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OFÍCIO/SJMRI Nº 0093/2022                                                                     Em 20 de abril de 2022 
 
 
À  
Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
Aos cuidados do Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual 
MARCOS ZERBINI 
Relator do Processo Legislativo nº 122/2022 
Av. Pedro Álvares Cabral, 201  
CEP 04097-900 – SÃO PAULO-SP 

 
 
Senhor Deputado Relator: 
 

Nos autos do processo legislativo em epígrafe, por meio do qual o município de 
Araraquara solicita o reconhecimento, pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, do 
estado de calamidade pública, para fins de suspender a contagem dos prazos e as disposições 
estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70, bem como de suspender o atingimento dos resultados 
fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º, todos da Lei Complementar Federal nº 
101, de 4 de maio de 2000, venho apresentar considerações e manifestações complementares 
à solicitação inaugural do presente processo legislativo. 

Inicialmente, destaco a notícia de que, em pronunciamento em rádio e TV 
ocorrido em 17 de abril de 2022, o Ministro da Saúde anunciou o fim da emergência de saúde 
pública em decorrência da pandemia da COVID-19 – medida esta que, segundo consta, será 
instrumentalizada nos próximos por meio da edição de um ato normativo sobre tal decisão. 1 

A despeito da retidão, ou não, de tal decisão, fato é que ela reflete uma situação 
de melhora do cenário epidemiológico – e sobretudo da relativa estabilidade deste cenário de 
melhoria – que se verificou há pouquíssimo tempo.  

No ponto, não se pode esquecer de que, anteriormente a este positivo cenário 
epidemiológico – robustecido pela cobertura vacinal e da capacidade de assistência do 
Sistema Único de Saúde (SUS) –, o país sofreu uma explosão da quantidade de contaminação 
pela COVID-19, precipuamente em razão do surgimento da variante Ômicron – a qual a 
experiência científica mundial identificou ser extremamente mais contagiosa.  

Conforme se verifica na anexa manifestação exarada pela Coordenadora 
Comitê de Contingenciamento do Coronavírus no município de Araraquara e titular da 
Secretaria Municipal da Saúde, somente nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, 
foram efetivamente diagnosticadas no município de Araraquara 31.077 (trinta e um mil e 
setenta e sete) pessoas com COVID-19, sendo que, ao longo de todo o ano de 2021, foram 
efetivamente diagnosticadas 19.387 (dezenove mil, trezentos e oitenta e sete) pessoas com 

 
1 Governo anuncia fim da emergência sanitária por covid-19 no país. Disponível em: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-04/governo-anuncia-fim-da-emergencia-sanitaria-por-
covid-19-no-pais. Acesso em: 19abr2022. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-04/governo-anuncia-fim-da-emergencia-sanitaria-por-covid-19-no-pais
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-04/governo-anuncia-fim-da-emergencia-sanitaria-por-covid-19-no-pais
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COVID-19– portanto, somente nos três primeiros meses de 2022, verificou-se um aumento de 
aproximadamente 62,38% do contágio da enfermidade no Município.  

Numa mirada retrospectiva, exclusivamente os dados acima expostos, a uma 
só vez, evidenciam a correção do prognóstico realizado por ocasião da solicitação que 
inaugurou o presente processo legislativo: não fossem as providências enérgicas e resolutas 
da Administração Pública Municipal 2, certamente o sistema de saúde do município de 
Araraquara teria entrado em colapso.  

Da mesma forma, os dados acima expostos também demonstram a adequação 
do prognóstico de que, a fim de adequadamente enfrentar desta explosão do contágio pela 
COVID-19, seria necessário a realização de gastos até então não previstos pois, quando do 
planejamento orçamentário para o ano de 2022, era totalmente distinto o cenário de 
desenvolvimento da doença no município, no estado e no Brasil – havia considerável consenso 
entre as autoridades governamentais e “experts” em saúde de que a vacinação da população 
seria suficiente para controlar o avanço da pandemia. 

Nesse sentido, a fim de permitir uma exposição mais minuciosa das medidas de 
enfrentamento à pandemia da COVID-19 adotadas pelo município de Araraquara até o 
presente momento – com precípua atenção à explosão de contágio ocorrida nos meses de 
janeiro a março de 2022 –, permitindo uma análise mais detida e escorreita por esta Egrégia 
Casa de Leis acerca da solicitação de que trata o presente processo legislativo, encaminho em 
anexo: 

(i) a já mencionada manifestação exarada pela Coordenadora Comitê de 
Contingenciamento do Coronavírus no município de Araraquara e titular da Secretaria 
Municipal da Saúde, trazendo dados a respeito das ações de enfrentamento à 
pandemia da COVID-19 desenvolvidas pelo Município; 

(ii) relação contendo os Boletins Diários do Comitê de Contingenciamento do Coronavírus 
no município de Araraquara, desde 1º de janeiro a 31 de março de 2022, a fim de 
evidenciar as fases mais agudas da pandemia da COVID-19 no município, neste ano de 
2022; 

(iii) programação financeira, cronograma de execução mensal de desembolso e metas 
bimestrais de arrecadação, evidenciando as despesas realizadas pelo Município para 
suportar ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19. 

Portanto, de um lado, resta evidente a imprevisibilidade da explosão do índice 
de contágio pela COVID-19 nos primeiros anos deste ano de 2022, justificando, a seu turno, a 
assunção de despesas na área de saúde igualmente não previstas, levando-se em conta o 
momento em que fora concluído o processo de planejamento orçamentário para este 
exercício de 2022 – e justificando, portanto, a solicitação de renovação do reconhecimento 
de estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, considerando que 

 
2 Tais como (i) o aumento da disponibilização de testes para a população com sintomas gripais; (ii) a reativação 
do Hospital da Solidariedade (Hospital de Campanha), destinado à realização da testagem da população com 
sintomas gripais, em conjunto com a expansão das unidades de pronto atendimento que realizam a testagem 
da população; (iii) o incremento de recursos destinados à vacinação da população, especialmente para a 
ministração da terceira dose (o chamado “booster”); (iv) contratações emergenciais de profissionais de saúde. 
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inevitavelmente o resultado fiscal do ano de 2022 não se enquadrará nas metas previstas 
na LOA deste exercício de 2022. 

