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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA VINTE E 
NOVE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZENOVE NA CÂMARA 
MUNICIPAL DE GUARULHOS, COM INÍCIO ÀS NOVE HORAS E 
TRINTA MINUTOS E TÉRMINO ÀS ONZE HORAS. 

 

 

Realização: Secretaria da Saúde 

Presidente: Vereador Dr. Eduardo Carneiro 

Tema: Prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2019 

 

 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Bom dia a 
todos. Hoje, dia 29 de maio de 2019, sob a proteção de Deus, iniciamos esta 
Audiência Pública. Esta Comissão de Higiene e Saúde Pública esclarece que 
no momento o Executivo está sendo representado pela ilustríssima Senhora 
Ana Cristina Kantzos da Silva, Secretária da Saúde, que fará explanações 
referentes à prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2019, 
obedecendo dessa forma o disposto no Artigo 36 da Lei Complementar 141, 
de 13 de janeiro de 2012. 

Vamos chamar aí as pessoas que vão compor a Mesa. 
Inicialmente a Senhora Ana Cristina Kantoz, Secretária, por favor. Doutor 
Jacób Pachoal, Procurador do Município. Senhora Mirela Soares da Paz, 
Diretora Financeira. Vereador Toninho da Farmácia, Secretário da Comissão 
Permanente de Higiene e Saúde Pública. Senhora Giselle Bartelotti Nunes, 
Diretora de Urgência e Emergência. Convido também o Senhor Rogério 
Oliveira, Presidente do Conselho Municipal de Saúde. Senhor Rogério de 
Oliveira, Presidente do Conselho Municipal de Saúde. Bom, o Senhor Rogério 
de Oliveira, ausente. Chamo também a Senhora Waleska Zanetti Mion, 
Diretora da Vigilância e Saúde. 

Com a palavra, a Senhora Doutora Ana Cristina. 

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Bom dia a 
todos. Espero que os nossos trabalhos ocorram de forma mais idônea possível 
e com o maior respeito possível. Cumprimento à Mesa na pessoa do Doutor 
Eduardo e todos os funcionários da Saúde que estão aqui. Vocês são a nossa 
Base da Secretaria. Muito obrigada.  

Vou chamar então, para começar a apresentação, o Nelson, 
que vai fazer a execução financeira.  
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Do Hospital Geral de Guarulhos 

O SR. NELSON DOS SANTOS SERRANO FILHO – Bom 
dia a todos. Nós vamos apresentar, fazer a prestação de contas do primeiro 
quadrimestre. Eu vou começar fazendo a prestação da execução financeira 
referente ao Fundo Municipal de Saúde. Nossa primeira parte refere-se à 
receita, aquilo que arrecadamos, que é obrigatória a prestação, a execução 
dentro do Fundo. Essa é uma relação de impostos, receitas que são 
direcionadas ao Fundo Municipal de Saúde. Desses valores, a obrigatoriedade 
de execução é no mínimo 15 por cento. Então nós temos lá, desde o IPTU, 
ITBI, ISS, são diversos impostos que são direcionados ao Fundo Municipal de 
Saúde. Então, nos temos transferências do Município, algumas transferências 
da União e do Estado. Nós temos aí o início de previsão de receita, no valor 
de três bilhões e 89 milhões. Essa é a previsão inicial, o valor orçado. Hoje, 
nós arrecadamos, já no primeiro quadrimestre, o valor de um bilhão, 171 
milhões. Esse um bilhão, ele representa 37,93 por cento do que nós temos de 
previsão de arrecadação.  

Estamos um pouco acima do limite de arrecadação. Por 
quê? Nós temos um repasse muito grande por causa do IPTU. Existe um 
aumento do IPTU, se vocês olharem, já temos 53 por cento de arrecadação do 
IPTU, tendo em vista a bonificação que o Município dá para quem paga a vista 
os nossos impostos. Outra parte, temos o IPVA, que toda arrecadação, a 
maior parte da arrecadação, ela já se efetua no primeiro trimestre. Já 
chegamos a 70,63 por cento de arrecadação. Então, esse primeiro 
quadrimestre impulsiona a nossa arrecadação.  

Temos um detalhe também aqui. A nossa Lei Kandir. A Lei 
Kandir, o Ministério da Fazenda ainda não repassou nenhum recurso para 
nós. Nós tínhamos aqui uma previsão de arrecadação de cinco milhões, mas 
até o presente momento, o Ministério da Fazenda ainda não liberou recurso. 
Não é para o Município de Guarulhos, e sim para o Estado, para todos os 
Estados. Então, está represando esse recurso. Já existem diversas ações 
junto ao Governo Federal, na tentativa de liberação. 

Aqui é um resumo do que recebemos em relação aos 
próprios, a União e os Estados. É aquele mesmo valor, três bilhões no total, o 
que nós arrecadamos, os 37 que falei anteriormente. E aqui nós temos o 
percentual que temos a obrigatoriedade de arrecadação. Aqui nós separamos 
por funções. Então, dentro da obrigatoriedade, existem algumas funções que 
nós damos aplicação na Saúde, desde a administração geral, atenção básica, 
vigilância. Então esses são os percentuais, e dividimos a despesa entre 
despesa empenhada, liquidada e paga. 

Hoje a nossa despesa empenhada, já batemos a aplicação 
de 30,92 por cento e o total de liquidado, 21,70. A diferença, a margem de 
diferença muito grande de uma para outra é que no início de cada exercício, 
todos os contratos devem ser empenhados em sua totalidade para o Exercício 
inteiro. Aqui nós fizemos um comparativo de quadrimestre. Então, pegamos o 
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quadrimestre de 2015, 16, 17 e 18, em comparação ao 19. Então, temos aí 
uma média de 21,70 que temos, agora aplicando em 2019, com os demais 
meses de anos anteriores. 

Esse slide apresenta nossos saldos bancários. Apesar do 
Ministério, até 2017, o Ministério fazia os repasses através dos blocos. Então, 
hoje ainda temos alguns saldos em alguns blocos de financiamento, desde 
assistência farmacêutica, o nosso melhor saldo hoje é da gestão SUS. A partir 
de 2018, os repasses passam a ser através de custeio e investimento. Então, 
hoje, na conta em custeio, temos 23 milhões, 958 mil, e na conta investimento, 
12 milhões, 550. Para dar uma explicação maior por que temos 12 milhões em 
janeiro e mantemos esse mesmo saldo de 12 milhões agora em abril, final de 
abril. 

Separamos aqui as propostas que o valor total dá os 12 
milhões. Então existe uma demora dentro da Administração Pública na 
aquisição de produtos ou serviços que isso acontece. Já estão sendo 
executados, então temos desde equipamentos do Cemeg, kits odontológicos, 
ambulâncias, equipamentos para o Hospital Pimentas, Castra-Móvel, cadeira 
odontológica, todos esses projetos, já equivalem a 12 milhões, 297 mil. Agora 
nós entramos na despesa.  

A despesa, o Orçamento Público é dividido de diversas 
formas, conseguimos fazer um acompanhamento com diversos olhares. 
Então, separamos alguns para que tenha uma explanação melhor em relação 
ao que nós temos e os nossos recursos. Então, o início do nosso orçamento 
começou com 995 milhões. Ao final do dia 30 de abril, nosso orçamento já 
pulou para um bilhão e 28 milhões. Isso equivale a um aumento de 3,20 por 
cento. Aqui nós dividimos o orçamento em relação às fontes de recursos. 
Então, temos 766 milhões que provêm do Tesouro Municipal. Dez milhões, 
referências às transferências do Estado, mas 251 milhões de transferências 
Federais. Esse totaliza o valor de um bilhão e 28 milhões.  

Nós separamos aqui o que se refere a cada um, já a 
execução em relação aos repasses, às fontes que temos. Municipal, Federal e 
Estadual. Então, é aquilo que tinha dito anteriormente, saímos de  995 
milhões, hoje já estamos em um bilhão e 28. Desse um bilhão e 28, 584 
milhões já foram empenhados, liquidados, 332. Tivemos pagos, 274 e ainda 
temos um saldo a empenhar em torno de 444 milhões. Esse é outro destaque 
que temos. Como eu disse, no orçamento público existe uma possibilidade de 
ter uma visão ampla de como está sendo executado, onde está sendo gasto. 

Então, nós temos diversas possibilidades, identificar a 
contratação de tempo determinado, hoje as nossas maiores despesas, vêm os 
vencimentos, que é o item 11, que é o elemento 11, que temos lá, do orçado, 
352 milhões, já tem empenhado 111, liquidado 111, o pago também 111. Essa 
linha é a folha de pagamento. Então, normalmente se empenha, liquida e 
paga. Outra fonte grande também, obrigações patronais. Uma linha grande 
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nossa está no outros serviços de terceiros. Aqui estão os hospitais, as nossas 
maiores despesas. 

Então, tínhamos lá um orçamento de 347 já atualizado, 
empenhado, 287 milhões, liquidado, 128, pago, 93. Então, lembrando que a 
diferença entre liquidado e empenhado é porque temos obrigatoriedade de 
empenhar o contrato inteiro até o final do ano. Então, empenha-se de janeiro a 
dezembro. A liquidação é feita mensalmente. Outro detalhe, temos aqui os 
auxílios e contribuições. Aqui está o nosso Pró Rede, bastante despesa em 
Pró Rede. As subvenções sociais que temos, o JJM e o Stella Maris estão 
nessa linha. Destaquei também o que gastamos com os Mandados Judiciais. 
Os Mandados Judiciais estão nas rubricas 32, que é material e serviços, e o 
39, que está La: Outros serviços de terceiros. 

Então, tínhamos empenhados lá 4 milhões, 863, e nós 
temos já liquidados 980 mil. Outra possibilidade de verificar é por programas. 
A Saúde tem quatro programas e aproximadamente 24 ações. Então, ela é 
destacada entre fortalecimento da gestão do sistema de saúde, fortalecimento 
da atenção básica, média e alta complexidade e vigilância em Saúde. Então, 
todas essas, é uma forma de você verificar onde está se gastando, e uma 
ação. Então você tem lá, o que tem? Rede e atenção básica em saúde. Eu 
consigo identificar onde está sendo gasto, como está sendo gasto dentro 
dessas linhas. É uma forma de deixar claro como está sendo feita a execução 
do nosso orçamento.  

Esse é só um resumo. Como esse slide é muito carregado, 
nós optamos em fazer a demonstração simples, só por programas, onde você 
tem a nossa maior despesa, ampliação da média e alta complexidade, onde 
nosso orçamento hoje, atualizado, é de 535 milhões, e da atenção básica, 333 
milhões. Então é só para dar um destaque maior de como está sendo feita a 
execução e um olhar de onde está sendo gasto. 

Hoje, o Ministério da Saúde, como disse anteriormente, os 
repasses, os créditos, recursos, eles estão sendo feitos dentro de uma conta 
única, chamada custeio. Porém, a prestação de contas continua ainda sendo 
feita por blocos. E nós mantivemos os blocos dentro do nosso Orçamento. 
Então, temos lá desde atenção básica, média e alta complexidade, gestão 
SUS, Vigilância. Hoje, temos aí dentro da transferência entre os blocos, Fundo 
Nacional de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, chamado fundo a fundo. 
Temos lá um orçamento inicial de 217, manteve-se atualizado.  

Já empenhamos 160 milhões, já liquidamos 59 milhões e 
tivemos pago 42 milhões. Esse quadro é mais para demonstrar as nossas 
maiores despesas, os nossos maiores parceiros, aquelas despesas que nós 
tivemos mais nesse primeiro quadrimestre. Então, tivemos lá nossos maiores 
repasses, que tivemos na totalidade. Tivemos o JJM, 17 milhões, 154, tivemos 
o SPDM, 15 milhões e 800. Fundação ABC, 13 milhões, Irmandade Santa 
Casa de Birigui, 12 milhões, e assim sucessivamente. É mais um destaque 
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daquilo que está sendo executado de algumas das maiores empresas que 
temos.  

Essa é a parte que temos de restos a pagar. Então, 
destacamos aí todos os restos a pagar referentes aos anos anteriores. 
Tivemos um resto de seis milhões, 198 milhões, de 2018. De 2017, 18, 118. 
2016, 10 milhões, são os restos grandes que temos. 2015, tivemos 322 e 
2014, 39. Essas notas fiscais, 33 milhões que temos aqui são de valores onde, 
no final de 2016 houve um cancelamento de diversas notas de empenho. 
Estorno de diversas notas de empenho. E ainda temos em aberto um valor 
aproximado de 33 milhões.  

Só para deixar um destaque, 2017 para 2018, um valor de 
18 milhões. Então, uma diferença grande. Mas isso aqui existe porque temos 
valores a gerir aqui em abertos, restos a pagar, tendo em vista a necessidade 
de acerto de contas que a Administração, precavendo-se de despesas futuras 
que a Gerir pode ter gerado, guardou para que o Município não tenha nenhum 
prejuízo. 

Essa, então, é a parte do Orçamento. Não sei se vamos até 
o final. 

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Agora eu 
vou chamar o Michael, para a produção hospitalar. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Gostaria de 
consignar a presença do colega Vereador, membro da Comissão de Higiene e 
Saúde, Vereador Moreira, desde já fica convidado a participar da Mesa. 

Gostaria também de comunicar aos presentes, é facultado a 
todos os presentes a participação, fazendo perguntas no final da exposição. 
Casa Vereador terá cinco minutos, e os demais, três minutos para suas 
perguntas 

O SR. MICHAEL RODRIGUES DE PAULA – Bom dia a 
todos os presentes, à Mesa, todos os participantes, meu nome é Michael, sou 
Diretor do Departamento de Planejamento e Regulação. Vou apresentar para 
vocês a produção ambulatorial e o Hospital lá, do primeiro quadrimestre de 
2019. Antes de começarmos a apresentação, eu gostaria de prestar alguns 
esclarecimentos referentes aos dados de produção, que vão permear a maior 
parte dos slides que vamos apresentar aqui. O primeiro deles refere-se ao 
período de produção apontada. Essa é a primeira vez que estamos trazendo 
aqui na prestação de contas os dados do quadrimestre fechado. Nas 
prestações de contas anteriores, trazíamos sempre o trimestre. Por quê? 
Porque existe um prazo do Ministério da Saúde para apontamento de 
produção, que no final do mês em que fecha o quadrimestre, acaba não 
coincidindo dom o prazo legal que temos de apresentação na prestação de 
contas.  

Então, os dados referentes ao mês de janeiro, dos meses 
de janeiro a março, eles são extraídos da base oficial do Ministério da Saúde, 
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do Data SUS, e os dados referentes à produção do mês de abril são dados 
preliminares que nós conseguimos extrair das nossas bases municipais. 
Então, esses dados já foram enviados para o Ministério da Saúde, mas por 
conta do período de processamento da informação, que leva um período 
superior a um mês, não coincide com o prazo legal de um mês que temos para 
fazer a prestação de contas.  

Então, fizemos até mesmo uma consulta oficial ao 
Ministério da Saúde, ao Data SUS, pedindo um posicionamento do Ministério, 
uma vez que gera impacto não só para nós, Município, mas para todos os 
municípios do País, por conta desse período do último mês, e estamos ainda 
no aguardo de resposta. Então, o que estamos trazendo referente ao mês de 
abril, são dados preliminares. Quanto essa produção for validade, a tendência 
é que se houver alguma diferença, seja muito pouca. Mas acho importante 
trazemos isso para vocês e deixar registrado, porque é a primeira vez, de fato, 
que estamos trazendo um quadrimestre fechado em relação aos dados de 
produção. 

