
11 Unidades Básicas de Saúde com 25 equipes 
de Estratégia Saúde da Família

1 SADS- Serviço de Atendimento 
Domiciliar em Saúde 

1 Projeto Dengue

1 Consultório na Rua

1 Central de Ambulâncias 

EQUIPAMENTOS DE SAÚDE GERENCIADOS 
PELO CEJAM EM EMBU DAS ARTES
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180.432 
VISITAS DOMICILIARES 

DE AGENTES COMUNITÁRIOS

Modelo de atenção onde as famílias cadastradas são acompanhadas por equipes com médicos, enfermeiros, 
auxiliares ou técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.

A Estratégia Saúde da Família prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação das pessoas de forma 
integral e contínua. O atendimento é prestado na Unidade Básica de Saúde ou no domicílio. Assim esses 
profissionais criam vínculos de corresponsabilidades, o que facilita a identificação e o atendimento aos problemas 
de saúde da comunidade.

84.133 
CONSULTAS MéDICAS

ESF - ESTRATéGIA SAÚDE DA FAMÍLIA



77

Estratégia Saúde da Família

Consultas médicas 7.011 84.133

Visitas domiciliares médicas 274 3.285

Consultas de enfermagem 3.120 37.443

Visitas domiciliares de enfermagem

Visitas domiciliares de agentes comunitários

Famílias cadastradas

Procedimentos de enfermagem

Famílias acompanhadas

176

15.036

2.251

2.112

180.432

25.121

27.011

21.847

Descrição dos atendimentos Média mês Total

Número de atendimentos

Agente Comunitária 
de Saúde da UBS São Marcos 

em visita domiciliar



78

1.481 
USUÁRIOS CADASTRADOS

O Consultório de Rua é uma política pública componente da atenção básica da rede de Atenção Psicossocial, que 
desenvolve ações que seguem os fundamentos e as diretrizes definidos na Política Nacional de Atenção Básica. 

Com base nesse marco legal foi feito estudo e mapeamento dos principais locais de uso e das substâncias psicoativas 
para a realização das ações do Consultório de Rua. Para a intervenção desse território foi contratada uma equipe 
composta por dez agentes redutores de danos, uma supervisora de campo e uma coordenadora.

Com essa equipe distribuída pelo território são feitas ações permanentes de intervenção nas cenas de uso, visitas 
domiciliares e ações de grupos de prevenção nas Unidades Básicas de Saúde, grupos com adolescentes nas escolas, 
ações de promoção de saúde em parceria com a rede intersetorial nos locais com maior dificuldade de acesso e alta 
vulnerabilidade social. 

1.209 
ATENDIMENTOS REALIZADOS

PELA EQUIPE

CONSULTÓRIO DE RUA
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Consultório de Rua

103 1.233

Número atual de usuários cadastrados pela equipe 
por idade e sexo no mês 104 1.242

123 1.481

Número de usuários atendidos pela Equipe 
do Consultório de/ na Rua no mês 125

101

101

37

32

46

17

1

2

1.503

1.211

1.209

447

384

551

207

6

19

Descrição dos atendimentos Média mês Total

Número de atendimentos

Número de usuários, da população atualmente cadastrada, 
por agravos e condições de saúde no mês

Número de atendimentos da Equipe do Consultório 
de/na Rua por agravos e condições de saúde no mês

Número total de atendimentos realizados 
pela Equipe do Consultório de/na Rua no mês

Número de usuários em cuidado compartilhado 
com equipes de outros serviços no mês

Número de atividades coletivas 
no mês

Número de atendimentos específicos de Médicos e Enfermeiros 
por agravos e condições de saúde no mês

Número de usuários encaminhados pela Equipe do Consultório 
de/na Rua para outros serviços no mês

Número de internações hospitalares 
(por causa imediata) no mês

Número de usuários desvinculados da 
Equipe do Consultório na Rua no mês

Número atual de usuários cadastrados 
por raça/ cor no mês

Reunião do Programa 
Consultório de Rua
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1521 
ATENDIMENTOS MéDICOS

SADS é um serviço realiza o acompanhamento de pacientes acamados, com deficiência ou restrições de 
mobilidade, o que dificulta seu deslocamento até o serviço de saúde. A assistência prestada no domicílio é voltada 
para pacientes considerados clinicamente estáveis, com baixa exigência de recursos tecnológicos.

Suas equipes são multiprofissionais formadas por: médico, auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta, enfermeiro 
e motorista. 

10.076 
PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM

SADS - SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
DOMICILIAR EM SAÚDE

917 
ATENDIMENTOS FISIOTERAPEUTA
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Atendimento multidisciplinar 
realizado pelo SADS

SADS - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR EM SAÚDE

Procedimentos de enfermagem 840 10.076

Fisioterapia

Fonoaudiólogo

Consultas médicas

76

29

127

917

350

1.521

Descrição dos atendimentos Média mês Total

Número de atendimentos
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99.961 
ESTABELECIMENTOS VISITADOS

O Projeto Dengue abrange várias ações cujo objetivo é o combate ao mosquito vetor da doença, o “Aedes aegypti”, 
com constante vigilância e bloqueio imediato de focos e criadouros detectados. 

Entre estas ações, estão as práticas preventivas como mutirões de vedação de caixas d’água, visitas domiciliares 
para a identificação e eliminação de criadouros do mosquito e operações de limpeza de materiais inservíveis (latas, 
potes, pneus, etc.), como forma de interromper a cadeia de transmissão e disseminação da dengue. Além disso, são 
realizadas ações educativas como teatros e palestras sobre o tema em escolas e outros estabelecimentos públicos.

20 
AÇÕES EDUCATIVAS

PROJETO DENGUE
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Projeto Dengue

Estabelecimentos visitados 8.330 99.961

Vedamentos de caixa d’água 16 192

Nebulização 401 4.806

Ações Educativas Contra a Dengue 2 20

Descrição dos atendimentos Média mês Total

Número de atendimentos

Ação educativa do Projeto 
Dengue na comunidade
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1.019 
ATENDIMENTO PRé-HOSPITALAR 

COM SUPORTE AVANÇADO DE VIDA 
REALIZADO POR AMBULÂNCIA

O projeto Central de Ambulâncias é uma parceria entre o CEJAM e a Secretaria Municipal de Saúde de Embu das Artes 
para a contratação de colaboradores que atuam no serviço de remoção de pacientes. A assistência é prestada por 
uma equipe multiprofissional. 

CENTRAL DE AMBULÂNCIAS

166 
TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR

SUPORTE BÁSICO DE VIDA
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Central de Ambulâncias

CENTRAL DE AMBULÂNCIA

85 1019

Transporte inter-hospitalar suporte avançado de vida 6 68

Transporte inter-hospitalar suporte básico de vida 14 166

Descrição dos atendimentos Média mês Total

Número de atendimentos

Atendimentos pré-hospitalares suporte avançado 
de vida realizados por ambulâncias



Ministério da Saúde elege três trabalhos do 
SADS Embu das Artes como referência nacional.

10 Anos de parceria entre o CEJAM 
e a prefeitura de Embu das Artes.

DESTAQUES EMBU DAS ARTES