De outro lado, porém, não se pode deixar de levar em conta o atual cenário 
epidemiológico por que o país passa, cuja estabilidade fundamentou o término do estado de 
emergência de saúde pública em decorrência da pandemia da COVID-19 anunciado pelo 
Ministério da Saúde: trata-se de providência que implicará, a partir dos próximos dias, na  
desmobilização de considerável parte da estrutura de enfrentamento à pandemia da COVID-
19 até então estabelecida – desmobilização esta que, a seu turno, demandará considerável 
espaço de tempo até que seja efetivada, assim como igualmente implicará em outros gastos 
(ex. a rescisão dos contratos de pessoal temporário) 

Por todos estes aspectos, assim, proponho aditamento à solicitação 
constante do ofício que inaugurou o presente processo legislativo, a fim de que,  atenção ao 
permissivo contido no art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, seja reconhecido, por esta 
Egrégia Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com efeitos para este exercício de 
2022,  o estado calamidade pública no município de Araraquara de forma retroativa a 1º de 
janeiro de 2022 até 30 de abril de 2022 (termo final este que se justifica em razão da 
desmobilização da estrutura de enfrentamento à pandemia da COVID-19), a fim de que o 
município de Araraquara seja dispensado da contagem dos prazos e das disposições 
estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70, bem como de suspender o atingimento dos resultados 
fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º, todos da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000. 

Por fim, valho-me do presente para renovar-lhe os protestos de estima e 
apreço. 

Atenciosamente, 

                                           

EDINHO SILVA 

Prefeito Municipal 
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OF. CEAB Nº 093/2022    Araraquara, 30 de março de 2022. 

 

À Secretária de Saúde 

Sra. Eliana Mori Honain 

 

Venho, por meio deste, informar as ações desenvolvidas pela Prefeitura 

Municipal de Araraquara durante a pandemia de COVID-19, durante os anos de 2020, 2021 e 

2022. 

 Em 16/03/2020 foi constituído o Comitê de Contingência da COVID-19, com reuniões 

diárias no Paço Municipal, para tomada de decisões sanitárias do município; 

 Nesta mesma data foi instituído o Boletim Diário do Comitê de Contingência do 

Coronavírus em Araraquara; 

 Neste mesmo período houve a criação do Teleatendimento (Disque-saúde: 0800-

7717723), que passou a funcionar até as 20h, inclusive aos finais de semana em 

24/03/2020; 

 Em 20/03/2020 foi identificado no município de Araraquara o primeiro caso de COVID-

19; 

 Em 20/03/2020 houve a criação de Pólos de Horário Estendido em seis unidades de 

saúde da Atenção Primária para atendimento e testagem de pacientes sintomáticos e 

comunicantes, com funcionamento até as 22h em alguns períodos; 

 Em 23/03/2020 foi lançado o primeiro decreto municipal de Calamidade Pública 

(DECRETO Nº 12.236); 

 Em 25/03/2020 foi instituída a Rede de Solidariedade, para responder às necessidades 

da população idosa, doentes crônicos e pessoas em situação de vulnerabilidade; 

 Em 25/03/2020 o Comitê de Contingência decidiu que a UPA da Vila Xavier fosse 

reorganizada para ser a unidade de saúde do município de atendimento exclusivo de 

eventos relacionados a síndromes gripais, com extensão de leitos de retaguarda 

instalados na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em frente à UPA. 
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Dessa forma, os leitos de observação da UPA foram transformados em leitos de UTI. A 

unidade da UPA Central ficou como referência para atendimento de crianças com 

sintomas gripais; 

 Neste mesmo dia o Comitê de Contingência identificou a necessidade de ampliação do 

número de leitos de UTI e de observação no município e a gestão municipal 

apresentou como proposta a implantação de um hospital de campanha na estrutura 

do imóvel da Nova Moto. Iniciou-se, então a construção do Hospital de Solidariedade 

com 50 leitos, sendo 37 leitos de observação e mais 13 leitos de UTI; 

 No dia 25/03/2020 a Prefeitura Municipal iniciou a criação de empregos públicos 

temporários de apoiadores de limpeza de próprios e apoiadores de construção civil. 

Foram realizadas as contratações emergenciais de pessoal para frentes de trabalho de 

limpeza do hospital de campanha para a COVID-19 e também de frentes de trabalho 

de construção civil, além de outras atividades de apoio às ações das equipes do 

município no enfrentamento da pandemia; 

 No dia 30/03/2020 houve a criação do Disque Acolhimento para a população com 

objetivo de prestar acolhimento psicológico à população durante a pandemia de 

Coronavírus; 

 No mesmo dia houve a criação de um plantão psicológico para servidores municipais, 

através da Coordenadoria de Recursos Humanos. Os atendimentos psicológicos foram 

feitos via celular e vídeo-chamada, mediante demandas espontâneas, não 

necessitando de agendamento prévio; 

 Logo que foi decretada calamidade pública, o comitê identificou a necessidade de criar 

parcerias com o objetivo de agilizar o diagnóstico e isolar precocemente os pacientes 

contaminados. Assim foi estabelecida uma parceria com a UNESP para realização do 

RT-PCR para detecção dos SARS-COV-2, o que possibilitou obtermos o resultado do 

exame em um dia. Além disso, foi realizada também parceria com a UNIARA e Instituto 