Outra informação também referente à produção é que em 
relação ao quadrimestre comparativo do ano passado, do início de 2018, 
tínhamos um dos sistemas de produção, que são vários que temos no 
Município, um dos sistemas que usamos para apontar a produção, que é o 
Jota Saúde. 

– Manifestações. 

O SR. MICHAEL RODRIGUES DE PAULA – Ah, está bom. 
Um dos sistema de apontamento de produção que usamos, que é o Jota 
Saúde, que na época possuía um período diferente de apontamento de 
produção. Todos os nossos sistemas possuem um período padrão, que pega 
o mês cheio. Ele pega do dia um ao dia 30, ou do dia 31, quando é o caso. 
Então, ele pega a competência inteira do mês. No caso do Jota Saúde, 
naquela época, ele pegava uma produção que ia do dia 16 de um mês até o 
dia 15 de outro. Então, entre o final de 2017 e começo de 2018, optou-se por 
aquele período de final de ano, fazer uma readequação dos sistema para que 
ele coincidisse com a produção dos demais sistemas, pegando o mês cheio. 

Então, alguns slides que vamos apresentar aqui, para 
garantir a maior transparência nessas informações, trouxemos uma coluna na 
qual indica esses dados que são referentes à última quinzena de 2017, e os 
dados de janeiro de 2018. Optamos por separar, justamente para garantir essa 
transparência na informação. Uma outra questão que também trazemos para 
vocês é que em alguns slides também colocamos uma série histórica, apenas 
para ilustrar, de que apesar de alguns déficits que o Município tem, mas 
estamos em uma tendência clara de recuperação. Então, tivemos uma queda 
de produção mais sensível no ano passado, como foi a prestação de contas 
anterior, mas nessa atual, já temos como demonstrar que já estamos em 
processo de recuperação. 
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Então, em um determinado período, a produção caiu, mas 
já estamos retomando. Por fim, um dos grandes impactantes na produção 
também foi aquilo que todo mundo já sabe, que tivemos uma perda muito 
importante de RH. Algumas reduções de carga horária, e até mesmo do RH 
existente, um número de afastamento de profissionais que também impactou. 
Então, são algumas questões que eu queria deixar claro para vocês, porque 
isso vai permear em torno de toda a apresentação. 

 O primeiro slide, ajustar o foco, o primeiro slide, ele refere-
se ao números de AIHs, clínicas e cirúrgicas, aprovadas por gestão. Então, no 
caso das AIHs, para quem não sabe, significa Autorização para Internação 
Hospitalar. Então, todas as vezes em que um paciente dá entrada em um 
hospital e ele demanda uma internação, o médico responsável preenche um 
laudo, esse laudo é direcionado ao nosso Departamento de Regulação, para 
avaliação e aprovação. Então, essas AIHs aqui são AIHs de fato aprovadas. 
Em relação, números gerais aqui, em relação ao quadrimestre de 2018 e 
2019, em 2018 tivemos 11 mil e 60 AIHs realizadas e em quadrimestre de 
2019, 10.463. 

Uma redução geral aí de 5,4 por cento. Mas nós também 
estamos trazendo a partir dessa apresentação, um dado que consideramos 
muito importante, que são as metas contratualizadas. Então, em cada hospital 
que temos contratualizado, ele tem uma meta de AIHs prevista no contrato. E 
o que queremos mostrar aqui para vocês? Que a quantidade de AIHs 
contratualizadas na época, versus a atual, ela é muito parecida. Pouca 
diferença entre o ano passado e este ano. Mas na produção, a maioria dos 
nossos serviços, em especial o JJM, o HMU e o Hospital Pimentas 
Bonsucesso, eles já têm atendido um número superior ao próprio 
contratualizado.  

Então o JJM, no ano passado, ele tinha uma meta no 
quadrimestre de 3 mil e 200 AIHs, e realizou 3 mil, 590, ou seja, 112 por cento 
a mais do que a meta. Já nesse ano, as mesmas 3 mil e 220 e rele realizou 
3.496, 109,25. O HMU, na época, 1.988, realizou 2.187, com 106 por cento de 
produção. Atualmente, duas mil, por questões de leito e de adequação no 
contrato, realizou 2.037 AIHs, com 101,35 por cento de produção. Apesar de 
aqui, no último quadro indicar uma redução entre um período e outro, 
achamos importante considerar que eles já estão realizando acima do 
contratualizado, o que indica o grande número de atendimento que esses 
hospitais estão realizando. 

Pimentas, mesma situação, tinha 2.488, realizou 2.813, 113 
por cento. Atualmente 2.499, realizou 2.633, 105, 83. Já no HMCA, tivemos 
1.600 AIHs, realizadas, 1.377, 86 por cento, e 1.600 este ano, realizadas, 
1.292, com 80 por cento. No caso do HMCA, ainda tivemos uma situação que 
vai ser um pouco melhor explicada na parte de prestação da infraestrutura, 
que foi uma reforma muito ampla no telhado. Então, a reforma no telhado do 
HMCA, implicou num remanejamento interno de leitos, o que nesse período do 
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quadrimestre houve impacto na produção, mas que essa adequação no 
telhado já foi finalizada. 

No caso do HMU, apesar do número já estar acima do 
contratualizado, o HMU está em reforma, na UTI, isso vai ser detalhado daqui 
a pouco, e com essa reforma na UTI, foram necessários  remanejamentos 
internos de leitos, o que impactou na produção No Caso do Hospital Stella 
Maris, a meta contratual anterior de 1.340 AIHs, foram realizadas 1.163, 86 
por cento, e atualmente, 1.308 contratualizadas, realizadas 1.005, 76,83 por 
cento. Uma outra questão que também é importante é que nossos dados 
contratuais são muito focados na produção. 

Então, o que isso significa? Que nós temos uma meta de 
produção a ser cumprida e que se essa meta não é cumprida, ela está sujeita 
a desconto. Claro que não é interesse do Município que seja feito esse 
desconto, porque o que nos interessa é o atendimento. Mas nós temos uma 
meta que se não é cumprida, está sujeita a sofrer descontos. Então, as metas 
de AIHs são uma das metas contratuais de cada um de nossos serviços.  

Em relação aos hospitais sob gestão estadual, por serem 
gestão estadual, não temos ainda os dados oficiais de produção referentes ao 
mês de abril, então a contabilidade aqui é referente de janeiro a março, e 
também, por serem gestão estadual, não temos os dados contratuais deles. 
Então, o que apresentamos aqui foi a produção do Hospital Geral de 
Guarulhos e do Hospital Padre Bento, referente ao primeiro trimestre de 2018 
em comparação ao primeiro trimestre de 2019, então, os dados de abril deles 
ainda serão atualizados. Em relação ao período, de janeiro a março de 2018, o 
HGG fez quatro mil e 666 AIHs ante 4679, agora em 2019, um aumento de 
0,28 por cento. Já o Hospital Padre Bento realizou no período 1231 AIHs, em 
2018, em 2019, 1176 com uma redução de 4, 47 por cento, na média geral 
entre os dois, 0,71. 

Outra questão importante também que vocês vão observar 
em cada slide nosso é que sempre no rodapé nós estamos colocando quais 
são as nossas fontes de informação. Então, nós sempre usamos base de 
dados oficiais para fazer toda e qualquer tabulação que nós trazemos. 

Em relação à produção ambulatorial, nós temos os dados 
registrados basicamente no sistema de informação ambulatorial, do Ministério 
da Saúde, que é o SIA, e também no E-SUS, que é também um sistema oficial 
do Ministério, mas que registra toda a produção ambulatorial da atenção 
básica. Em relação às consultas de atenção básica, a gente teve 270 mil, 997 
em 2018, e 252 mil, 579, em 2019, com uma redução de 6,80 por cento. Essa 
redução – como eu já expliquei no inicio – foi impactada principalmente pela 
redução de carga horária e perda de alguns profissionais que nós tivemos aí 
nesse período, que tudo isso já está em andamento com concurso público, 
com várias ações que estão em aberto para que a gente possa melhorar essa 
entrada de profissionais no município. 
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Em relação às consultas especializadas, os próximos slides, 
a gente também está trazendo um detalhamento que achamos importante 
trazer na prestação de contas, então, nós temos vários tipos de unidades que 
realizam consultas médicas especializadas, os ambulatórios hospitalares, os 
Cemegs e outras unidades especializadas, então, em cada slide, dos 
próximos, tem um tipo de produção que está sendo informada, então, nesse 
primeiro slide, a nossa produção são dos nossos ambulatórios, o ambulatório 
da criança e os Cemegs, de um modo geral, a gente teve uma redução na 
produção, e que além também da questão de RH, a gente tem observado nas 
nossas unidades especializadas um impacto muito grande do absenteísmo. O 
que é o absenteísmo? São aquelas consultas que são agendadas e, por 
algum motivo, o paciente não comparece; então, nós também estamos 
desenvolvendo várias ações para evitar que isso ocorra, porque o nosso 
interesse, é claro, é que o paciente chegue até a assistência, até o local ele 
precisa, mas isso, no final das contas, também gera um impacto. 

Aqui, nesse primeiro slide entra aquela situação que eu 
coloquei para vocês, então, nós temos na primeira coluna a divisão de 
produção da segunda quinzena de dezembro de 2017 e, aqui, o quadrimestre, 
então, nós tivemos esse cuidado de desmembrar esse dado de produção, 
porque foi justamente o período onde houve a adequação do período de 
informação do J. Saúde no qual as unidades notificam a produção. Esse 
gráfico aqui é um gráfico daqueles que eu citei inicialmente, porque, claro, a 
questão legal é a gente apresentar o primeiro quadrimestre de 2019 em 
relação a 2018, mas também é importante a gente mostrar que apesar de toda 
a queda de produção que a gente teve ao longo do ano passado, a gente tem 
iniciado um processo de recuperação no município. Então, mesmo com todas 
as situações adversas que têm acontecido, a gente está conseguindo 
aumentar a nossa produção. Então, se a gente comparar o quadrimestre atual 
com o anterior realmente há uma diferença importante de queda, mas quando 
a gente olha em uma série histórica, a gente percebe que a partir do último 
quadrimestre de 2018 até o atual nós já estamos iniciando um processo de 
recuperação, e isso a gente também vai ver em alguns dos próximos slides. 

Continuando a parte das unidades de atenção 
especializada, nesse slide, nós temos outros tipos de unidades. Então, tem: 
CTA, SAE, CERESI, CEREST, CER, CAMPD, banco de leite. Então, a mesma 
situação do impacto da redução de produção, no final, a gente vai ter a média 
geral do município e a separação dos dados de dezembro. 

Aqui, a gente colocou também, nesse último slide da 
produção ambulatorial especializada, os nossos hospitais porque eles também 
têm ambulatórios de especialidades internos, e os nossos contratualizados do 
município também têm metas de produção ambulatorial a cumprir. Então, a 
gente julga importante trazer esses dados de produção para vocês, porque 
eles também estão previstos em contrato. 
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Um destaque que eu queria fazer aqui para vocês é que em 
2018 foi finalizado, foi terminado o contrato com o Instituto Suel Abujamra, que 
é um centro de oftalmologia que nós tínhamos no município, e que para que 
essa população não ficasse desassistida após o término do contrato, por isso 
que a produção vai estar zerada este ano, fizemos uma readequação no 
Hospital Municipal Pimentas/Bonsucesso, que já prestava serviço de oftalmo, 
mas foi feita uma readequação contratual para que eles absorvessem o 
equivalente a essa produção que era feita no Instituto Suel Abujamra, então, 
na prática, o que aconteceu? Nós estamos trabalhando num remanejamento 
dos pacientes que eram atendidos no Suel e, após o término do contrato, 
estamos remanejando para o Hospital Pimentas para dar continuidade no seu 
tratamento. Então, por isso que vocês vão ver uma diferença grande aqui, mas 
que, na prática, são praticamente equivalentes, o que reduziu de um lado após 
o término do contrato é o que foi ampliado do outro. 

Nos dados finais aqui, a gente teve em 2018, no primeiro 
quadrimestre, um total de 171 mil, 920 consultas que ela é a soma de todos os 
slides anteriores de consultas médicas; e no primeiro quadrimestre de 2019, 
131 mil, 711 que deu uma redução geral de 23 por cento. 

Esse próximo slide também traz os dados de produção, 
mas ele está separado por CBO. O que é CBO? Chama-se código brasileiro 
de ocupação, então, para cada categoria profissional existe um código próprio. 
Então, temos como extrair dados de produção gerais nos quais mostram, em 
cada especialidade, quanto foi produzido. Então, os dados anteriores eram a 
produção total por unidade, nesse aqui, é por tipo de especialidade, e aí é 
onde fica mais claro – para que todos possam ver – onde a gente teve as 
maiores reduções por conta desses motivos que eu já expus, perda de 
profissionais, afastamentos, enfim, que em algumas especialidades isso teve 
um impacto maior. Então, temos todas as especialidades que atendem 
consultas especializadas, a produção do primeiro quadrimestre de 2018 e o 
primeiro quadrimestre de 2019, eu não vou colocar um a um aqui para a gente 
não se prolongar muito na apresentação. E, no próximo slide, a continuação 
dele, nós temos aqui um total somado por tipo de CBO, de 181 mil, 220 e 131 
mil, 711, em 2019, que deu uma redução média de 27,32 por cento. 

Em relação ao diagnóstico por tomografia, que também é 
um dos indicadores da prestação de contas, nós tivemos dos equipamentos 
sobre gestão estadual uma redução de oferta de produção de 16,92 por cento, 
porém, o maior impacto houve aqui no Hospital Pimentas/Bonsucesso por 
conta de um problema no equipamento que demandou um certo tempo até 
que fosse feita a manutenção, até que fosse comprada a peça de reposição, o 
que impactou, mas no HMU a gente teve um aumento de quase 20 por cento 
da produção em relação ao mesmo período do ano passado. 

E importante também deixar registrado que além de hoje a 
gente ter a nossa fila de espera ambulatorial para tomografia estabilizada, ou 
seja, não temos grandes demoras para se conseguir um exame de um 
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paciente ambulatorial, nesse período em que houve problemas de 
equipamento, todos os casos de urgência que demandavam tomografia, a 
nossa central de regulação de urgência estava remanejando entre os 
hospitais. Então, se um paciente de um hospital municipal do Pimentas 
precisava de uma tomografia e o equipamento deles não estava operante, o 
hospital acionava a central de regulação que conseguia remover esse paciente 
para um outro hospital para fazer o exame, então, os casos deles não ficaram 
desassistido, mas demandou uma certa logística ao longo desse período. 

Em relação aos hospitais municipais, a gente também teve 
uma redução até maior de 37 por cento e, nesse período, foi gerada a maior 
redução por conta de problemas também no equipamento do Hospital Geral 
de Guarulhos. Então, vocês vejam que foi flutuante, no mesmo período a 
gente teve um hospital que funcionou mais, outro que funcionou menos, 
porque coincidiu de dois grandes serviços nossos terem tido problemas de 
equipamento exatamente no mesmo período, e a redução entre Hospital 
Padre Bento e HGG, os serviços estaduais, foi até um pouco maior. 

