
BARBUTO: Já está no e-mail institucional de vocês, tá? O Emílio mandou 8 horas da manhã, tá
bom? VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Ótimo. Tem mais alguém presente que
gostaria de fazer perguntas? Por favor. SRA. VANESSA SORIANO BARBUTO: Eu queria
fazer um agradecimento aqui para o Sr. Mauro. Sr. Mauro é conselheiro aqui presente, né?
Denilson também. Essa apresentação, gente, ela foi apresentada para o Conselho Municipal de
Saúde na quarta-feira à noite, né? Segunda nós tivemos reunião a manhã toda, e ela foi aprovada
pelo conselho, mas eles pediram algumas modificações que a gente fez. A gente faz um outro
tipo de apresentação para eles, né? A gente faz uma apresentação detalhada da pasta do
quadrimestre, e essa de dados de produção para vocês aí, que são dados mais simples, assim,
para a população, dados mais coloridos, mais simples para poder entender. A pasta(F) e o
quadrimestre são dados mais detalhados, assim. Então a gente faz as duas para eles, tá? Estou
vendo que ele está aí, queria agradecer aí. Agradecer os vereadores. Agradecer todos os
diretores, é um trabalho de todos eles, cada um fazendo sua parte, e é isso. Acho que é o que a
gente tem para falar. A gente está à disposição para o que vocês precisarem. Patrícia é a
conselheira que está aí? Quem é a Patrícia que está aí? SRA. PATRÍCIA: Isso, eu mesmo. SRA.
VANESSA SORIANO BARBUTO: Então queria agradecer também. A Patrícia também faz
parte dessa comissão de avaliação, está aí juntamente com o Sr. Mauro. E eles nos ajudam, tá? A
Patrícia já é conselheira há bastante tempo, a gente foi aprimorando essas apresentações ao longo
do tempo com a ajuda deles, né? Agradecer o Denilson, na presidência do conselho, e vocês
duas, e todos os demais vereadores e toda a equipe da Câmara por essa oportunidade aí.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Ninguém mais quer usar a palavra? Acho
que não. Então, não tendo mais ninguém que queira usar a palavra, eu quero agradecer. Hã?
Então, não havendo mais ninguém que queira fazer o uso da palavra, eu quero agradecer mais
uma vez a todos os presentes, ao pessoal do conselho. Quem mais que está aí? A todos os
diretores, os funcionários da Secretaria de Saúde, que a gente sabe que com toda a dificuldade,
tudo que a gente está passando no momento, vocês estão fazendo um serviço bom lá na
secretaria, a gente acompanha tudo, sempre atendendo a gente com carinho. Agradeço a todos
vocês aí, né? Então encerro a presente audiência, agradecendo a mais uma vez a todos, todos, tá
bom? SR. MAURO EVARISTO: Cidinha, eu não pensei que ia acabar tão rápido assim, mas
então eu vou fazer uso da palavra só um segundinho. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Tá ok. SR. MAURO EVARISTO: Fazer um convite para vocês, como
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vereadores, principalmente da Comissão da Saúde, que dessem um pouquinho mais de atenção
ao conselho e participassem mais das nossas reuniões. Porque eu sei que o Denilson sempre
encaminha para... principalmente para a presidência, e eu acredito que ele também repasse para
vocês. Porque a gente lá faz discussões muitas vezes acaloradas não no sentido de menosprezar o
trabalho, muito pelo contrário, é valorizar cada dia mais não só os trabalhadores da saúde como
também a disponibilidade de melhores atendimentos para a população. E isso só é possível
incrementar e melhorar com apoio de vocês. E para que vocês possam entender o que discutimos
lá é só participando. Lamentavelmente, nós temos uma Comissão de Saúde dentro da Câmara
que nunca é vista dentro do conselho. Então, assim, é muito difícil fazer sincronização de ideias
e de projetos sem a participação de vocês. Então peço encarecidamente que vocês participem
mais. Porque lá é todo um trabalho voluntário, todas as pessoas que estão lá como usuário, como
trabalhadores, são voluntários. Eu acho que ser voluntário como vereador não custaria nada
também. Deixo essa crítica, uma forma crítica, mas saudosa, gostaria muito. Porque, como bem
disse a Vanessa, nós não aprovamos, mas aprovamos com algumas ressalvas que aquilo, que lá
tem pessoas universitárias, tem pesquisadores, tem professores de universidades, tem médico.
Então o conselho trabalha com esse coletivo. Lamentavelmente só os vereadores ausentes. Então
eu peço encarecidamente mais uma vez. Obrigado, viu, Cidinha? VEREADORA CIDINHA
DO ONCOLÓGICO: Obrigada, Evaristo... [falas sobrepostas] VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: [ininteligível]. Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Eu vou estar passando para o nosso presidente também, e gostaria que
mandassem para a gente pessoalmente o link da reunião. Eu mesma não fiquei sabendo da
última... quando tem. Eu não estava sabendo. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Viu,
Cidinha? VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Oi? VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Eu não faço parte da Comissão de Saúde. VEREADORA CIDINHA
DO ONCOLÓGICO: Mas não tem problema. Reunião é aberta. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Mas eu gostaria de conhecer [ininteligível]. Então, mas eu não estava
sabendo. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Então, eu não fiquei sabendo
também. Mas vamos conversar, vou conversar com o Lucão, com o Sérgio Rocha, da gente estar
presente, sim, nas reuniões, ok? VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Ótimo.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Tá, vamos encerrar essa audiência, que foi
muito boa. E se Deus quiser, na próxima estaremos juntos novamente. Um bom dia, bom final de
semana. SRA. VANESSA SORIANO BARBUTO: Queria agradecer a todos, obrigada por tudo
e até breve, né? Nós vamos se ver [ininteligível]. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Se Deus quiser. SRA. VANESSA SORIANO BARBUTO: Tá bom?
Obrigada. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Tá ok.-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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