Butantan para realização dos testes sorológicos IgM e IgG; 

 Em abril de 2020 a Coordenadoria da Atenção Básica desenvolveu estratégias de 

educação permanente para os trabalhadores da Atenção Primária (fluxograma de 
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manejo clínico de pacientes sintomáticos respiratórios, divulgação de manuais e de 

cursos EaD do Ministério da Saúde e de Instituições de Ensino reconhecidas e 

referendadas, criação e veiculação de vídeo sobre o uso correto de EPI´s); 

 Em junho de 2020 foi constituído o Comitê Científico da COVID-19, com reuniões 

semanais, para assessoria técnico-científica sobre a COVID-19, englobando 

representantes de universidades, gestão, especialistas responsáveis pelo atendimento 

na rede pública e privada, com discussão de protocolos e de casos; 

 Em 04/06/2020 o Ministério Público do Trabalho realizou a determinação de 

afastamento/remanejamento de servidores idosos de diversos setores da Prefeitura, 

independente de ter ou não comorbidades. Houve uma segunda determinação do 

Ministério Público do Trabalho, em 21/08/2020 e 31/08/2020, com 

afastamento/remanejamento de servidores da saúde com comorbidades e idosos; 

 Em junho de 2020 foi desenvolvida uma plataforma de atendimento virtual por 

WhatsApp a pacientes com sintomas da COVID-19 (Plataforma Bela), resultado de uma 

parceria entre a Prefeitura, a empresa de consultoria ELOGroup e o Instituto 

Votorantim; 

 No 1º semestre de 2020, após o aumento do número de casos de COVID-19, e 

sinalizações freqüentes do Comitê Estadual de Enfrentamento à COVID-19, de que 

ainda enfrentaríamos o pico de casos da doença, o Comitê Municipal de Contingência 

da COVID-19 planejou ações preventivas, tais como: 

 Testagem em massa em Praça pública e Terminal de Integração com funcionamento 

de segunda a sexta-feira (2 equipes compostas por 7 profissionais – Técnicos de 

Enfermagem e Auxiliar Administrativo); 

 Testagem em 13 segmentos do comércio (8 equipes compostas por 2 técnicos de 

enfermagem cada); 

 Barreiras sanitárias (3 Equipes compostas por 2 Técnicos de Enfermagem, 1 

Enfermeiro, Guarda Municipal e fiscais da Vigilância Sanitária), localizadas em 

saídas/entradas estratégicas do município, com funcionamento diário (inclusive aos 

finais de semana) das 8h às 16h; 
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 Montagem de equipes de visitas domiciliares em Instituições de longa permanência e 

repúblicas de idosos, Centros de Ressocialização, Penitenciária, bairro Oitis, pessoas 

em situação de rua, idosos e casos de maior vulnerabilidade; 

 Testagem domiciliar para pacientes idosos com síndrome gripal (agendamento via 

Disque-saúde); 

TESTAGENS NO MUNICÍPIO COM ATUALIZAÇÃO EM 26/03/2022 (considerando desde o 

início da pandemia): 

 127.002 testes RT-PCR; 

 156.363 testes Antígeno e; 

 44.442 testes sorológicos (término em 28/06/2021 pelo fato das evidências científicas 

demonstrarem baixa acurácia para diagnóstico). 

 Monitoramento diário por telefone (por médicos), inclusive aos sábados e domingos, 

com indicação de internação em caso de agravamento do quadro clínico; 

 Internação preventiva para pacientes a partir de 45 anos e/ou com comorbidades; 

 Criação das equipes de bloqueio (21 equipes com 47 profissionais ao todo) para 

monitoramento in loco de pacientes e contatos domiciliares, orientação de medidas de 

isolamento e proteção individual; 

 Em janeiro de 2021 houve a criação da Coordenadoria Executiva Extraordinária de 

Ações de Combate à COVID-19; 

 Em 20/01/2021 foi identificada a primeira cepa da variante Gamma da COVID-19; 

 Em 21/01/2021 houve a estruturação de equipes para cadastramento e vacinação 

contra a COVID-19; 

 Nesta ocasião houve a criação de Pólos de Vacinação da COVID-19 (oito unidades de 

saúde da Atenção Básica, Serviço Especial de Saúde de Araraquara, drive-thru no CEAR 

e no SESC); 

 Em fevereiro de 2021, houve aumento do número de casos (com detecção da variante 

P.1 – Gamma nos seqüenciamentos realizados), levando à grande pressão assistencial 

e alta taxa de ocupação de leitos de enfermaria e UTI; 
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  Primeiro Lockdown adotado pela Prefeitura de Araraquara entre 21 de fevereiro de 

2021 e 02 de março de 2021. 

 O primeiro caso confirmado de paciente com a variante Delta no município ocorreu 

em 30/03/2021. 

 Em março de 2021 houve a criação da Unidade de Quarentena. O local foi 

disponibilizado para todas as pessoas diagnosticadas por COVID-19, maiores de 18 

anos e menores de 65 anos que apresentavam sintomas leves e estáveis. O objetivo 

desta unidade era garantir que pacientes positivos sem condições de cumprir 

isolamento domiciliar (moradores de rua, residentes em domicílios pequenos e 

numerosos) cumprissem isolamento minimizando a transmissão para os familiares e 

população em geral. Nesta unidade, havia visitas regulares de equipes de enfermagem 

da Vigilância Epidemiológica para acompanhamento dos casos; 

 Em abril de 2021, em parceria com o Instituto Butantan, iniciamos a transfusão de 

plasma convalescente para pacientes com 40 anos ou mais, com comorbidades e que 

estivessem entre o primeiro e o quarto dia dos sintomas; 

 Em julho de 2021 foi decretado o segundo lockdown (20/07/2021 à 27/07/2021); 

 Em 30/08/2021 foram detectadas cepas da variante delta no município; 