Esse gráfico aqui – assim como no anterior – a gente traz 
uma série histórica, porque sempre gera dúvidas em relação à produção de 
tomografia na qual a gente consegue demonstrar que, apesar de tudo isso, 
apesar da redução em relação ao mesmo período do ano passado, mas a 
gente começa a ter uma recuperação, então, no final do ano passado, a gente 
estava com sete mil e 400 tomografias realizadas e, no momento, já subiu 
para sete mil e 400, então, nós também estamos começando uma 
recuperação da produção. 

Em relação aos exames de ultrassonografia, aqui, a mesma 
situação, a gente está separando os dados que eram de dezembro de 2017 do 
primeiro quadrimestre de 2018, então, na época, no primeiro quadrimestre 
foram realizados 23 mil, 125 exames de ultrassom dos serviços municipais e, 
em 2019, 21 mil, 662 exames realizados. Grandes impactos que a gente teve 
aqui principalmente no Cemeg São João e no Cemeg centro, por questões 
também de equipamento, que houve problema e estão em processo de 
manutenção, então, isso vai gerar um impacto direto na produção, mas outros 
também tiveram, nesse período, um aumento da produção, como, por 
exemplo, o Cemeg Cumbica que houve um aumento de quase 50 por cento da 
produção e também o próprio Stella Maris, que, no modelo atual de contrato, 
focado em produção e revisão de metas, também teve uma importância muito 
significativa de aumento da produtividade. 

Já o Hospital da Criança e do Adolescente, o HMCA, teve 
um aumento de três por cento na produção. O JJM, um aumento de 8,8 por 
cento. E o Pimentas/Bonsucesso praticamente dobrou a produção. Então, ao 
mesmo tempo que houve problemas com equipamento de uma unidade, 
fizemos todo um esforço, todo um trabalho para garantir que outras tivessem 
uma ampliação de ofertas para a gente tentar equacionar. Então, por isso, que 
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na média geral apesar de ter dado negativo, mas a gente conseguiu 
readequar algumas coisas.  

Em relação aos serviços hospitalares do Estado, nós 
tivemos seis mil, 575 exames realizados em 2018 e 10 mil e 84 realizados 
agora em 2019, também havendo um aumento de 53 por cento na média 
geral. 

Aqui também é um gráfico que demonstra, no caso do 
ultrassom, essa recuperação muito expressiva, então, a gente estava com 32 
mil, 443 no inicio do ano passado, tivemos uma queda muito grande no 
segundo quadrimestre e do terceiro em diante a gente começa uma 
recuperação da produtividade dos nossos serviços. Então, olhando no gráfico, 
talvez fique mais claro que a gente já está quase se equiparando ao mesmo 
período do ano passado, apesar de apresentar uma redução, mas já foi uma 
recuperação muito expressiva nesse período. 

Em relação aos exames de mamografia, nós tivemos nos 
nossos serviços municipais, o JJM, o Stella Maris e o Pimentas/Bonsucesso 
todos eles com aumento da produtividade, então, nós aumentamos em 34,75 
por cento a produção nesse período. No ano passado foram realizados ter mil, 
125 exames e, neste ano, quatro mil, 211. Já nos hospitais estaduais, o HGG 
e o Padre Bento nós tivemos, no ano passado, 1589 exames realizados e, 
este ano, dois mil, 301, que representa um aumento de produção de 44,81 por 
cento. 

Os exames citopatológicos de colo de útero, o Papanicolau, 
a gente teve no primeiro quadrimestre de 2018, 20 mil, 893 exames, e 19 mil, 
187 exames, agora, no primeiro quadrimestre de 2019, que representou uma 
redução de 8, 17 por cento. 

Aqui, também, cabe lembrar uma situação que nós 
identificamos não só em relação ao Papanicolau, mas em outros dados de 
produção também, que algumas unidades tiveram dificuldades na digitação da 
produção, por conta daqueles problemas que a gente já sinalizou entre eles 
alguns problemas de internet que a gente teve no município, então, a 
produtividade da unidade, o funcionário da unidade digita a produção, essa 
produção é exportada, via internet, para a base oficial e, além dessa questão 
de digitação, essa questão de internet no município, de rede também gerou 
um impacto na exportação desses dados, então, tudo isso já está sendo 
verificado para que possa ser equacionado. Outra questão importante também 
dos exames de colo de útero é que o município tem uma meta pactuada com o 
Ministério da Saúde de realizar anualmente 61 mil exames, se nós pensarmos 
que aqui é uma produção quadrimestral, nós estamos perto do que seria a 
média para o próprio quadrimestre, então, se eu tenho que fazer 61 mil 
exames/ano vai dar uma média de pouco mais de 20 mil exames realizados 
por quadrimestre, então, nós estamos próximos da média; e com todas as 
ações que nós temos desenvolvido ao longo dos últimos meses, a gente tem a 
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expectativa de que nos dois próximos quadrimestres, a gente chegue até a 
meta anual de realização dos exames. 

Esse próximo slide, 36, é a produtividade dos nossos 
centros de especialidades odontológicas que também foi outro ponto de muita 
polêmica nas prestações anteriores. Então, a gente teve no primeiro 
quadrimestre de 2018, 18 mil, 747 atendimentos realizados e, no primeiro 
quadrimestre deste ano, 17 mil, 789. Esses dados de produção são por 
unidade e os mesmos dados, aqui embaixo, separados por tipos de ações 
odontológicas realizadas. Esse dado também tem algumas observações que 
neste slide e no próximo vocês vão ver que aquele período critico que nós 
passamos por questões de materiais e de insumos, que já estão sendo 
equacionados, refletiu na produção. Então, um dado aqui que chama a 
atenção é esse primeiro aqui. Ações de promoção e prevenção em saúde que 
no primeiro quadrimestre de 2018 foram realizados 1189 e, agora, em 2019, 
371, com uma queda de 69,64 por cento.  

Se a gente analisar todo o contexto da odonto, essa 
inversão de valores não é por si só ruim, por quê? Porque no período em que 
a gente teve falta de materiais, de insumos da odonto os nossos dentistas 
estavam fazendo ações de promoção e prevenção e não a assistência 
propriamente dita. A partir do momento em que a gente abastece as unidades 
e o atendimento, de fato, é retomado, essa proporção se inverte, então, hoje, 
ela diminuiu justamente porque os nossos profissionais dentistas estão de fato 
praticando a assistência e não fazendo ações puramente de prevenção, eles 
estão dentro do consultório atendendo. 

Esse próximo slide também ilustra a mesma situação e que 
a gente teve uma queda muito importante de produção, no final do ano 
passado, mas que agora a gente saltou para: Antes, 9 mil, 424 procedimentos 
e, agora, 17 mil, 689, ou seja, a gente está próximo da média que era 
realizada no ano passado, então, em relação ao último quadrimestre a gente 
praticamente dobrou a nossa produção. 

Aqui em relação – esse próximo slide – à produção 
ambulatorial dos nossos CAPS, nós fizemos no primeiro quadrimestre de 
2018, 100 mil, 232 atendimentos e no quadrimestre de 2019, 100 mil, 561, o 
que demandou uma produção praticamente estável, de 0,33 por cento, e 
também a gente teve alguns CAPS com a mesma situação, com problemas de 
profissionais, com reduções de carga, mas que entre um cair e outro 
aumentar, a gente conseguiu manter a produção praticamente estável no 
período.  

Em relação às consultas de urgência, ou seja, aquelas que 
são realizadas nos nossos hospitais e nos nossos PAs, esse slide demonstra 
a produção hospitalar dos atendimentos de urgência, então, nós tivemos dos 
serviços municipais 150 mil, 985 atendimentos, no inicio de 2018, e 95 mil, 595 
atendimentos agora em 2019. A principal redução aqui nos nossos hospitais, 
além da questão de RH, férias e tudo mais, no HMU, também teve a situação 
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da revisão do modelo assistencial trabalhando como porta referenciada, 
justamente para evitar essa sobrecarga no PS do hospital uma vez que o 
atendimento – vocês vão ver nos próximos slides – que começou a ser 
direcionado, os casos de menor complexidade, para as nossas UPAs. 

Em relação aos hospitais estaduais, nós tivemos 44 mil, 311 
atendimentos em 2018, e 56 mil, 332 em 2019, com um aumento de 27 por 
cento na média geral. Somados os dois nós tivemos aí entre municipais e 
estaduais uma redução de 21 por cento do número de atendimentos. 

Esse próximo slide, como eu comentei com vocês, traz o 
número de atendimentos nas unidades de pronto atendimento. Então, nós 
tivemos em 2018 um total de 327 mil, 139, e, em 2019, 318 mil, e três 
atendimentos. Algumas unidades tiveram aumento de produção, outras 
tiveram redução, a maior de todas foi justamente a UPA Cumbica que saltou 
de 30 mil atendimentos para 44 mil, então, na média geral, uma redução de 
dois por cento, um pouco mais de dois por cento no atendimento, mas que a 
gente teve entre algumas unidades uma certa flutuação, mas que algumas 
chamam atenção porque realmente tiveram uma ampliação de atendimento.  

Uma questão também importante de a gente colocar, nós 
colocamos aqui nas observações dos slides, no apontamento da produção, é 
que o PA Paraventi com informações de faturamento do BPA consolidado e 
não tinha detalhamento da data de atendimento não sendo possível 
desmembrar dezembro de 2017 e janeiro de 2018, por quê? No caso do BPA 
consolidado o que fica registrado na produção é só o mês de competência e 
não a data do atendimento; e como a gente tem uma janela de apontamento 
de produção, nesse caso, em específico, não foi possível separar. 

Já no PA Alvorada, foram contabilizadas as fichas de 
atendimento do PA, pois a produção era lançada pela UBS Alvorada até maio 
de 2018. Também é uma situação que nós trouxemos na prestação anterior 
que o PA Alvorada e a UBS Alvorada na época não tinham o CNES separado, 
então, para fins de lançamento de produção, era como se fosse uma unidade 
única. Como, hoje, esse CNES já está separado, hoje, a gente consegue 
diferenciar com maior clareza o número de atendimentos que foram feitos no 
pronto atendimento e o número de atendimentos que foram feitos na Unidade 
Básica de Saúde que, na época, era tudo um único CNES. 

Em relação ao SAMU, nós tivemos dados gerais de 
produção de 62 mil, 523 no primeiro quadrimestre de 2018 e 54 mil, 256 no 
atual quadrimestre com uma redução na média geral de 13 por cento. 

O dado mais significativo em relação ao atendimento de 
chamadas recebidas pela central de urgência significa que a gente teve uma 
média de 9,55 por cento de redução do número de ligações, ou seja, o SAMU 
atende demanda espontânea, a pessoa pega o telefone e liga para abrir um 
chamado, então, nesse período, essa demanda espontânea reduziu em pouco 
mais de nove por cento. 
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O envio das unidades de suporte avançado e suporte 
básico também houve um impacto por algumas ambulâncias que tiveram 
problemas e ficaram aguardando manutenção nesse período, a gente já tem 
uma noticia muito boa, importante, acho que todo mundo está sabendo que 
nesta semana nós recebemos quatro ambulâncias novas do Ministério da 
Saúde, então, o município deveria ter um total funcionando de 14 
ambulâncias, mas nós já estamos com 12, já contando as ambulâncias que 
foram recebidas esta semana, e também a gente teve um impacto na 
produção, na época, porque alguns dos nossos hospitais demandaram 
algumas remoções inter hospitalares para o SAMU, então, também nos novos 
contratos, estão sendo readequados para que o hospital garanta a ambulância 
para fazer essa remoção de um paciente de um hospital para o outro não 
sobrecarregando o SAMU com esse tipo de ocorrência. Então, tudo isso está 
em processo de readequação, e nós temos certeza que agora normalizando 
as ambulâncias com essas quatro novas que chegaram a gente vai melhor 
bastante o atendimento à população. 

Sistema Municipal de Auditoria, também é uma prestação 
de contas que nós fazemos. Então, a nossa equipe de auditoria, hoje, é 
composta por seis profissionais sendo três médicos auditores, um cirurgião-
dentista, um enfermeiro e um administrativo, basicamente, as atividades de 
auditoria são de auditorias internas e externas. As auditorias internas são 
focadas em auditorias de AIHs em relação a homônimos, apontamentos de 
criticas, inconsistências, toda a nossa equipe de auditoria se debruça nesses 
documentos de produção e, sempre que necessário, eles também vão a 
campo fazer algum tipo de ação. E as auditorias externas também são 
demandadas principalmente pelo DRS1, que é o Departamento Regional de 
Saúde da Grande São Paulo, da Secretaria do Estado, e do grupo normativo 
de auditoria e controle também da Secretaria do Estado da Saúde. Esses 
dados de auditoria também, aqui tem um consolidado, e nos próximos slides 
tem um detalhamento que até nos foi solicitado pelo Conselho Municipal no 
quadrimestre anterior, que nós detalhássemos isso por unidade, ou seja, por 
hospital. Então, eu vou passar para vocês os dados resumidos, mas os 
próximos slides são os mesmos números só que desmembrados por hospital, 
conforme o Conselho nos solicitou. 

Então, nós tivemos no período 10 mil, 831 AIHs 
apresentadas, com o valor total de 11 milhões, 588 mil, 173 reais e 90 
centavos, dessas AIHs, 1284 foram auditadas. Por amostragem, a auditoria 
tem como praxe auditar em torno de 10 por cento do que foi apresentado. Nós, 
hoje, estamos conseguindo fazer até um número superior a isso, a gente está 
fazendo uma média de 11,9 por cento de auditorias, esse valor que foi 
auditado corresponde um total de três milhões, 399 mil, dois reais e 80 
centavos e 29, 3 por cento do valor. O que isso significa? Que nós estamos 
focando justamente naquelas AIHs que são mais caras, mais custosas para o 
Município. Então, se nós auditamos praticamente 12 por cento das AIHs elas 
correspondem a quase um terço de todo valor das internações do município. O 
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número de AIHs rejeitadas nesse período foi de 83, o que corresponde de 0,8 
por cento das que foram auditadas. O que isso significa também? A gente tem 
feito um trabalho muito intenso com os nossos hospitais para melhorar a 
qualidade da informação. Então, também não é interesse nosso que uma AIH 
seja glosada porque há alguma inconsistência no laudo ou no apontamento do 
sistema oficial. Então, nós temos feito reuniões mensais com as equipes dos 
hospitais desde a diretoria até a equipe do faturamento alinhado questões 
muito importantes referentes a isso e que a gente já tem um reflexo positivo 
aqui no número de rejeições, porque no inicio do ano nós tínhamos aí um por 
cento de rejeições daquilo que foi auditado e, hoje, já caiu para 0,4 por cento, 
e é isso que a gente quer mesmo que a gente reduza o número de rejeições 
de AIH porque significa que o nosso apontamento está melhorando. O total do 
valor das AIHs rejeitadas corresponde a 118 mil, 119 reais e três centavos que 
corresponde a um por cento do valor total. 

Essas informações aqui dos slides – como eu falei – estão 
desmembradas mês a mês, acho que no detalhamento da apresentação que 
vocês receberam fique melhor para entender, mas são os mesmos dados 
detalhados por unidade hospitalar, em janeiro, fevereiro, março e abril. 

Bom, referente aos dados de produção ambulatorial e 
hospital era isso que eu tinha para apresentar e vou pedir agora para a nossa 
colega Valeska fazer a explanação sobre os dados da Vigilância. 

A SRA. VALESKA AUBIN ZANETTI MION – Bom dia, 
então, nós vamos falar agora um pouquinho da Vigilância em saúde. 