 Em 23/11/2021 foram encerradas as internações no Hospital de Solidariedade, devido 

ao arrefecimento da pandemia ocasionado pelo avanço da vacinação e a imunidade 

adquirida pelos indivíduos contaminados previamente;  

 O primeiro caso confirmado de paciente com a variante Ômicron no município ocorreu 

em 21/12/2021; 

 Em 10/01/2022 foi criado o Centro de Referência de Testagem para COVID-19, na 

estrutura onde funcionou o Hospital de Solidariedade, para reforçar a estrutura de 

testagem em massa da população (com a circulação da nova cepa houve grande busca 

por testes diagnósticos, contudo o número de internações e óbitos mantiveram-se 

baixos. O Centro de Referência de Testagem para COVID-19 funcionava diariamente, 

inclusive aos finais de semana, das 7h às 19h, com equipe de enfermagem para 

testagem e equipe médica para atendimento de sintomáticos; 
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 Nesta mesma ocasião foi encerrada a testagem na Praça Santa Cruz e no Terminal 

Central de Integração, mantendo a UPA da Vila Xavier e o Centro de Referência de 

Testagem para COVID-19; 

 Em 16/03/2022 a Estrutura do Hospital de Solidariedade passa a funcionar como 

Centro de Reidratação, mantendo a UPA da Vila Xavier como referência para os casos 

de COVID-19. 

 

Sem mais, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 

 

 

Dra. Talitha Paula Resende Martins 

Coordenadora Executiva de Atenção Básica 
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 686 - de
30 de janeiro de 2022

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste domingo, dia 30 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município e é fundamental
que as pessoas busquem a imunização para se proteger com as duas doses e mais
a dose de reforço, para quem já tomou a segunda dose da Coronavac, Astrazeneca
ou Pfizer há pelo menos 4 meses. Somente no caso da Janssen, o intervalo entre a
dose única e a dose de reforço é de 2 meses.

 MENU

Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito

https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/perguntas-frequentes
https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/fale-com-o-prefeito/fale-com-o-prefeito-1
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O município já aplicou 502.489 doses contra a Covid-19, sendo 208.504 da primeira
dose, 199.353 da segunda dose e dose única e 94.632 de terceira dose.

 

A Prefeitura de Araraquara, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste
final de semana a ação denominada "Dia D" da vacinação infantil. O plantão
destinado segue neste domingo, das 8h às 12h. São utilizadas para esse serviço
todas as 34 unidades de saúde do município.

 

A Carreta Furacão também participa da ação de vacinação no Parque Infantil, onde
fica disponível nos mesmos horários dos outros polos. Quem for ao local pode
colaborar com a doação de leite para a Rede de Solidariedade.

 

Vale destacar que a vacinação para crianças de 5 anos a 11 anos, sem
comorbidades, teve início na última terça-feira, dia 25 de janeiro. As crianças com 5
anos sem comorbidades são vacinadas com o imunizante Pfizer, enquanto as
crianças de 6 a 11 anos recebem a Coronavac. Na semana anterior, a Secretaria de
Saúde havia iniciado a vacinação em crianças com comorbidades, que estão
recebendo o imunizante Pfizer.

 

Os polos de vacinação infantil utilizados durante a semana são as unidades de
saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa. O
horário de atendimento de segunda a sexta-feira é das 8 às 15 horas. Recomenda-
se que estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem termo de
assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a apresentação do RG,
CPF ou Cartão SUS.

 

A vacinação contra a Covid-19 para o público adulto é feita de segunda a sexta-
feira no drive thru do Cear, também das 8 às 16 horas. O atendimento de segunda
a sexta também é realizado nos polos de vacinação habituais, que são as unidades
de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são
distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para adultos e 100 para crianças.
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Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continua atendendo neste domingo, das 7 às 19 horas, além do atendimento no
polo de triagem da UPA da Vila Xavier e o atendimento pediátrico na UPA Central.
Nas duas UPAS o atendimento é 24 horas.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou neste sábado mais 560 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 36,08% de 1552 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual é de 46,31%. A Rede SUS realizou um total de 979
testes em sintomáticos, dos quais 431 foram positivados, e 479 testes em
assintomáticos, com 63 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 50.623 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.058 permanecem em quarentena e 46.934 já saíram.
Aguardam resultado de exames 13 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
"Resultados de Exames (COVID-19)" e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 74 pacientes estão internados: 51 em enfermaria, sendo 50 confirmados e 1
suspeito, e 23 na UTI, todos confirmados.

 

Destes 74 internados, 52 são moradores de Araraquara e 22 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (4), Boa Esperança do Sul (2),
Getulina (1), Matão (1), Porto Ferreira (1), Rincão (2), Santa Cruz das Palmeiras
(2), Santa Lúcia (1), São Carlos (5), Tambaú (1) e Taquaritinga (2).
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Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 88% de leitos de enfermaria e 85% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 19 pacientes, o Hospital São Paulo tem 21 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 7 pacientes, a Unidade do Melhado tem 11 pacientes e
o Heab tem 16 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 631 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo

Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 685 - de
29 de janeiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste sábado, dia 29 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município e é fundamental
que as pessoas busquem a imunização para se proteger com as duas doses e mais
a dose de reforço para quem já tomou a segunda dose da Coronavac Astrazeneca
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a dose de reforço, para quem já tomou a segunda dose da Coronavac, Astrazeneca
ou Pfizer há pelo menos 4 meses. Somente no caso da Janssen, o intervalo entre a
dose única e a dose de reforço é de 2 meses.

 

O município já aplicou 498.864 doses contra a Covid-19, sendo 205.794 da primeira
dose, 199.328 da segunda dose e dose única e 93.742 de terceira dose.

 

A Prefeitura de Araraquara, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste
final de semana a ação denominada "Dia D" da vacinação infantil. O plantão
destinado a esse público será no sábado, 29 de janeiro, das 8h às 15h, e no
domingo, 30 de janeiro, das 8h às 12h. São utilizadas para esse serviço todas as
34 unidades de saúde do município. O Sesa participa da ação somente neste
sábado e sem a distribuição de senhas.

 

A Carreta Furacão também participa da ação de vacinação no Parque Infantil, onde
fica disponível nos mesmos horários dos outros polos. Quem for ao local pode
colaborar com a doação de leite para a Rede de Solidariedade.

 

Vale destacar que a vacinação para crianças de 5 anos a 11 anos, sem
comorbidades, teve início na última terça-feira, dia 25 de janeiro. As crianças com 5
anos sem comorbidades são vacinadas com o imunizante Pfizer, enquanto as
crianças de 6 a 11 anos recebem a Coronavac. Na semana anterior, a Secretaria de
Saúde havia iniciado a vacinação em crianças com comorbidades, que estão
recebendo o imunizante Pfizer.

 

Os polos de vacinação infantil utilizados durante a semana são as unidades de
saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa. O
horário de atendimento de segunda a sexta-feira é das 8 às 15 horas. Recomenda-
se que estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem termo de
assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a apresentação do RG,
CPF ou Cartão SUS.

 

A vacinação contra a Covid-19 para o público adulto também tem vacinação neste
sábado (29), das 8h às 16h, no drive thru do Cear. Durante a semana, o
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atendimento é feito de segunda a sexta-feira no drive thru do Cear, também das 8
às 16 horas. O atendimento de segunda a sexta também é realizado nos polos de
vacinação habituais, que são as unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda,
Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e unidade do
Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100
para adultos e 100 para crianças.

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continua atendendo no fim de semana, neste sábado e domingo, das 7 às 19 horas,
além do atendimento no polo de triagem da UPA da Vila Xavier e o atendimento
pediátrico na UPA Central. Nas duas UPAS o atendimento é 24 horas.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou neste sábado mais 517 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 64,14% de 806 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual é de 94,4%. A Rede SUS realizou um total de 484 testes

em sintomáticos, dos quais 330 foram positivados, e 286 testes em assintomáticos,
com 26 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 50.063 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.317 permanecem em quarentena e 46.115 já saíram.
Aguardam resultado de exames 27 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
"Resultados de Exames (COVID-19)" e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.
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Hoje, 64 pacientes estão internados: 44 em enfermaria, sendo 41 confirmados e 3
suspeitos, e 20 na UTI, todos confirmados.

 

Destes 64 internados, 44 são moradores de Araraquara e 20 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (3), Boa Esperança do Sul (2),
Getulina (1), Matão (1), Porto Ferreira (1), Rincão (1), Santa Cruz das Palmeiras
(2), Santa Lúcia (1), São Carlos (6), Tambaú (1) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 76% de leitos de enfermaria e 74% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 18 pacientes, o Hospital São Paulo tem 20 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 5 pacientes, a Unidade do Melhado tem 7 pacientes e o
Heab tem 14 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 631 óbitos decorrentes de Covid-19. Os
óbitos registrados nas últimas 24 horas são de uma mulher de 66 anos, com

comorbidades, que estava internada em unidade privada desde o dia 24 de janeiro;
e uma mulher de 72 anos, com comorbidades, que estava internada em unidade
privada desde o dia 24 de janeiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).
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As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 683 - de
27 de janeiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município e é fundamental
que as pessoas busquem a imunização para se proteger com as duas doses e mais
a dose de reforço, para quem já tomou a segunda dose da Coronavac, Astrazeneca
ou Pfizer há pelo menos 4 meses. Somente no caso da Janssen, o intervalo entre a
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dose única e a dose de reforço é de 2 meses. 

O município já aplicou 493.576 doses contra a Covid-19, sendo 203.955 da primeira
dose, 199.077 da segunda dose e dose única e 90.544 de terceira dose.

Na última terça-feira, dia 25 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a
vacinação em crianças de 5 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias, sem
comorbidades. As crianças com 5 anos são vacinadas com o imunizante Pfizer,
enquanto as crianças de 6 a 11 anos recebem a Coronavac. Os polos de vacinação
são as mesmas unidades de saúde que já estavam atendendo a vacinação de
crianças com comorbidades: Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim
América e Sesa. O horário de atendimento é das 8 às 15 horas, de segunda a
sexta-feira. Recomenda-se que estejam acompanhadas por adulto responsável ou
apresentem termo de assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a
apresentação do RG, CPF ou Cartão SUS.

Devido à alta procura nesses primeiros dias, algumas unidades de saúde adotaram
a distribuição de senhas para organização das filas, porém a única que tem limite
de 100 senhas diárias é o Sesa.

A Secretaria Municipal de Saúde também realizará o "Dia D" de vacinação
destinado somente a este grupo em específico, o público infantil, com mais polos
de vacinação. A ação ocorrerá no sábado (29), das 8h às 15h, e no domingo (30),
das 8h às 12h. Os pontos utilizados serão as 34 unidade de saúde do município e o

Sesa. Além das unidades, a Secretaria de Saúde também irá disponibilizar uma
carreta de vacinação, que ficará no Parque Infantil, no Centro.

A vacinação contra a Covid-19 para os outros públicos prossegue de segunda-feira
a sábado no drive thru do Cear, das 8 às 16 horas. O atendimento também é feito
nos polos de vacinação habituais, que são as unidades de saúde da Vila Xavier,
Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela
Vista e unidade do Sesa, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas. No Sesa,
são distribuídas 200 senhas diárias (100 para adultos e 100 para crianças).