Bom, eu sempre trago os dados do Centro de Controle de 
Zoonoses que têm importância em saúde pública e depois da criação do 
Departamento de Proteção Animal a gente começou a se voltar para as 
questões de animais e peçonhentos e controle vetorial no município. 

Então, aqui, a gente traz um comparativo do primeiro 
quadrimestre dos animais peçonhentos que são aranhas, cobras e escorpiões, 
vocês percebem que teve um aumento significativo, a maioria dos casos é de 
escorpiões. Em dezembro de 2018 foi até discutido com a SUCEN que o 
Estado de São Paulo ele hoje apresenta, ele figura como o Estado que mais 
tem ocorrências com escorpião de aparecimento.  

Então, hoje já está sendo estudado de que forma que nós 
vamos fazer o manejo do escorpião. Então, das 102 solicitações, isso equivale 
a 100 por cento que foi demandado para o Centro de Controle de Zoonoses, 
40 dessas solicitações, nós encontramos algum tipo de peçonhento e 134 
animais foram capturados. No caso dos escorpiões, a gente sempre tem de 
falar que o processo para captura é por catação. Então, ele tem de ser pego 
por uma pinça e levado para o Centro de Controle de Zoonoses. Abelhas e 
marimbondos seguem também nesse primeiro quadrimestre, que é o período 
de calor, que acaba tendo mais ocorrências, a gente deixou de atender 
somente duas ocorrências que entraram no último dia do mês de abril. Então, 
se mantém em torno de 500, 600. 
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Esporotricose, a gente coloca as solicitações que são 
atendidas, que são demandas espontâneas para o Centro de Controle de 
Zoonoses. Então quando a gente começa a fazer um trabalho maior de 
investigação do que tem no animal, que passa para o ser humano, que é o 
que a gente chama de zoonoses, a gente começa a ter também uma demanda 
maior para o Centro de Controle. Então, foram 136 solicitações. Dessas, em 
58 o animal estava realmente com esporotricose e diante disso, a gente 
começa a fazer os inquéritos epidemiológicos. O que é isso? Se eu chego com 
um animal, geralmente gato, com esporotricose, a gente acaba saindo em 
busca daquele quarteirão se tem mais animais com esporotricose. Então, aí dá 
para verificar bem essa mudança de perfil do Centro de Controle de Zoonoses. 
Em março começamos a nos debruçar mais para a questão das zoonoses, e 
aí começamos praticamente a dobrar o número de inquéritos. Lógico, aí as 
eutanásias e óbitos dos animais acabam aparecendo um pouco mais. 

Desinsetização e desratização. A gente tem trabalhado 
muito a questão de fazer essas ações de interesse à saúde pública. O que é 
isso? É manter os programas de córregos, de bueiros, os imóveis especiais, 
os PEVs, então a gente tem se debruçado em fazer mais as questões de 
desratização e desinsetização em saúde pública. O que é importante falar é 
que muitas vezes demandam muito para nós essa questão de ter animais 
sinantrópicos em alguns locais. Eu sempre ressalto que o controle de pragas 
não é somente a questão do veneno, 80 por cento dependem de mudança de 
hábito, de manejo de resíduo, de não ter material inservível. O inseticida, o 
veneno, é 20 por cento somente responsável pela eficácia desse controle. 
Então, a gente acabou tendo um novo planejamento, estamos fazendo 
algumas propostas para a gente poder estar mais voltado para a questão de 
saúde pública mesmo. 

Com relação à Vigilância Sanitária, o laudo técnico de 
avaliação, os estabelecimentos que são classificados pela CVS, sempre um 
de cada ano, que é do Centro de Vigilância do Estado, ele estabelece que um 
estabelecimento de interesse ou um produto à saúde ele é classificado como 
alto risco ou baixo risco. O município aderiu ao Via Rápida Empresa – VRE, 
então é dada a entrada lá e quando o estabelecimento é de baixo 
risco,automaticamente, ele fica verde no Cli e aí nós podemos fazer uma 
inspeção posterior. No caso dos estabelecimentos de alto risco, ele vai 
precisar também do laudo técnico de avaliação. Então, foi um esforço bastante 
grande da Vigilância Sanitária. Em 2017 tinha uma espera de dois anos dos 
estabelecimentos para dar conta desse laudo técnico de avaliação, que ele é 
bem detalhado, depende muito do retorno do contribuinte para atender os 
comunique-se que os engenheiros colocam. Em 2018, a gente conseguiu 
fazer mais avaliação das plantas e em 2018, apesar de ter uma pequena 
diminuição, conseguimos deferir muito mais a LTA, porque aí quando o 
engenheiro analisa uma planta, ele tem de acompanhar até o fim, até a 
conclusão desse processo, indeferir a LTA ou então indeferir o processo 
quando o contribuinte não atende o comunique-se dele. 
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Os números de inspeção sanitária de produtos, serviços... 
agora já começam aparecer as inspeções saúde do trabalhador, que é o que a 
gente chama de Visate, que é também com a mudança de perfil do CEREST, 
que hoje a gente tem buscado fazer um matriciamento disso. Ele entrou para o 
Departamento de Vigilância e Saúde, então hoje a gente está fazendo todo um 
trabalho, a equipe de lá está construindo, que não é mais uma unidade de 
referencia de assistência à saúde do trabalhador e sim ela vai inverter a parte 
epidemiológica de por que o trabalhador está adoecendo, quais são as causas 
por que ela adoece? Isso acaba muitas vezes demandando inspeção no local. 
Essas empresas não necessitam de alvará sanitário, mas ela deve ter uma 
vigilância em saúde do trabalhador. Isso às vezes é demandado pelo 
Ministério do Trabalho, porque tem um processo de algum adoecimento. 
Então, hoje o CEREST passa por essa reforma e esse entendimento. E lá 
dentro a gente tem também autoridade sanitária no município.  

Então, a gente continua se debruçando nos 
estabelecimentos de alto risco. Só para ter ideia, quando a gente faz inspeção 
em hospital, você fica praticamente o mês inteiro dentro do hospital fazendo 
inspeção, porque é bem detalhado. É conferido todo o material que é utilizado. 
Depois, o relatório também demanda bastante tempo. Tudo o que o município 
faz pela gestão ser plena, tanto da vigilância epidemiológica como da 
vigilância sanitária, a gente tem um sistema de informação do Estado. Então, 
nesse sistema de informação, quando você retorna da inspeção, você começa 
a fazer um relatório. E nesse relatório, tem que detalhar tudo o que você viu e 
os documentos que são emitidos. Então, quando a gente começa a olhar, ter 
um olhar para o alto risco, você vai ter uma demora maior nesses 
estabelecimentos. 

O PARA, que é o Programa de Análises de Resíduos 
Agrotóxicos em Alimentos. No ano passado, ele deu início nesse programa. O 
Ministério nos apontava onde deveríamos fazer a colheita para verificar o tanto 
de agrotóxicos que teria. Depois não era o município que decidia. Eles nos 
orientavam. Vai lá. Depois tínhamos de esperar o retorno. Este ano, não 
aconteceu. Esses programas não demandaram nenhum tipo de atividade para 
a Vigilância.  E o Programa de água, do Sisagua, a gente mantém, tem uma 
meta pactuada. O programa consiste em verificar a qualidade da água, que é 
das estações de tratamento do município. Então, não é da água da torneira da 
casa da gente, é do cavalete. É como chega essa água até o cavalete da casa 
de cada um de nós. Daí para dentro já tem interferência de uma série de 
fatores, que é o encanamento da casa, a caixa d’água. O município de 
Guarulhos nunca teve problema com a qualidade da água. 

Nas ações educativas a gente tem tentado investir muito na 
questão da educação com relação à vigilância e saúde no geral. A gente fez 
até uma alteração dentro da proposta do departamento, de ter uma secção 
que cuide só desse planejamento. Então, a gente tem aí algumas divisões que 
a gente faz por agravo de saúde, que cuida a vigilância epidemiológica. Então, 
tem as arboviroses, que é dengue, zika, chikungunya, imunização, 
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tuberculose. Nesse quadrimestre foram 62 ações. As zoonoses, que [ 
inintelegível]  então tem um viés, mas aí trabalha a parte de controle vetorial, 
que são 27 ações. Diminuiu um pouco porque 12 ações foram executadas já 
pelas educadoras do departamento. E a Saúde do Trabalhador também teve 
uma pequena redução por essa proposta de matriciamento que está sendo 
apresentada por esta semana, não é. Valquíria? 

É só. Agora vou chamar o Henrique para falar da parte de 
obras. 

O SR. HENRIQUE – Bom dia a todos. O meu nome é 
Henrique. Sou diretor do Departamento de Infraestrutura. Vou falar um pouco 
para vocês sobre obras. 

A primeira é sobre o Hospital Pimentas. Para finalizar o 
hospital foi dividido em duas etapas chamadas de segunda fase e terceira 
fase. A segunda fase compreende obras complementares do primeiro andar, 
com cinco salas cirúrgicas, instalação do ar condicionado, suporte do foco 
cirúrgico, pavimentação do estacionamento. Essa pavimentação do 
estacionamento não é a reforma que está sendo feita lá na parte externa, em 
frente à recepção. Não sei se vocês acompanharam, mas está sendo feita 
uma intervenção no piso, porque ele cedeu a parte do intertravados devido a 
uma ruptura na tubulação do esgoto. Esse serviço está sendo feito pela 
Secretaria de Obras. Já foi corrigido o problema detectado. Agora falta refazer 
a instalação do intertravado, que é o piso. Essa obra não tem a ver com a 
segunda fase.  

A segunda fase: está sendo instalado o canteiro de obras, 
está sendo feita uma ligação independente de energia elétrica, provisória, para 
execução dessa segunda fase. Então, não tem a ver uma coisa com a outra 
Mas a segunda fase já está contratada e ainda lento. Além disso, também 
vamos vencer no Chiller, no Breaker, transformador, e no sistema de combate 
a incêndio que abrange o prédio inteiro. Na terceira fase, que está em 
processo de avaliação pela Caixa, em finalização, para poder encaminhar ao 
DLC para licitação, vamos ter a finalização do segundo, terceiro e quinto 
andares, destinados ao atendimento obstétrico, UTI pediátrica e psiquiatria, 
além de Internação. 

O cronograma está em elaboração, o custo estimado – está 
em elaboração, mas é algo em torno de oito milhões de reais. 

Agora, vamos falar das obras que foram executadas no 
HMU. Como vocês vêem na primeira foto, era o telhado de uma das partes do 
hospital que estava enferrujada, amassada, deteriorada e foi substituída por 
um novo telhado sem infiltrações, sem problemas. Vale lembrar, como o 
Michel disse, isso acarreta em diminuição da produção hospitalar, devido a 
interdição do local onde está sendo executada a obra. 
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Aqui os corredores do ambulatório, onde estava sendo 
preparado o piso e aqui já executado e finalizado. Essa obra também 
atrapalha a produção, pois tem de ficar isolado durante a reforma. 

Mais fotos: reforma do piso, aqui no corredor do ambulatório 
e no apoio diagnóstico, também do HMU, finalizados.  

Aqui a reforma da UTI, que está em andamento. A 
expectativa final é final do mês de junho. Também atrapalha a produção. Não 
tem jeito. 

Aqui a reforma do HMCA. Não temos a foto do telhado 
anterior, mas estava muito deteriorado; agora reformado sem infiltrações no 
HMCA. Também outra foto da saída de exaustão do ar e uma parte do 
telhado. Também atrapalhou a produção, pois toda obra acarreta dificuldades. 

Aqui vamos falar sobre as reformas do Dona Luiza, que já 
está no DLC e se tudo der certo até começo do segundo semestre já seja 
licitado e comecem as obras, compreende: reforma da rampa da escada e 
criação da sala de [ininteligível]. É uma obra pequena, 146 mil reais, mas está 
em andamento a licitação. 

São Rafael, tivemos de fazer uma adequação nos valores 
para chegar em 350 mil. Está em andamento e encaminhado à DLC. Acredito 
que semana que vem, se tudo der certo, vai começar o processo de licitação. 

UBS Paraventi, que será uma contrapartida das 
universidades. Terá início agora no segundo semestre. Inclui além da UBS 
Paraventi, uma construção da recepção do PA Paraventi e também da escola 
SUS. Contrapartida da Uninove. 

Aqui a UPA Paraíso. Já estamos em obra. O cronograma, 
está aqui, 12 meses, mas a expectativa é que se finalize bem antes. Já 
estamos no segundo mês de obras. O custo estimado é de dois milhões, 152 
mil. E aqui está a placa do PA Paraíso – ampliação. 

Aqui a recepção, a nova recepção, que será ampliada. Não 
existe. Será construída. A parte de fundação já está sendo executada. Nessa 
foto, a parte que está sendo demolida, isso já não existe mais, já foi tudo 
retirado. Está em andamento. 

Aqui a UBS Água Chata 95 por cento finalizados. A gente 
precisa retirar esse excesso de terra e fazer a pavimentação com 
intertravados. Quem está cuidando disso é a Secretaria de Obras. A 
expectativa também é que agora, começo do segundo semestre, a gente 
tenha a unidade Água Chata entregue e toda a equipe da UBS Piratininga 
será transferida para essa unidade própria, com economia de aluguel. 

Basicamente é isso. Bom dia a todos. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Registrar a 
presença do Vereador Lauri. Também gostaria de registrar a presença da Sra. 
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Denilce Lemos, representante do Vereador Rafa Zampronio; Sr. Arinaldo 
Cardoso, sempre presente, representando o Vereador Zé Luiz; senhora 
Catarina Araújo, representando o Vereador Pastor Anistaldo; Sr. Carlos 
Derman, representando a Vereadora Janete; Sra. Isabela Ishioka, 
representando o Vereador Acácio Portella; Sra. Suely, representando o 
Vereador João Barbosa e a Sra. Ariane, representando o Vereador Eduardo 
Barreto. 

Vamos passar agora às indagações dos presentes. Já vou 
fazer as minhas indagações. Sra. Secretária, vou me basear na exposição e 
nas maiores reclamações dos usuários. Então, eu gostaria que a senhora 
tecesse comentários a respeito do abastecimento de medicamentos, de como 
está; a situação do sistema nas unidades, e que a senhora também fizesse 
referência de como está a parte do SAMU. Com relação ao programa federal 
do terceiro turno de abertura das Unidades Básicas de Saúde, eu gostaria de 
saber da senhora se em Guarulhos vamos ser contemplados. Por fim, eu 
gostaria de fazer uma indagação à Diretora da Vigilância Sanitária com 
relação à parte de inspeções, porque nesta Casa temos em curso uma 
Comissão Especial de Inquérito que verifica a relação do Aeroporto 
Internacional, administrado pela GRU Airport e a Prefeitura de Guarulhos. 
Dentro da própria Comissão tivemos alguns problemas com relação a 
inspeções da Vigilância Sanitária. Eu gostaria de saber como está, visto que 
sabemos que alguns estabelecimentos não possuem alvará sanitário. Eu 
gostaria que a senhora comentasse a respeito disso. 

Com a palavra, o Vereador Moreira, cinco minutos. 

O SR. MOREIRA – Bom dia a todos. Quero cumprimentar o 
nosso Presidente, Vereador Dr. Eduardo Carneiro, meu colega Toninho da 
Farmácia, demais Vereadores Lauri Rocha. Quero cumprimentar toda a 
assessoria presente dos Vereadores, quero cumprimentar a nossa Secretária 
de Saúde Dra. Ana Cristina e toda a sua equipe. Em seu nome, gostaria que 
todos se sentissem cumprimentados por este Vereador. 

Eu quero começar a lhe fazer algumas perguntas, Dra. Ana 
Cristina, diretamente, a respeito do HMU. O HMU, Presidente Eduardo 
Carneiro, eu estive lá agora, eu tinha uma vistoria combinada, das 8 Às 9h. 
Por isso me atrasei aqui. Quero registrar e pedir as minhas desculpas, pois eu 
estava no HMU. Sinceramente gostei muito do que vi, do que está 
acontecendo no final das obras, lá no HMU, a colocação do forro, do piso, num 
formato que me pareceu bem mais humano do que era há cinco, seis, 10 anos 
atrás. Isso dá uma satisfação, porque a gente precisa, todos nós. Eu não 
tenho plano de saúde, às vezes as pessoas criticam: “Ah, mas os 
vereadores...” Eu sou um simples Vereador da periferia, não tenho plano de 
saúde. Eu tive plano de saúde quando eu trabalhava na indústria. A fábrica 
pagava o plano de saúde empresarial e eu tinha plano de saúde. Desde a 
década de 90 não tenho mais. O que a gente usa é exatamente o público. Eu 
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não quero ficar doente para estar lá, mas se eu ficar, quero vir para o HMU, 
porque sinceramente melhorou muito. 

Eu queria fazer uma outra colocação. Os números de 
atendimento da UPA Cumbica, Vereador Eduardo Carneiro, Presidente, de 30 
mil 841 para 44 mil atendimentos, eu acredito muito que a sugestão da 
Comissão de Saúde que lá esteve funcionou. Acho que isso é fruto desse 
trabalho que a Comissão de Saúde está fazendo, de surpresa. Fazendo visita 
nas unidades de saúde, quer UBS, quer hospitais. Acho que a sua idéia foi 
muito boa e vejo que melhorou muito o atendimento nesse sentido, aumentou. 
E quando se fala que em algum local de saúde está atendendo bem, há 
realmente um direcionamento maior para aquele local. Acho que esse é o 
caso da ideia da Comissão de Saúde, isso é fruto do nosso trabalho. 

Quero fazer uma pergunta, eu fiquei enciumado agora, Dra. 
Ana Cristina, dizem que homem velho com ciúme é complicado, não é? Mas 
fiquei enciumado agora porque vi as obras da UBS Água Chata, e temos uma 
indicação aqui – eu, o Luis da Sede, Jorge Tadeu Filho, João Barbosa e 
Eduardo Soltur – de uma UBS que é a UBS Normandia Nova Cidade. 
Confesso a você agora que fiquei enciumado, morrendo de inveja, porque a 
nossa não sai e essa está saindo. Não que eu não queira que saia a da Água 
Chata, mas que a nossa também. Porque vamos contemplar duas regiões. 
Podemos chamar até de macrorregiões porque a população é muito grande, 
que é o bairro Nova Cidade, o Jardim Normandia, o Parque Maria Helena e 
todos aqueles novos conjuntos habitacionais que estão ali no sentido de 
Granja Eliana até na divisa de Itaquaquecetuba serão contempladas. Vamos 
fechar duas UBSs que pagam aluguel e que na verdade não têm formato de 
Unidade de Saúde, são arranjos. Precisamos parar com essa história de 
arranjo e num caso específico construir uma obra que venha atender aos 
anseios da população. 

Uma outra coisa que eu queria lhe perguntar, Dra. Ana 
Cristina, sei que você tem muita dificuldade com isso aí, é se não existe uma 
forma de melhor viabilizar os casos de neoplasia na cidade de Guarulhos com 
o sistema CROSS. Você sabe que eu faço para você várias ligações, a Silvia 
me atende muitíssimo bem, mas eu encho muito o saco dela, porque são 
muitos os casos. Agora mesmo estou com dois gravíssimos. E essa pendência 
“ah não fechou o caso, precisamos de mais um exame, mais não sei o quê”. 
Já está diagnosticado, a pessoa sofrendo, com dores, vômitos. Isso é muito 
ruim. Essa é uma crítica, apesar de que você já explicou para mim e eu 
também sei, porque trabalho nesse sentido há muitos anos, sei que é o Estado 
e é o CROSS. Mas a gente precisava apertar mais um pouquinho o CROSS 
para se sensibilizar mais, e usar a lei. Não são 60 dias para o atendimento? 
Usar um pouco mais a lei. 

Então, era isso. Quero parabenizá-la pelo trabalho, toda sua 
equipe. Todas as vezes que, pelo menos eu, solicito uma audiência com 
alguma de vocês ou com você, sempre fui atendido. Acho que esse é o 
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sentido, é atender à população. Viva a nossa Secretaria de Saúde! Viva toda a 
sua diretoria! Abraço. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Obrigado, 
Vereador Moreira. Com a palavra, o Vereador Toninho da Farmácia. O senhor 
tem cinco minutos. 

O SR. TONINHO DA FARMÁCIA – Bom dia a todos os que 
compõem a Mesa e a todos os presentes. O meu questionamento é referente 
ao Hospital da Criança. Se dentro desse orçamento que foi apresentado, cerca 
de 38 por cento – um bilhão, 71 milhões –, se existe algum plano para socorrer 
o Hospital da Criança em termos do que diz estrutura. Falta muita estrutura. A 
estrutura lá está muito complicada. Seria em caráter de urgência, para este 
ano ainda, no mais tardar dentro desta gestão. 

Outro questionamento: pegando a linha do Dr. Eduardo 
Carneiro que falou sobre alvarás da área aeroportuária, sabemos que algumas 
unidades de saúde, como a CEMEG Cantareira, faltam alvará de 
funcionamento. Isso é normal ou existe um tempo para se emitir esse alvará? 
E o porquê não foi emitido ainda. 

Outro questionamento: sabemos que alguns aparelhos, 
como foi dito, explanado, estavam quebrados. Qual foi o tempo que ficaram 
quebrados e se não tem um plano de contenção para consertar esses 
aparelhos rapidamente. É muito mais fácil consertar do que fazer esses 
remanejamentos. Sabemos que é mais cômodo eu ficar remanejando do que 
consertando. Consertar, no meu ponto de vista, é muito mais confortável, mais 
rápido, não provoca transtornos para o paciente. Acredito que saia muito mais 
barato. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Muito 
obrigado, Vereador Toninho. Com a palavra, o Sr. Vereador Lauri. 

O SR. LAURI ROCHA – Bom dia a todos e a todas; bom 
dia, Doutora; bom dia ao pessoal da mesa. É só um complemento das 
perguntas do Dr. Eduardo, dos itens que ele colocou. Eu queria também saber 
da necessidade ou as faltas com relação ao pessoal da saúde, aos 
profissionais médicos, se as UBSs estão completas ou estão faltando. 
Praticamente com relação às UBSs e aos hospitais. 

Com relação aos hospitais, eu endosso o que o Vereador 
Toninho falou, porque percebo que o Hospital da Criança é o que mais 
demanda hoje de atenção. Ontem mesmo estive lá no hospital e a gente 
percebe, sem criticas, mas ali carece de atenção maior, até pelo fato do 
tempo, a estrutura, está faltando uma atenção maior. 

O HMU melhorou? Diferente do que diz o Vereador Moreira 
aqui, eu não quero ir para o HMU. 

A outra pergunta. Eu cheguei aqui, não sei se foi falado é 
com relação à UBS lá da Água Azul, que já tinha um projeto, eu tinha colocado 
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uma emenda para lá, chegou-se a falar que... depois as emendas acabaram 
não sendo concluídas pelo fato de não ter verba. Eu queria saber se tem 
algum projeto para aquela UBS daquela região. Mais uma vez, bom dia a 
todos. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Obrigado, 
Vereador Lauri. Agora, com a palavra o Senhor Pedro Gomes, conselheiro 
gestor do SAMU Guarulhos. O senhor tem três minutos. 

O SR. PEDRO GOMES – Bom dia a todos. Sou Pedro 
Gomes, sou conselheiro gestor do SAMU Guarulhos e conselheiro também do 
HMU. 

Vou começar aqui falando do HMU. O Vereador Moreira 
falou que esteve lá e também vejo que algumas autoridades da Cidade têm 
estado lá. Ultimamente, tenho passado praticamente o dia todo dentro do 
Hospital Municipal de Urgência, HMU, e posso falar porque sempre fui um dos 
críticos do HMU, a forma como a população era atendida, a forma como o 
hospital era e hoje está, posso dizer que de uns tempos cá o hospital 
melhorou muito não só em termos de infraestrutura como em termos de 
adequação. Eu só estou achando que a urgência e emergência tem que dar 
mais atenção em termos dos outros hospitais, dos outros equipamentos que 
estão em torno do HMU porque temos 128 leitos no HMU e esses 128 leitos 
não tem comportado a população que temos atendido lá. Tem muitas 
ambulâncias, principalmente vindas do HGG que as macas ficam nos 
corredores porque não temos mais onde colocar pessoas. 

Além disso, nós ainda temos o suporte do SAMU Guarulhos 
que muitas vezes, quando as ambulâncias chegam lá com os pacientes e não 
tem onde colocar, nós levamos as macas reservas e as macas ficam com 
pacientes nos corredores. Então, o HMU não é só a estrutura do telhado, 
como foi falado, que melhorou muito e aquela UTI também porque eu estive 
na UTI e tem até vídeo, eu mesmo fiz o vídeo de como era o HMU. O pé 
direito era baixo, a calha foi feita para cair em cima da recepção, eu nunca vi 
aquilo! Quando chamei o pessoal lá perguntei se ia continuar daquele jeito, 
porque quando viesse uma chuva com todas aquelas águas em torno iria cair 
água lá novamente. Agora, quebraram aquele pé direito, estão levantando e 
jogando a calha para fora, que é o certo. Nunca vi uma engenharia trabalhar 
daquele jeito, não sou engenheiro, mas vi que ali estava totalmente errado. 
Aquele paviflex que foi colocado no corredor está de parabéns. Nós 
criticávamos que o chão era rústico e hoje está sendo colocado daquele jeito. 
O HMU melhorou muito em vista do que era antes.  

O que acho é que tem que dar uma atenção quando o 
paciente é atendido. Ouvi aqui que o Vereador falou assim: “Eu não quero cair 
dentro do HMU”. Você pode cair lá, sim. Sabe por quê? Lá tem profissionais 
excelentes, profissionais que trabalham com amor e muitas das vezes 
trabalham com dificuldade, tanto de insumos, salários atrasados e muitas 
outras coisas, mas mesmo assim não deixa de atender à população. 
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Vereador, quando cair dentro do HMU será bem atendido, vai ver como a 
população é atendida dentro daquele hospital e como cada profissional se 
dedica para atender cada munícipe, independente de ser Vereador ou não. 

Falando sobre o SAMU Guarulhos. Nós temos 21 
ambulâncias no município, dessas 21 ambulâncias do município, 14 tem que 
rodar em perfeito estado todos os meses. Onze ambulâncias básicas recebem 
do Governo Federal 21 mil, 919 reais para rodar em perfeito estado todo mês. 
Nós temos três ambulâncias de suporte avançado, que cada uma recebe mais 
de 48 mil reais, 221 reais (sic) para rodar em perfeito estado. Muitas das 
vezes, nós rodamos com seis ambulâncias. Chegaram quatro ambulâncias 
novas agora e também gostaria de saber quanto tempo essas ambulâncias 
vão ficar paradas para atender o munícipe? Embora, eu cheguei um pouco 
atrasado porque estava resolvendo outra situação, mas ouvi aqui que o 
número do SAMU caiu em atendimento. Isso caiu em atendimento, porque, 
graças aos esforços dos profissionais do SAMU, nós fizemos uma parceria e 
estamos com dois profissionais dentro de um centro de inteligência, onde 
muitas das vezes recebia muito trote e, às vezes, chegavam duas 
ambulâncias: a ambulância do SAMU e a ambulância do Bombeiro numa 
mesma ocorrência. Hoje, diminuiu, sim, esse atendimento, caiu aqui não é 
porque os profissionais não estão trabalhando, não é porque não está tendo 
atendimento, é porque essa parceria que está junto com o DETRAN, com o 
SAMU, com a Defesa Civil, com a Rodoviária da Polícia Federal (sic), entre 
outras, tem muitas das vezes diminuído, porque a mesma ocorrência que cai 
no sistema, o próprio atendente do SAMU que lá está, e dou os parabéns por 
esses esforços, faz com que diminua esse atendimento. Eu espero que os 
conselheiros municipais de Saúde quando forem fazer a votação não fiquem 
olhando que o número caiu, mas que ele veja por que esse número caiu. Caiu 
também, porque nós, além de estar nesse centro de inteligência, trabalhamos 
muitas vezes com pouca ambulância no município. Pode ter caído aqui o 
número de chamadas, mas não quer dizer que os profissionais do SAMU não 
estejam fazendo o que é correto. Então, eu gostaria que o Departamento de 
Urgência e Emergência fizesse a prevenção, a manutenção nas ambulâncias, 
porque não adianta termos ambulâncias novas se não vamos ter prevenção 
para que essa ambulância quando quebrar não arrume. 

Já para concluir, Presidente, ouvi aqui um dos Vereadores 
falando sobre os nossos equipamentos. Nós temos nossos equipamentos de 
Raios-X na Urgência e Emergência, então, praticamente é lamentável esse 
tipo de situação. O Vereador mesmo falou, tanto de deslocar o paciente ou 
mesmo a placa para fazer revelação em outros equipamentos, tem que ter um 
Plano B, a Urgência e Emergência tem que ter um Plano B. Vai fazer o quê? 
Vai realocar? Vai chamar uma empresa que possa? Mesmo que o Conselho é 
contra a terceirização, mas nesse momento agora temos que pensar no 
atendimento à população. Não dá para o paciente chegar lá para tirar Raios-X 
e aguardar quatro ou cinco horas esperando que vá para outro equipamento, 
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depois volte novamente e que o profissional médico... Olha o tempo que 
perdeu aí. Sabe? Então, o número vai cair mesmo. 

Eu só espero que vocês deem mais atenção à população 
de Guarulhos. Referente ao HMU, melhorou, sim! Os profissionais lá estão de 
parabéns por tudo que tem feito. Eu quero parabenizar cada profissional do 
SAMU Guarulhos, tanto da administração, condutor, médico, enfermeiro, 
auxiliar, técnico, até aqueles bombeiros civil que muitas das vezes nos ajudam 
a carregar a uma maca para dentro do hospital. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Obrigado, 
senhor Pedro. Parabéns pela sua sensatez. 

Senhor Arinaldo Cardoso, Com a palavra. O senhor tem... 

– Manifestações na galeria.  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Eu não vou 
responder. 

– Manifestações na galeria.  

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – O senhor 
está me devendo um pão de queijo. 

O SR. ARINALDO CARDOSO DA SILVA – Bom dia. É 
bom descontrair de vez em quando. Quero cumprimentar o Presidente 
Eduardo Carneiro, cumprimentar a Secretária Dra. Ana Cristina, diretora 
Valeska, em nome da qual cumprimento todos os funcionários da Saúde aqui 
presentes. Bom dia a todos os presentes. 