Situação epidemiológica

Araraquara registrou nesta quinta-feira mais 849 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 42,59% de 1.993 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse



20/04/2022 15:43 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 683 - de 27 de janeiro de 2022 — Prefeitura Municipal de Ara…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/janeiro/27/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-683-de-27-de-janeiro-de-2… 3/4

percentual é de 43,87% de 1.407 amostras, com 506 positivados.

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 320 testes no dia 26 de janeiro,
com 115 positivados.

Portanto, Araraquara tem 48.414 casos confirmados de Covid-19.

Do total de confirmados, 3.136 permanecem em quarentena e 44.651 já saíram.
Aguardam resultado de exames 19 amostras.

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

Hoje, 74 pacientes estão internados: 53 em enfermaria, sendo 50 confirmados e 3
suspeitos, e 21 na UTI, sendo 20 confirmados e 1 suspeito.

Destes 74 internados, 58 são moradores de Araraquara e 16 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (3), Boa Esperança do Sul (2),
Borborema (1), Getulina (1), Matão (1), Motuca (1), Porto Ferreira (1), Santa Lúcia
(1), São Carlos (4) e Tambaú (1).

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 91% de leitos de enfermaria e 78% de UTI.
Hoje, a Santa Casa tem 16 pacientes, o Hospital São Paulo tem 29 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 4 pacientes, a Unidade do Melhado tem 10 pacientes e
o Heab tem 15 pacientes.

Araraquara registrou, até o momento, 627 óbitos decorrentes de Covid-19. Os
óbitos registrados nas últimas 24 horas são de um homem de 66 anos, com
comorbidades, que estava internado em unidade da rede pública desde o dia 21 de
janeiro; um homem de 95 anos, sem comorbidades, que estava internado em
unidade privada desde o dia 25 de janeiro; um homem de 89 anos, com
comorbidades, que faleceu em domicílio; e uma mulher de 91 anos, com
comorbidades, que estava internada em unidade privada desde o dia 22 de janeiro.

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura em parceria com o grupo
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ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.

 

 

Compartilhar

registrado em: Notícias, Saúde, Corona-boletim

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
Rua São Bento, nº 840 - Centro / CEP.: 14.801-901 
Fone.: (016) 3301-5000 (PABX) 
E-mail.: prefeituradeararaquara@araraquara.sp.gov.br 

    

 Telefones uteis

Powered by PMA ©2021

https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/perguntas-frequentes
https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/fale-com-o-prefeito
http://plone.org/
https://arcg.is/neO5H
https://www.araraquara.sp.gov.br/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.araraquara.sp.gov.br%2Fnoticias%2F2022%2Fjaneiro%2F27%2Fboletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-683-de-27-de-janeiro-de-2022&text=Boletim+Di%C3%A1rio+do+Comit%C3%AA+de+Conting%C3%AAncia+do+Coronav%C3%ADrus+-+n%C2%BA+683+-+de+27+de+janeiro+de+2022
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.araraquara.sp.gov.br%2Fnoticias%2F2022%2Fjaneiro%2F27%2Fboletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-683-de-27-de-janeiro-de-2022&hl=pt-br
whatsapp://send?text=Boletim%20Di%C3%A1rio%20do%20Comit%C3%AA%20de%20Conting%C3%AAncia%20do%20Coronav%C3%ADrus%20-%20n%C2%BA%20683%20-%20de%2027%20de%20janeiro%20de%202022%20-%20https%3A//www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/janeiro/27/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-683-de-27-de-janeiro-de-2022
https://www.araraquara.sp.gov.br/@@search?Subject%3Alist=Not%C3%ADcias
https://www.araraquara.sp.gov.br/@@search?Subject%3Alist=Sa%C3%BAde
https://www.araraquara.sp.gov.br/@@search?Subject%3Alist=Corona-boletim
https://www.araraquara.sp.gov.br/
https://www.facebook.com/Prefeitura-de-Araraquara-1725858334396898/
https://twitter.com/PrefsAraraquara
https://www.youtube.com/channel/UCL5kjGJiDmG6Rz9_UANvvLA
https://www.flickr.com/photos/146513560@N07/
https://www.instagram.com/prefsararaquara/


20/04/2022 15:43 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 682 - de 26 de janeiro de 2022 — Prefeitura Municipal de Ara…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/janeiro/26/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-682-de-26-de-janeiro-de-2… 1/6

Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 682 - de
26 de janeiro de 2022

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.  

 

Conforme é feito semanalmente, o Comitê divulga o balanço de atendimentos
prestados no município, referentes ao Coronavírus. São eles:  
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- Atendimentos no polo de triagem da UPA Vila Xavier: 123.892  

 

- Pacientes internados na Unidade de Retaguarda do Melhado: 647  

 

- Atendimentos pelo Disque-Saúde: 32.687 ligações  

 

- Exames realizados junto à Unesp: 125.687  

 

- Testes capilares – 46.170  

 

- Exames antígenos realizados nas unidades de saúde, praça Santa Cruz, TCI,
comércio e na UPA: 115.798

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quarta-feira mais 1.188 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 41,32% de 2.875 amostras analisadas nos serviços públicos e
privados de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja,
sintomáticos e assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que
procuraram os serviços de saúde, esse percentual é de 96,33%.

 

A Rede SUS realizou um total de 2.366 testes, dos quais foram 83 positivos
assintomáticos e 638 sintomáticos.

 

Portanto, Araraquara tem 47.565 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 2.882 permanecem em quarentena e 44.060 já saíram.
Aguardam resultado de exames 40 amostras.
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Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 70 pacientes estão internados: 54 em enfermaria, sendo 53 confirmados e 1
suspeito, e 16 na UTI, sendo 15 confirmados e 1 suspeito.

 

Destes 70 internados, 58 são moradores de Araraquara e 12 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Boa Esperança do Sul (2),
Getulina (1), Jandaia do Sul (1), Matão (1), Motuca (1), Rincão (1), São Carlos (2) e
Tambaú (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 93% de leitos de enfermaria e 59% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 10 pacientes, o Hospital São Paulo tem 30 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 7 pacientes, a Unidade do Melhado tem 10 pacientes e
o Heab tem 13 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 623 óbitos decorrentes de Covid-19. Os
óbitos registrados nas últimas 24 horas são de uma mulher de 89 anos, com
comorbidades, que estava internada em unidade privada desde o dia 20 de janeiro;
e uma mulher de 89 anos, com comorbidades, que estava internada em unidade
privada desde o dia 21 de janeiro.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando. O município já aplicou 491.145
doses contra a Covid-19, sendo 203.032 da primeira dose, 198.960 da segunda
dose e dose única e 89.153 de terceira dose.   Nesta terça-feira, dia 25 de janeiro, a
Secretaria Municipal de Saúde iniciou a vacinação em crianças de 5 anos a 11
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anos, 11 meses e 29 dias, sem comorbidades. As crianças com 5 anos são
vacinadas com o imunizante Pfizer, enquanto as crianças de 6 a 11 anos recebem a
Coronavac. Os polos de vacinação são as mesmas unidades de saúde que já
estavam atendendo a vacinação de crianças com comorbidades: Jardim Iguatemi,
Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa. O horário de atendimento é das
8 às 15 horas, de segunda a sexta-feira. Recomenda-se que estejam
acompanhadas por adulto responsável ou apresentem termo de assentimento. Para
a vacinação das crianças, é necessária a apresentação do RG, certidão de
nascimento ou documento com foto do responsável.

 

Devido à alta procura nesses primeiros dias, algumas unidades de saúde adotaram
a distribuição de senhas para organização das filas, porém a única que tem limite
de 100 senhas diárias é o Sesa.

 

A Secretaria Municipal de Saúde também planeja o "Dia D" de vacinação destinado
somente a este grupo em específico, o público infantil, com mais polos de
vacinação. As unidades de saúde serão divulgadas após reunião marcada para
esta quinta-feira, 27, porém já se sabe que a ação ocorrerá no sábado (29), das 8h
às 15h, e no domingo (30), das 8h às 12h. Não há falta de imunizante.

 

A vacinação contra a Covid-19 para os outros públicos prossegue de segunda-feira
a sábado no drive thru do Cear, das 8 às 16 horas. O atendimento também é feito
nos polos de vacinação habituais, que são as unidades de saúde da Vila Xavier,
Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela
Vista e unidade do Sesa, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas. No Sesa,
são distribuídas 200 senhas diárias (100 para adultos e 100 para crianças).

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.

https://arcg.is/neO5H
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(https://arcg.is/neO5H).

 

Com relação à vacinação dos acamados, a Secretaria Municipal de Saúde informa
que neste início de ano, com avanço dos casos confirmados de Covid, notório em
Araraquara e em todo o Brasil e o mundo, houve a dificuldade de organização de
equipes já que, além da ampliação sobremaneira de atendimentos médicos,
testagens e vacinação em diversos polos, inclusive em horários estendidos e finais
de semana, houve também o problema que todas as empresas e setores estão
enfrentando que é o afastamento de funcionários em virtude do contágio por Covid
e a necessidade de isolamento. Mesmo assim, a Secretaria está retomando o
número 0800-771-7723 para que a população com necessidade de vacinação de
acamados possa ligar e se cadastrar. O atendimento é feito de segunda a sexta-
feira, das 07h às 18h.

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.

 

 

 

Compartilhar

registrado em: Notícias, Saúde, Corona-boletim

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
Rua São Bento, nº 840 - Centro / CEP.: 14.801-901 
Fone.: (016) 3301-5000 (PABX) 
E-mail.: prefeituradeararaquara@araraquara.sp.gov.br 

https://arcg.is/neO5H
https://www.araraquara.sp.gov.br/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.araraquara.sp.gov.br%2Fnoticias%2F2022%2Fjaneiro%2F26%2Fboletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-682-de-26-de-janeiro-de-2022&text=Boletim+Di%C3%A1rio+do+Comit%C3%AA+de+Conting%C3%AAncia+do+Coronav%C3%ADrus+-+n%C2%BA+682+-+de+26+de+janeiro+de+2022
https://plus.google.com/share?hl=pt-br&url=https%3A%2F%2Fwww.araraquara.sp.gov.br%2Fnoticias%2F2022%2Fjaneiro%2F26%2Fboletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-682-de-26-de-janeiro-de-2022
whatsapp://send?text=Boletim%20Di%C3%A1rio%20do%20Comit%C3%AA%20de%20Conting%C3%AAncia%20do%20Coronav%C3%ADrus%20-%20n%C2%BA%20682%20-%20de%2026%20de%20janeiro%20de%202022%20-%20https%3A//www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/janeiro/26/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-682-de-26-de-janeiro-de-2022
https://www.araraquara.sp.gov.br/@@search?Subject%3Alist=Not%C3%ADcias
https://www.araraquara.sp.gov.br/@@search?Subject%3Alist=Sa%C3%BAde
https://www.araraquara.sp.gov.br/@@search?Subject%3Alist=Corona-boletim
https://www.araraquara.sp.gov.br/


20/04/2022 15:43 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 681 - de 25 de janeiro de 2022 — Prefeitura Municipal de Ara…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/janeiro/25/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-681-de-25-de-janeiro-de-2… 1/6

Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 681 - de
25 de janeiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.   Conforme
balanço divulgado semanalmente, sempre às terças-feiras, a Rede de
Solidariedade do Município arrecadou, de 25 de março de 2020 a 24 de janeiro de
2021, um total de 330.548 quilos de alimentos.
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Outros 678.614 quilos foram comprados pelo município. O resultado foi a entrega,
até agora, de 40.522 cestas que atenderam, até o momento, 9.163 famílias em
situação de vulnerabilidade em 2020, 8.842 famílias em 2021 e 1.296 famílias em
2022.  