Bom, são três situações, a Valeska já está sabendo. Uma... 
Qual que era, Valeska? Quero chamar a atenção, doutora, eu estive numa 
reunião do Conselho Gestor de Zoonoses e duas coisas que me deixaram 
preocupado, a primeira é a questão da dengue. A nossa Cidade voltou a um 
número muito alto de dengue e isso é preocupante. A minha amiguinha, 
assessora do Acácio, ficou dengosa esta semana, então, eleva o alto índice de 
dengue. Eu gostaria de... Lá foi colocada toda a situação, até o Exército está 
neste momento nos ajudando, mas eu gostaria que a senhora comentasse 
sobre a situação da dengue e qual é o trabalho feito neste momento visto que 
a comunicação da Prefeitura, eu acho, ineficaz. Tem um monte de outdoor na 
Cidade ainda que está lá com livro da Bienal. Então, acho que é um momento 
de estar informando à população porque é a população que vai diminuir esse 
caso de dengue, é a população deixar os agentes entrar nas casas, é a 
população não deixar as vasilhas cheias de água. Enfim, tem que ter um 
trabalho nesse sentido. 

A segunda é sobre a Esporo Tricosi. A gente vê muito 
preocupante essa situação. Cada dia aumenta mais o número de eutanásia, 
não é, Valeska? Tem aumentado excessivamente. Foram feitos uns cartazes, 
mas eu acho o cartaz em si pouco, teria que ser reforçada essa situação da 
Esporo Tricosi, porque não é só preocupante para o animal, como é para o ser 
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humano também porque quando vai no ser humano o tratamento é mais 
longo, mais custoso, então, voltaria a enfatizar, a comunicação da Prefeitura 
que teria de fazer um trabalho volumoso nesse sentido e insisto, Secretária, na 
situação da lei que diz um minuto nos cinemas da nossa Cidade. Nós temos aí 
entorno, sessão de cinema rodando noite e dia e teria que ter. Eu fiquei feliz 
de um dia fui assistir a um filme e lá passou um filme da STT, Secretaria de 
Transportes e Trânsito, um filmezinho deles rapidinho, mas interessante. Eu 
fiquei pensando: “Cadê a situação da Saúde que podia estar aqui mostrando 
para esse povo a situação?”. 

Por último, para finalizar, é sobre a castração, Valeska, 
mais uma vez, não foi informado. Por que insisto sobre a castração dos 
animais? Porque ainda é feito o pagamento pela Saúde. O DEPAN, 
Departamento de Proteção Animal, não tem verba para custear isso aí. Então, 
o que está sendo feito hoje de castração dos animais é feito pela Saúde e 
pago pela Saúde. Por isso, que gostaria de ter a informação disso e não foi 
feito. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Obrigado, 
senhor Arinaldo. O senhor foi bem rápido, ficou com seis minutos de crédito. 
Perfeito. Bom, eu gostaria de registrar também a presença da senhora Maria 
José, da assessoria do Vereador João Dárcio. 

Bom, a senhora Secretária Dra. Ana Cristina, com a 
palavra. 

A SRA. DRA. ANA CRISTINA KANTES DA SILVA – Bom, 
tantas coisas para falar. Hoje, não está sendo fácil fazer a administração no 
Município com a diminuição do investimento na Saúde que temos, via 
Ministério. Muito importante que, não temos hoje e todo mundo tem que ter 
essa noção, nós trabalhamos com uma verba maior de custeio, custeio é a 
manutenção dos serviços existentes.  

Dentro dessa reestrutura hoje na Secretaria de Saúde 
mudamos algumas pessoas para achar um perfil mais adequado para aquela 
função e não estamos tirando ninguém dos seus devidos cargos ou locais, 
porque todo funcionário tem um perfil de uma função de executor boa em 
alguma coisa e com dificuldade em outra. O interessante é a gente ver qual é 
esse perfil e readequá-lo dentro de uma função específica onde ele vai trazer 
maior produtividade. Hoje, o abastecimento da Secretaria de Saúde, o dado 
levantado na sexta-feira passada e era uma meta a ser atingida pela 
Secretaria, que demos até junho, 15 por cento. Na semana passada 
alcançamos o índice 14,7 por cento de desabastecimento, considerado dentro 
dos padrões normais para toda Secretaria Municipal de Saúde. Então, nós 
alcançamos o nosso objetivo. Revimos toda a forma de trabalho dentro 
daquela Secretaria para reajustar a compra, a descrição, o fornecimento, o 
modelo de atas que estavam sendo implantadas. Então, hoje estamos 
comprando muito mais rapidamente. Esse acordo e esse acerto já estão 
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dentro da Secretaria. Agora, o desafio é mantê-lo em vigência dentro desse 
patamar. 

O sistema das unidades. Outra aquisição nossa começou a 
partir deste mês e essa empresa ganhadora já está fazendo a visita em todas 
as unidades para fazer um relatório da situação do que encontrou nas 
unidades de saúde. Então, tem unidades que informam número de 
computadores, quanto está quebrado, quanto não está; quanto consigo 
ampliar dentro daquela unidade, porque nós também já compramos os 
computadores, os computadores já chegaram. Nós tivemos dificuldade no 
descritivo dele, veio diferente do edital, mas acertamos, com isso fazendo 
vários ajustes dentro do processo e os computadores já chegaram. Não está 
sendo distribuído porque estamos aguardando o relatório destas unidades que 
aí vão falar: “Tenho mais cinco pontos para instalar”. Essa unidade vai ganhar 
cinco, ela poderia ter a capacidade de dez, mas só vamos entregar o 
computador com o sistema de lógica instalado. Então, dessa forma que vamos 
trabalhar. 

O sistema vem com grande avanço. Avanço no quê? Na 
forma de trabalho, ele vai nos permitir vários relatórios, vários tipos de 
informação. O sistema hoje vai trabalhar com prontuário eletrônico, com ajuste 
de controle das unidades, consumo médio mensal, agendamento programado, 
agendamento por telefone, regulação absenteísmo, perda primária, todos os 
dados necessários hoje a uma gestão do modelo de saúde. Esse sistema já 
está sendo, como falei, implantado e vamos hoje fazer um a opção de início 
dele pelo abastecimento. Por que pelo abastecimento e não pelo prontuário 
eletrônico? O abastecimento porque vai gerar para o município uma economia 
importante, uma economicidade que com esse dinheiro economizado vamos 
conseguir investir em outras pequenas coisas, desde manutenção até obras, 
até compras de aparelhos, até contratos de equipamentos. Então, isso vai 
facilitar o nosso movimento com o dinheiro existente hoje dentro do nosso 
próprio orçamento.  

Então, a aplicação do sistema de logística de 
abastecimento para as unidades, a questão da informação do consumo médio 
mensal, a coibição da retirada excessiva de medicamentos devido ao grande 
número de receitas médicas. A partir do momento que aquele usuário tirar 
com cartão SUS, se ele já recolheu um remédio que é crônico para 
manutenção de uma doença crônica vai ser fechado dentro daquele mês e 
bloqueado. Então, ele pode chegar com 10 receitas, vai estar lá: “O senhor 
retirou o medicamento dia 5 e só vai poder retirar a partir do dia 5 do mês que 
vem”. Isso vai fazer com que as unidades também trabalhem com um 
consumo médio mensal e o almoxarifado dela em tempo real e nós vamos 
acompanhar esse abastecimento pela própria Secretaria, pelo Prefeito. Nós 
vamos ter o aplicativo e vamos conseguir ver: “Olha, esse medicamento está 
caindo muito, ele está em sinal de alerta, tem que fazer um reabastecimento; o 
prazo de vencimento”. Então, todos os dados, inclusive da medicação em si, 
quando foi comprado, qual o lote dela. Como agora tivemos o problema do 
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Losartana, todos os Losartana foram recolhidos do município. Não é o 
município que não comprou, ele já estava, inclusive, para ser entregue. Vão 
ser recolhidos, porque não podemos dar um remédio que foi proibido a 
distribuição. Então, hoje já chegou Metildopa, chegou Captopril, tem muitas 
coisas ainda para chegar, que são os remédios controlados que estamos 
dependendo de uma ou outra apresentação. Torno a repetir, que a 
apresentação não é o que é dado pelo médico de um consultório particular ou 
de uma própria unidade básica, sempre o prescritor tem que ter o cuidado de 
olhar o Remune, que é a Relação de Medicamentos Municipais. Nós temos 
esse medicamento e deverá ser a primeira escolha do profissional, qualquer 
outra coisa fora do Remune vai gerar um processo, vai gerar uma compra de 
mandato judicial e hoje estamos já gastando quase oito milhões em mandatos 
judiciais. Não vai ter fundo para a gente comprar fralda para todo mundo, 
fralda de marca, cada um querendo um tipo, um tamanho específico, uma 
marca específica. Isso causa quase 500 atas nossas em cima de mandatos 
judiciais. Então, um descritivo único para aquilo, para um paciente, com um 
milhão e 400 mil habitantes nesta Cidade, fica inviável para trabalhar de uma 
forma de gestão um pouco mais organizada. Por isso, a Secretaria tem 
modelo e escolha de um produto e esse produto, esse paciente vai ter que se 
encaixar nesse produto. 

Essa questão de chegar para o médico e dizer: “Troca esse 
pedidinho. Faz um pedidinho de Ades. Faz um pedidinho de suco...”. Tudo 
isso vai gerar o fornecimento desse produto através da judicialização e que vai 
atrapalhar a compra do nosso abastecimento real. Hoje, já tem movimentos 
dentro dos Cosemes que o próprio juiz já está determinando que o médico 
prescritor, fora de um modelo, ele vai ser acionado para manutenção desse 
abastecimento. Então, ele é responsável pela prescrição que faz. Você trocar 
receita, trocar exames sem ter um conhecimento do que aquela questão do 
paciente, ele gera um gasto. Às vezes, esse paciente não entrou no sistema 
de forma correta ou já passou por vários locais, se eu passar por 10 médicos 
terei 10 tipos de receitas diferentes e 10 tipos de encaminhamentos para 
exames diferentes. Então, a gente tem que ter cuidado e todos esses, hoje, 
tudo que será gerado dessas solicitações passarão pelo nosso sistema e 
vamos conseguir acompanhar mais o tempo de execução: o tempo de espera, 
quantos estão demandando, quem fez nenhum, com o prontuário eletrônico, o 
que ele já tinha de pré-requisito de exame lançado no sistema, eu economizo 
para não fazer outro exame desnecessário.  

Então, estivemos agora em Sorocaba, antes de ontem, e o 
próprio Ministro falou que o modelo a ser seguido e que ele vai enfocar com 
tudo é o sistema de informação. Então, o município está bem casado com as 
estruturas hoje ministeriais porque investimos também no sistema de 
informação. E a questão de abastecimento é um desafio muito grande, porque 
com essa dificuldade financeira temos que atender ao paciente, fornecer o 
medicamento e o apoio diagnóstico para ter um serviço de qualidade dentro do 
município, fora a melhoria posterior de quantidade do RH, fora a melhoria 
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posterior das adequações dos espaços e da estrutura para os profissionais 
trabalharem também, porque merecem o nosso respeito e, às vezes, estão 
trabalhando em condições de... Hoje, numa época sazonal, temos um 
aumento de demanda esperado em 20 por cento desses atendimentos, fora o 
que estamos tendo de invasão de outros municípios, que é quase uns 30 a 40 
por cento, dependendo das nossas unidades nas periferias. Então, a Saúde 
está trabalhando com essa demanda.  

A questão do SAMU. Ficamos muito felizes, recebemos 
quatro ambulâncias novas. Em 2017, recebemos três ambulâncias avançadas 
e quatro básicas. Em 2018, uma básica; em 2019, agora, quatro básicas, mas 
até o segundo semestre, mais duas pelo Ministério da Saúde. Estamos em 
processo de aquisição de 10 ambulâncias básicas e três avançadas para usar 
no transporte sanitário e no SAMU. Isso com o nosso dinheiro da baixa do 
patrimônio daquelas inservíveis. Então, desencadeamos todos os processos 
de forma lícita e correta esperados e passamos. Para chegar nesse momento 
de conquista precisamos parar com o que tinha, mostrar que aquilo não estava 
funcionando. Elas estavam em péssimo estado, correndo o risco até de os 
nossos profissionais de transporte, porque não é fácil, é um número muito 
diário de transporte e quilômetros que eles percorrem em situação de 
emergência. O SAMU teve, sim, uma diminuição, uma queda no atendimento, 
mas o SAMU trabalha com muita responsabilidade, o do município é o que 
não tenho nem o que falar. A nossa coordenadora está ali maravilhosa e o 
trabalho deles é incrível, porque não é não atender o chamado, eles fazem 
uma estratificação desse chamado. Esse chamado é grave e esse vai ser 
atendido em qualquer em local e tudo vai ser quebrado para o atendimento 
dele e aí tem o moderado e o leve. Se for deixar de fazer alguma remoção 
sempre será no moderado e leve. Aí, em detrimento do socorro imediato. Nós 
temos que entender também que Guarulhos está grande perto de grandes 
rodovias, o número de acidentes automobilísticos é enorme. Aqui, a Cidade 
vive o tempo inteiro, é motolância, é ambulância, é socorro, é fratura, é HMU, 
é HGG. Então, a gente fica nessa questão da regulação pelo número de 
acidentes que o município tem. 

O infarto... tem algumas estratificações do que o paciente 
está sentindo. A gente entende que como a população, a pessoa chega lá... 
Agora mesmo, eu estava aqui e recebi: “Eu sou assessor de não sei quem, 
estou com a minha mãe aqui e o exame dela não está pronto. Eu quero uma 
remoção”. Quem vai fazer essa avaliação são os profissionais do SAMU. 
Tenho confiança, total confiança na qualificação desses profissionais, são 
altamente especializados. Então, fico muito tranquila hoje e tenho certeza 
absoluta de que o SAMU não perdeu nenhuma vida que não fosse possível 
ser salva porque independe da nossa vontade. Tem momentos que nem o que 
a gente faz, com todo esforço que a gente faz consegue segurar a vida. Mas 
eles têm, sim, essa responsabilidade com eles.  

Então, com essas aquisições dessas novas ambulâncias 
vamos ficar com uma frota totalmente nova, merecedora de quem executa e 
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estamos num trabalho de como fazer a manutenção dessa frota. Aí, estamos 
em discussão com a DTI para ver um núcleo único de reparos e ajudas porque 
não é fácil a manutenção. Hoje, também o que vai vir ajudar nesse número de 
remoções é que os hospitais nossos, sob contratualização, o HMU e o HMCA, 
no momento, não estavam com ambulâncias disponíveis, quem fazia esse 
transporte inter-hospitalar era o SAMU. Certo? Então, hoje, dentro do nosso 
novo contrato de gestão, os hospitais vão ter de pegar esse dinheiro que é 
repassado dentro do orçamento e fazer um contrato. Ele com o dinheiro dele e 
pagar uma empresa especializada com a ambulância na porta e vai ficar ali 
para fazer o transporte e o SAMU vai ficar para todas as necessidades do 
município. Essa questão inter-hospitalar não vai ficar mais atrelada ao SAMU. 
Isso também vem refrescar muito mais o número de atendimento e a rapidez 
com que serão implantados. 

O Terceiro Turno das unidades. Guarulhos hoje tem 26 
UBSs Estratégia Saúde da Família e três USFs de Saúde Bucal. Então, 
teremos ao todo autorização pelo Ministério de 29 unidades serem 
implantadas o Terceiro Turno. Existe a contrapartida municipal, que é o 
rearranjo. Hoje, o Ministério vai autorizar a implantação do Terceiro Turno em 
unidades que tenham mais de três equipes. Então, essas unidades... tem 
municípios aqui do nosso Alto Tietê que não foram contemplados com 
nenhuma unidade, porque nenhuma delas tem três equipes dentro da 
unidade. As nossas unidades hoje, uma coisa importante falar, que uma coisa 
não invalida a outra. Nós não podemos deixar de brigar pela questão dos Mais 
Médicos. É um modelo de assistência, é uma situação que todos os 
municípios, o Estado de São Paulo é o estado que mais vai sofrer com o 
fechamento da questão dos Mais Médicos. Hoje, pelo Ministério, o Mais 
Médicos vão ficar no Norte-Nordeste  e uma parte do Centro Oeste. São Paulo 
que é um município enorme, mais de 400 Cidades, que dependem do Mais 
Médicos vão perder  esse aporte financeiro dessas equipes. Hoje, perdemos 
10 equipes. Temos 10 equipes que não foram repostas em número de 
profissionais dos Mais Médicos, então, vamos receber provavelmente mais 
alguns meses sobre essa equipe, mas eles serão descredenciados e na 
recontratação, via concurso, que tivemos, elas serão pagas, totalmente 
custeadas pelo município. Não vai também fazer mudança do modelo de 
estratégia porque não é mais custeada, é um modelo de proteção da 
população.  

A atenção básica hoje é a base de todo o sistema, é a porta 
de entrada do sistema de saúde. Ela é a mais barata, mas tem que ser 
respeitada nas necessidades dela. Hoje, temos uma cobertura da Atenção 
Básica na média da população de Guarulhos em torno de 48 por cento. Eu 
gostaria que ela chegasse a 100 por cento. Aí, em muitas dessas unidades, 
que não é só ter o SAMU ou ter uma UPA, se eu não atinjo uma meta acima 
de 50 por cento também não recebo o repasse porque, se essa UPA hoje está 
sobrecarregada, é porque não dei o mínimo de Atenção Básica na estrutura do 
contorno dela para atender a essa população. Então, hoje, teríamos, sim, que 
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pensar em investimento e crescimento dessas equipes, mas elas vão 
depender totalmente do orçamento municipal. 

A Vigilância Sanitária, a Valeska responde. Vou passar para 
o Vereador Moreira. O Vereador Moreira é da reforma do HMU. A reforma do 
HMU está sendo realizada através de uma TAC e temos, através de uma 
emenda parlamentar que pedimos, mais 500 mil reais para acabar a reforma 
do HMU. No HMU foi feita uma parte do telhado, não foi todo o telhado do 
HMU, então, temos que acabar todo o telhado, porque não podemos ficar 
reféns de qualquer chuvinha ficar entrando dentro do nosso hospital. Não só 
na parte nobre, temos que trabalhar as outras partes das enfermarias. Então, 
temos que fazer uma reforma importante no HMU, sim. Esses 500 mil já estão 
dentro de uma programação, em que o pessoal da infra-estrutura da saúde já 
está montando ali o esquema do que que nós vamos reformar a qualquer 
tempo para quando essa emenda for liberada nós começarmos a execução 
dessa obra. 

A UPA Cumbica a Gisele vai responder. As obras do 
Piratininga, teve um problema ali, não sei se vocês sabem, a unidade ficou 
pronta, ficou maravilhosa. O Moreira está até com ciúmes, mas, assim, não 
tem esgoto. Não tem esgoto nessa unidade, não tinha ligação de esgoto na 
rua. Ela já está pronta, inclusive, nós poderíamos ter feito a mudança. Nós 
estamos esperando a Sabesp fazer, levar até a frente da unidade, porque nós 
preferimos não trabalhar com a fossa. A fossa cria um cheiro horrível, 
dependendo do calor, da temperatura, vai causar manutenção e essa 
manutenção fica cara para os cofres públicos. 

Então, nós vamos fazer o trabalho de forma mais correta 
possível, fazendo uma estação de tratamento ali. É mais caro? É, na 
execução, mas posterior também não vai ter manutenção. Como sendo uma 
unidade de saúde, nós preferimos fazer o certo desde o início para não causar 
problemas futuramente. 

Então, só falta fazer essa parte de chegar o esgoto até a 
unidade. Nós trabalhamos a estação de tratamento, aí, nós vamos inaugurar a 
unidade. Já tem a equipe contratada, é a equipe da UBS Piratininga que vai 
ser transferida para um novo espaço. A UBS Água Chata, a UBS Água 
Chata... A Água Azul vocês perguntaram. Calma aí, essa não vai ter dinheiro, 
você vai dar emenda? A Água Azul, hoje, estava sobre um contrato de 
unidade. Foi pedido um imóvel para nós. 

Quero deixar isso bem claro, porque eu fico muito 
incomodada quando eu vejo uma situação de manipulação de uma 
informação. Eu acho que todos aqui temos direito a críticas e a opiniões. Eu 
posso não concordar com você, mas eu tenho que respeitar a sua opinião. Eu 
fico muito, mas muito chateada quando vejo uma informação ser distorcida 
para o uso político. 

Aqui nós tivemos o Tear, que estão usando de forma 
política a distorção de que nós vamos acabar com esse equipamento. Não, 
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não vamos acabar com esse equipamento. Estamos transferindo para um 
equipamento próprio do município e vai ser reformado. 

Essa é a primeira lógica do município: pegar todos os 
lugares que estão hoje sob contratos de aluguéis e passar para imóveis do 
município para baratear. Vamos ter que fazer adequações. Falaram também 
que nós fecharemos o banco de sangue, aliás, o banco de leite. Não fechamos 
o banco de leite, mudamos o imóvel. 

Então, é pegar aquele momento político onde a equipe já 
está com sofrimento de mudar de um local, de uma zona de conforto, de 
costume de muito tempo e ir para outro local, mas todos os locais que nós 
mudamos foram para melhor. 

Então, eu quero deixar isso bem claro: muito cuidado com 
essas informações que estão postadas como fake news para mim, porque 
pegam foto de um momento da recepção e que aquilo não é em tempo real. 
Então, essa distorção da informação me incomoda muito. 

Essa UBS que eu estava falando do Balneário, nós temos 
um Balneário, que é do município e ele é uma unidade enorme, um lugar lindo, 
parece que você está no céu. 

Nós pedimos, fizemos um processo para poder usar esse 
espaço. Temos uma emenda para uma reforma, estamos aguardando o O.K. 
Vamos reformar e vamos transformar essa unidade Água Azul, ela vai ser 
mudada para dentro do Balneário. 

A população, algumas pessoas, com certeza, não vão 
gostar, mas a maioria da população para quem conhece a região tem uma 
subida enorme da população que está lá embaixo para lá, que não é 
asfaltada. Então, tem dificuldade de locomoção. A população, a maioria da 
população gostou dessa transferência. Nós só estamos esperando viabilizar 
essa emenda parlamentar para a adequação do espaço e a mudança da 
unidade para dentro do Balneário. 

O Toninho da Farmácia: os casos de neoplasia. Ah, o 
Normandia não temos dinheiro, Moreira. Eu vou sonhar aqui, mas bem pé no 
chão, também gostaria de mudar todas as UBSs que não tem as adequações 
físicas necessárias e que não condizem com a nova norma de estrutura das 
unidades de saúde. Mas não temos, acabamos de falar que a PEC Congelada 
do Ministério da Saúde não nos dá essa possibilidade de financiamento 
dessas reformas.  

Então, nós vamos trabalhar, nós temos o dinheiro da 
Uninove que vamos construir e foi discutido junto com o Conselho Municipal 
de Saúde a UBS Paraventi. A UBS Paraventi este quase montante de 3 
milhões que temos hoje em conta, vamos fazer na Poli Paraventi, hoje, que vai 
ser a nossa UPA Paraventi, vai fazer uma recepção nova naquela parte da 
frente com esse dinheiro. Vamos construir do lado a UBS Paraventi e na parte 
de cima a escola SUS. 
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Um processo que não foi executado ainda, porque nós 
precisamos de um processo de um projeto executivo e que nós estamos 
aguardando esse projeto executivo para entregar na mão da Uninove. Esse 
dinheiro está numa conta da Uninove, não está numa conta da Secretaria 
Municipal de Saúde, pedir, inclusive, a autorização para a aplicação desse 
dinheiro para ter uma rentabilidade para poder ser usado. Junto, a hora que 
nós entregarmos o projeto executivo para a Uninove, ela vai fazer uma tomada 
de preço, porque ela como uma instituição privada ela tem muito mais 
facilidade de contratação, não precisa ter licitação, não é tão demorado o 
prazo. Ela vai trazer três propostas de construção e valores e nós sempre 
vamos ter que optar pela mais barata, sim. 

Então, a Uninove que vai construir essas três unidades para 
nós: recepção, Escola SUS e UBS Paraventi. A Normandia nós podemos aí... 
E o que eu propus para o Conselho Municipal de Saúde? Quem vai fazer a... 
Porque todo mundo vai querer a unidade mais próxima da sua casa ou a que 
tem o reduto político, no caso do Moreira. Eu estou entregando na mão do 
Conselho Municipal para o Conselho fazer a eleição de quais seriam essas 
unidades dentro de um critério de cronograma de urgência e a que tem a 
maior fragilidade. Não a Secretaria determinar, mas o Conselho fazer a 
escolha dessas unidades e aí nós começamos com os projetos. 

Sempre teremos o dinheiro da Uninove. Então, não é que 
nunca vai fazer, mas não pode só contar com o dinheiro da Uninove. Temos 
que ir atrás de parlamentares que façam as emendas, porque juntando duas, 
três emendas, dá para fazer uma unidade. 

Casos de neoplasia. Infelizmente, o sistema PROS, o 
sistema do Estado, o Estado sabe. Eu faço parte do Alto Tietê. Vou nas 
reuniões. Colocamos os problemas que nós enfrentamos. Hoje, nós temos, 
sim, um grande número de casos oncológicos aí na nossa rede, infelizmente. 
Caso oncológico por si já o diagnóstico traz um choque na pessoa e 
imediatamente ela quer ser atendida. Eu me coloco no lugar de qualquer 
usuário e entendo perfeitamente a ansiedade, mas nós temos um número de 
vagas que é regulado pelo Estado, os médicos do Estado é que regulam.  

Então, todo e qualquer informação que o usuário tiver da 
sua doença vai ser feita. O que nós temos que entender é que o Estado vai 
priorizar os casos mais graves e os que são operáveis, porque, às vezes, 
chega para nós já sem condição de fazer nada. Aí, trabalhar também em 
grupos nas unidades com a finitude da vida, com os cuidados paliativos, 
porque nós vamos ter pacientes que vão ir para casa, não ficarão em leitos 
hospitalares, porque não tem mais nada a ser feito. É uma estrutura que não é 
fácil para a família aguentar. É um sofrimento e aí tem que ter uma terapia, 
inclusive, para a família dar suporte, mas nós vamos ter que trabalhar o 
número dessas vagas e não depende da Secretaria Municipal da Saúde. 

Hoje, eu quero deixar bem claro aqui que existe uma 
confusão e quando você fala que nós tínhamos que trabalhar de uma forma de 
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divulgar as orientações era importantíssimo, porque hoje nós falamos: tem um 
caso aí que está na mídia, essa criança está em São Paulo no HC, porque o 
município não deu o cuidado. Não, essa criança passou na nossa unidade, o 
médico da unidade encaminhou para o Centro de Especialidades e 
Reabilitação, que é o SER. O SER encaminhou para São Paulo, fez o 
diagnóstico da hidrocefalia, ela foi operada e acompanhada lá, porque lá que é 
o Hospital de alta complexidade. O município vai trabalhar com um nível 
moderado de atenção e um nível baixo de atenção. A alta complexidade hoje 
pertence ao Estado. Nós temos 2 hospitais municipais que trabalham com a 
alta complexidade: o Padre Bento, que é totalmente a função dele e o serviço 
dele, é todo pelo funcionalismo do Estado. E o outro, que é do Estado, o HGG, 
que está sobre contrato de gestão. 

O número de atendimentos do HGG já está saindo pela 
janela de tanta capacidade instalada nele, já está no limite máximo. O Padre 
Bento mais ocioso. Nós contávamos e eu peço em toda reunião: o Padre 
Bento tem que abrir mais as portas. O Padre Bento tem que aceitar mais as 
nossas vagas de regulação. Porque não é para jogar para o HMU, não é jogar 
para o HGG. A abertura da porta do Padre Bento ia conseguir equilibrar mais 
esse sistema de vagas dentro do município. Aí é um trabalho infindável, 
porque não é cobrar só do município a reposição do AIH, reposição também 
cobrar do Estado, porque o Padre Bento não abre as portas por causa do 
Estado, porque hoje é uma instituição um pouco mais fechada. 

Isso facilitaria a vida dos nossos, de todas as unidades que 
estão trabalhando numa lotação e que fica o paciente, sim, nos corredores, 
porque eles não vão mandar embora o paciente que está em estado grave. 
Nós sempre vamos inserir esse paciente numa regulação e vamos aguardar a 
bandeira da vaga para onde será transferido.  

Então, esse paciente tem o nosso respeito, mas, às vezes, 
não tem as acomodações necessárias. Mas o HMU está fazendo muito bem 
esse papel, sim. Só que ele é contratualizado para um teto de atendimento e 
ele já alcançou esse teto. 

O HMCA, em contrapartida, hoje, ele está fazendo um 
serviço e não atingiu o teto de atendimento dele. No HMCA o que ele dá a 
impressão de que não é suficiente? É a estrutura em que ele está construído. 
O arquitetônico dele não é legal. Eles não conseguem abrir outros postos de 
triagem para essas crianças. Então, fica aqueles dois postos que eles 
conseguiram montar sempre lotados. É uma estrutura que podemos investir 
nela? Não, não podemos investir. Ele é um prédio particular. Eu não posso 
pegar o dinheiro público e jogar num prédio particular. O município vai ter que 
fazer o exercício, como o prefeito já fez e muito bem feito da questão do SAAE 
e da Sabesp, que teve a honra, a sensatez e a coragem de fazer esse 
enfrentamento, para fazer economia, para isso gerar para o município, mas 
nós vamos ter que trabalhar, sim. O município precisa construir um hospital 
municipal da criança. Concordo plenamente com vocês e acho que é o nosso 
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novo grande desafio para quem vem, porque nessa administração não vai ter 
como captar recursos tão grandes, mas nós vamos ter que trabalhar com uma 
construção do hospital municipal da criança. Terrenos nós temos, inclusive 
muitos do SAAE. Temos ali na prefeitura, imaginou que lindo perto do HMU, 
do HMCA, uma torre enorme de um hospital municipal da criança? 

Então, é uma necessidade que o município tem, merece, o 
tamanho do município comporta e ele precisa de uma qualidade assistencial. 
Hoje, a nossa empresa, que é o nosso parceiro, a DGT, que está no HMCA, 
ela encontra dificuldades, nós brigamos. Vai sofrer desconto dos contratos das 
metas não cumpridas, porque por mais que nós orientemos, acompanhe, 
goste, o que for legal, não atingiu metas, sinto muito, vai ser descontado, 
porque é o nosso papel de administradora acompanhar esses dados. 

Então, nesse dinheiro, vamos tentar por aí 
contratualizações, outras parcerias, credenciar algumas empresas para alguns 
tipos de exame. Então, isso vai fazer com que eu desafogue um pouco a 
engrenagem.  

O concurso para médico foi feito no dia 12/07, a 
homologação, desculpa. A homologação está prevista para o dia 12/07. 
Tivemos mil e 23 candidatos médicos que prestaram, fizeram a inscrição. 
Desses, 400 e pouco prestaram a prova, não sei nem quantos foram 
aprovados. Nós abrimos 147 vagas. Por que abrimos tão poucas? Doutora, 
por que a senhora abriu tão poucas vagas? Abrimos, porque temos a 
responsabilidade de todas as vagas abertas serem contratadas. Isso não quer 
dizer que se eu tiver um orçamento mais folgado eu não chame, se eu tiver 
400 na lista e eu precise de 160, eu tenho os que foram aprovados eu posso 
chamar. Se tiver alguma desistência na hora de assumir, eu chamo o próximo 
da lista e nós vamos chamando. 

Então, hoje, a homologação com esse número de vagas 
liberadas, é que eu tenho um teto para chamar 150 médicos que fizeram a 
prova. Está para acontecer o concurso do nível médio e das equipes 
multiprofissionais, dos outros profissionais, psicólogos, enfermeiros, assistente 
social. Então, essa prova também vai ocorrer. A prova será de nível superior 
da equipe multiprofissional no dia 16/06, já para essas equipes e do nível 
médio as inscrições serão até o dia 10/06.  

Então, assim, não está na data prevista para a prova, mas 
aqui estarão os nossos atendentes SUS, aqui estarão os nossos auxiliares, 
aqui estarão a outra equipe faltante, hoje, do RH, da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Agora, vou deixar para a nossa turma. Agora, é a Gisele. 

A SRA. GISELE – Bom dia, eu sou diretora. O Moreira que 
falou sobre a UPA Cumbica, o atendimento. Cadê o Vereador?  

Eu tenho que agradecer, na verdade, a parceria do senhor, 
do doutor Luis da Sede, também, na divulgação do nosso equipamento da 
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UPA Cumbica, que começou um atendimento, como foi colocada na prestação 
de contas no primeiro trimestre, no primeiro quadrimestre, de 30 mil 
atendimentos, agora nós já avançamos para 44 mil, algumas dificuldades que 
nós tivemos nas nossas unidades ali daquela região fez com que nós 
divulgássemos ainda mais aquele serviço que hoje os pacientes têm, sim, 
frequentemente ido a essa unidade. 

Agradecer também o apoio de toda a Secretaria dos 
Transportes que nos apoiou também na sinalização ali da região e a 
comunicação também. Então, foi um serviço de várias mãos para que hoje 
tivéssemos dentro desse número de atendimento. 

Eu posso continuar na questão que o Pedro Gomes que 
colocou, foi isso. Cadê o Pedro? Tem que agradecer, viu Pedro, você como 
um conselheiro bastante atuante que nós lhe consideramos dentro do 
HMU, dentro do SAMU, fazendo as críticas e os elogios, ouvir de você o 
reconhecimento da nossa equipe, nós só temos que lhe agradecer também 
pela forma como você tem nos apoiado. 

Realmente, no HMU, é um serviço que, só corrigindo a 
informação, tem 83 leitos, é um serviço que temos deixado cada vez mais 
para poder dar o atendimento, de fato, ao que o hospital de urgência 
precisa, que é a questão da internação, a questão da cirurgia. Muitas 
vezes, nós temos, sim, a melhor referência colocada pelo SAMU naquele 
hospital, dado o número de especialistas e cumprindo com a nossa grade. 
Quando nós temos deficiência ou dificuldade, mesmo nos hospitais 
estaduais que hoje estão aí para nos dar o apoio, temos que recorrer muito 
mais ao HMU. 

Com toda dificuldade que teve ainda nessa última 
semana que passou, conseguiu dar o atendimento da melhor forma que ele 
pode. Assim que o HGG conseguiu equalizar esse atendimento, os 
diretores também conseguiram nos sinalizar e nós sempre em contato com 
o coordenador, o doutor Elder e a Andresa também estava ciente disso. 

As obras que temos vistos lá realmente tem nos apoiado, 
a equipe de urgência em todo o contexto das unidades que são próximas 
ao HMU, que foi o que você colocou, ela é intensa, mantemos um contato 
muito frequente, mesmo pelo WhatsApp, é tudo muito dinâmico. Nós temos 
um departamento, as referencias para cada um dos nossos serviços, a 
Andreia apoiando a Rita, a Rita diretamente conosco e assim também com 
a Claudia, que é ali no Paraventi. 

Quando temos a necessidade, o recurso é dentro do 
HMU, que buscamos todo esse apoio e sempre tem colaborado muito 
conosco. Realmente, o hospital está no cenário daquilo que tecnicamente 
ele tem que desempenhar. 
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Em relação à questão de Samu, realmente temos um 
grande benefício com a Central de Inteligência Integrada de Guarulhos. 
Nós temos hoje do Samu dois radioperadores atuando, trabalham junto 
com a equipe do bombeiro, com a defesa civil, para que não tenha o 
recurso chegando numa chamada enquanto o outro do Bombeiro no 
mesmo local.  

Dessa maneira, conseguimos ter toda essa semente 
plantada e vai ser bem colhida lá na frente, ainda não está representada 
nesses números aqui, mas esse é o objetivo. As nossas viaturas vieram 
num bom momento, em relação a carro, como temos o nosso, nós 
sabemos que não tem como contarmos e levar seriamente como isso vai 
se dar na questão da manutenção. Mas temos uma parceria muito grande 
com o pessoal lá do DTI, o Ticiano, ele colabora bastante conosco. 

É claro que a Saúde empenhou o seu recurso lá. Eles 
administram toda essa parte da manutenção e a saúde no contexto, 
principalmente do Samu, tem um box específico para atendimento. Então, 
os nossos casos saem de lá, entram lá com uma prioridade de 
atendimento. Os orçamentos são feitos, existe também uma morosidade do 
serviço público, uma situação que nós temos que cumprir para que 
possamos dar mais transparência para o recurso que nós temos. 

Na questão dos nossos equipamentos, sim, nós temos 
um problema aqui nessa região central no que se refere especialmente à 
radiologia. Ora está ali um problema um pouco mais acentuado na UPA 
Paulista, outra um pouco mais acentuada no Paraventi. 

Atualmente, nós temos operação no Paraventi, temos 
também a partir de hoje, é o que nós acreditamos, o técnico foi ontem, hoje 
ele retorna lá com uma segunda peça para que a nossa digitalizadora da 
UPA Paulista volte a funcionar. 

Então, não podemos contar quando vamos adoecer ou 
quando o equipamento vai deixar de operar como desejamos, neste 
momento, temos sempre que procurar um recurso ou lado que possa nos 
contemplar dentro dessa deficiência.  

Assim acontece no município há bastante tempo. Existe 
uma área específica que cuida disso, que é a engenharia clínica, dá infra-
estrutura, tem nos apoiado quando temos a necessidade, mas dada toda 
essa complexidade, isso é flutuante.  

Hoje, nós temos as 8 ambulancias funcionando do Samu, 
mais as 4 básicas que chegaram, que já está no processo para nós 
podermos colocar em seguro. Então, com essas aquisições que nós vamos 
ter, nós esperamos também que cada vez menos o Samu saia apenas para 
um atendimento devido e todo esse recurso interhospitalar seja feito com 
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as ambulâncias, como a doutora Ana já colocou, que são dos hospitais, ou 
mesmo do transporte sanitário, assim que nós tivermos também com uma 
frota melhorada. Obrigada. 

A SRA. VALESKA AUBIN ZANETTI MION – Bom, 
vamos começar falando da questão de alvará sanitário. Como expliquei, 
existem os estabelecimentos de alto risco e baixo risco. No caso das 
nossas unidades públicas, nós estamos fazendo uma força-tarefa, porque 
nós temos também um quadro de efetivo de autoridades sanitárias, que 
também não é tão grande para atender ao município, nós contamos com 3 
engenheiros e essas unidades também necessitam também do laudo 
técnico de avaliação. 

Então, agora de cabeça, não vou saber quais que estão 
com andamento de processo, mas a maioria está em andamento. Com 
relação à GRU, eu tive aqui no ano passado junto com a Luciana da 
Vigilância Sanitária e nós tivemos um problema com relação ao 
reconhecimento da GRU na questão da fiscalização sanitária. 

Ocorre que nós representamos o Estado aqui no 
município de Guarulhos e nós deferimos o alvará e emitimos esse alvará 
sanitário. Na zona aeroportuária, nós temos ainda o problema, sim, que a 
GRU não se reconhece como autoridade dentro da zona aeroportuária. 

É bom deixar claro que com relação à Anvisa nós temos, 
fizemos após a CEI, estivemos lá, fizemos um acordo. Se não me falha a 
memória, são em torno de 200 estabelecimentos. 

Como o município aderiu ao VRE, alguns não precisam, 
porque cai no baixo risco de autorização prévia. Eles têm sido monitorados 
pela Anvisa, que quando vê que tem algum problema, ela tem uma Tabela 
que elas pontuam o que entram em risco, elas acionam a vigilância 
municipal. 

O que tem, Doutor Eduardo, continuado frequente é a 
questão do ambulatório da GRU, que nós não conseguimos ainda fazer a 
fiscalização. Então, da parte da Sanitária, era isso o que falaram. 

Agora com relação ao Ari, vamos lá. Com relação à 
dengue, eu tive até com a nossa colaboradora da Sucen no município. 
Então, o município, hoje – Renata, qualquer coisa você me corrige –, mas 
nós fechamos a semana epidemiológica todas as quintas-feiras. Se não me 
engano, nós temos 1996 casos confirmados de dengue e mais de 4 mil 
notificados, com mais de mil já que foram descartados. 

Do ponto de vista epidemiológico, para nós é muito 
importante que as pessoas notifiquem. Na suspeita, é bom que se 
notifique. Então, às vezes, as pessoas trabalham um número de notificação 
como sendo: “Ah, olha, quanto caso”. Mas para nós é importante que seja 
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notificado para que comece a investigação. O mais importante de tudo isso 
é que não temos óbitos no município com relação à dengue. Eu tenho que 
dizer que nos preparam já que no ano que vem teremos um momento 
muito difícil da questão da dengue na região Sudeste do país por conta da 
circulação do vírus 2, que em Guarulhos era só o 1. Então, hoje nós temos 
a circulação do vírus 2. 

Então, quando falamos em 2015, que foi um momento 
que o município teve a epidemia, no primeiro quadrimestre tinha mais de 
20 mil casos positivos e hoje não tem nem 2 mil. Então, lógico que estamos 
atentos, estamos já nos preparando para o ano que vem uma ação 
conjunta de dentro do departamento, tanto quanto a questão do controle 
vetorial quanto da questão de como atenderemos a essas pessoas. 

Então, no ano passado foi feito o plano de contingência, 
nós chamamos a rede de urgência e emergência e da assistência integral à 
saúde, porque o controle vetorial nós vamos trabalhar, mas o que nos 
preocupa é o atendimento de quem adoecer, porque é sabido que temos 
uma perda de 70% das visitas que nós vamos fazer casa a casa. 

Agora, quem está na rua é a Aeronáutica. Quando a FAB 
vai junto, em 3 horas conseguimos adentrar em cem casas. Então, as 
pessoas abrem as portas quando tem uma autoridade, um oficial junto. 
Mas com relação ao controle vetorial, eu tenho que dizer também que 
quando fazemos visita casa a casa, faz ADL e quando fazemos o bloqueio 
que algum já adoeceu naquela casa que vamos lá e literalmente limpamos 
os potes, ensinamos como fazer. 

Quando o agente volta depois de 15 dias, na própria casa 
tem ainda um criador de larvas. Então, assim, nós tivemos algumas 
estratégias autorizadas pela Sucen, que foi fazer a nebulização, porque 
isso tem que ter um critério muito rígido, não dá para sair fazendo 
nebulização em todos os locais. Até porque nós temos que acabar com a 
larva, o (ininteligível) que vai viver por um tempo e vai morrer. Então, se 
acabarmos com a larva, nós não temos ele na forma alada. 

Aí, no ano passado, pensando na assistência ao 
paciente, todas as unidades foram treinadas para receberem esses 
pacientes. Então, foi uma proposta do DVS pela divisão de Epidêmio e foi 
feito pelos próprios departamentos. Então, entendemos que eles foram 
capacitados para atender a essas pessoas. 

Com relação ao esporotricose, também, hoje, no 
município é uma doença de notificação em caso de suspeita. Já pensando 
nesse crescimento que o município tem, então, já foi decidido no grupo em 
conjunto a divisão de Zoonoses com a de epidêmico, tem um grupo e 
decidiram dessa forma. 
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Então, ela entra mais uma vez, é uma ação conjunta com 
as unidades de atendimento, ela entra lá como uma suspeita de esporo. É 
encaminhada para as unidades referenciadas para fazer o exame e se for 
confirmado fazer o tratamento. Se a pessoa tem o animal em casa, já é 
comunicado o CCZ que vai fazer que uma visita, que é o que eu apresento 
aqui na prestação de contas. 

Então, assim, nós notificamos uma suspeita. No CCZ, é 
fornecido todo o tratamento do animal. Quanto às castrações, o ano 
passado ficou, parece, sem contrato, janeiro, fevereiro e março, então, 
temos em torno de 440 castrações no primeiro quadrimestre. Agora, nesse 
segundo quadrimestre acho que 2 mil e 600 ou 2 mil e 200, em torno disso 
ali. Tem sido uma construção constante junto à Secretaria, é um trabalho 
em parceria junto à Secretaria do Meio Ambiente para que o Depan já 
esteja assumindo todas essas ações. 

– Fala fora do microfone. 

A SRA. VALESKA AUBIN ZANETTI MION – Eu tenho os 
números aqui, porque a castração é importante do ponto de vista de 
controle populacional que vai diretamente ao encontro da questão 
epidemiológica de interesse de agente de saúde pública. 

– Fala fora do microfone. 

A SRA. ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – ... 
(ininteligível) Vai começar o castra móvel e a questão do crematório dos 
animais. 

– Fala fora do microfone. 

A SRA ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA – Não, já 
foi colocado para ele que ele tem que mexer nesse fundo. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Perfeito, 
senhor Arinaldo. O senhor tem a tolerância dessa presidência visto que 
todas as indagações devem ser feitas na tribuna, mas o senhor tem a 
minha tolerância, com certeza.  

Bom, concluído todas as colocações, primeiro, eu 
gostaria de agradecer à Secretária doutora Ana Cristina, a todos os seus 
diretores, funcionários da saúde. Deixo registrado aqui a minha admiração 
e o respeito a todos vocês pelo trabalho, sobretudo, num momento onde se 
tem pouco dinheiro. Nós sabemos que não é fácil, mas mesmo diante de 
tantas dificuldades, realmente, o trabalho de vocês nós temos que 
reconhecer que é um trabalho extremamente valoroso e deste Vereador 
tem a minha grande admiração e pode contar com esse Vereador também 
e com esta Casa nesse grande desafio de prestar uma assistência à saúde 
cada vez melhor ao nosso povo guarulhense. 
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Nada mais tendo a se tratar, dou por encerrada a 
presente audiência pública. 

– Encerra-se a Sessão às 11h. 
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