 

As cestas são distribuídas no território da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, nas unidades dos CRAS e também através do Fundo
Social de Solidariedade.  

 

A Rede de Solidariedade também contabilizou, até 24 de janeiro, a arrecadação de
35.811 itens de limpeza e higiene pessoal, destinados em 8.562 kits. Foram doados
ainda 26.075 litros de leite.   Também foi contabilizada até o momento, a doação de
1.981,5 quilos de ração para cães e gatos.  

 

Em dinheiro, a conta corrente da Rede de Solidariedade recebeu R$ R$ 29.214,04.
Já foram utilizados, desta conta, R$ 8.334,80 para adquirir itens e completar cestas
que foram entregues. O saldo atual é de R$ 20.879,24.   Também está em
andamento, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha de

arrecadação de alimentos e de produtos de higiene e limpeza no drive-thru de
vacinação do Cear.

 

Até agora, foram arrecadados 14.471 quilos de alimentos e 1.173 itens de higiene e
limpeza nos dois pontos de drive-thru. Todos os produtos e itens arrecadados serão
destinados à Rede de Solidariedade.  

 

A Rede de Solidariedade atende pelo canal 0800-7731145, de segunda a sexta-
feira, das 8h30 às 16h30.   As pessoas podem fazer suas doações, de segunda a
sexta-feira, nos seguintes endereços: Casa dos Conselhos, na Avenida Portugal,
583, Centro, das 8h às 17h; Fundo Social de Solidariedade, na Rua Imaculada
Conceição (Rua 12), 3885, Vila Yamada, das 7h às 13h; e no Banco de Alimentos,
na Avenida Padre Antônio Cesarino, 808, Vila Xavier, das 7h às 15h.   E uma outra
forma de doar recursos financeiros à Rede de Solidariedade é o PIX, transferência
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bancária gratuita e instantânea, cuja chave é o e-mail
rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br

 

  Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta terça-feira mais 734 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 31,94% de 2.298 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual é de 62,62%.

 

A Rede SUS realizou um total de 1.736 testes, dos quais foram 161 positivos
assintomáticos e 353 sintomáticos.

 

Portanto, Araraquara tem 46.377 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.300 permanecem em quarentena e 42.456 já saíram.
Aguardam resultado de exames 29 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 68 pacientes estão internados: 56 em enfermaria, sendo 52 confirmados e 4
suspeitos, e 12 confirmados na UTI.

 

Destes 68 internados, 54 são moradores de Araraquara e 14 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (5), Boa Esperança do Sul (2),
Getulina (1), Matão (1), Motuca (1), Rincão (2) e São Carlos (2).

 

mailto:rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br


20/04/2022 15:43 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 681 - de 25 de janeiro de 2022 — Prefeitura Municipal de Ara…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/janeiro/25/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-681-de-25-de-janeiro-de-2… 4/6

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 97% de leitos de enfermaria e 44% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 8 pacientes, o Hospital São Paulo tem 28 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 4 pacientes, a Unidade do Melhado tem 13 pacientes e
o Heab tem 15 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 621 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
registrado nas últimas 24 horas é de uma mulher de 79 anos, com comorbidades,
que estava internada em unidade privada desde o dia 20 de janeiro.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município. Já foram
aplicadas 488.206 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 202.211 da primeira
dose, 198.850 da segunda dose e dose única e 87.145 de terceira dose.

 

Nesta terça-feira, dia 25 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a
vacinação em crianças de 5 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias, sem
comorbidades. As crianças com 5 anos sem comorbidades são vacinadas com o

imunizante Pfizer, enquanto as crianças de 6 a 11 anos recebem a Coronavac. Os
polos de vacinação são as mesmas unidades de saúde que já estão atendendo a
vacinação de crianças com comorbidades: Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto
Roxo, Jardim América e Sesa. O horário de atendimento é das 8 às 15 horas, de
segunda a sexta-feira. Recomenda-se que estejam acompanhadas por adulto
responsável ou apresentem termo de assentimento. Para a vacinação das crianças,
é necessária a apresentação do RG, certidão de nascimento ou documento com
foto do responsável.

 

A Secretaria Municipal de Saúde também planeja o "Dia D" de vacinação destinado
somente a este grupo em específico, o público infantil, com mais polos de
vacinação. Todas as unidades de saúde estarão abertas para vacinação. Além das
unidades haverá uma estrutura montada no CEAR (Centro de Eventos de
Araraquara). O Dia D deve ocorrer no próximo final de semana. Vale ressaltar que a
vacinação ocorrerá inclusive aos sábados e domingos. Não há falta de imunizante.
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A vacinação contra a Covid-19 para os outros públicos prossegue de segunda-feira
a sábado no drive thru do Cear, das 8 às 16 horas. O atendimento também é feito
nos polos de vacinação habituais, que são as unidades de saúde da Vila Xavier,
Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela
Vista e unidade do Sesa, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas. No Sesa,
são distribuídas 200 senhas diárias (100 para adultos e 100 para crianças).

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 680 - de
24 de janeiro de 2022

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.  

 

A Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública divulga
hoje o balanço das ações de fiscalização realizadas pela força-tarefa que envolve
equipes da Guarda Civil Municipal, fiscais das Vigilâncias Sanitária e
Epidemiológica e equipes do Procon, Posturas e Sala do Empreendedor, com apoio
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da PM.   De 17 a 23 de janeiro, foram contabilizadas 632 ações de fiscalização.

Destas, foram 378 ações de 17 a 20 de janeiro, e 254 durante o fim de semana, de
21 a 23 de janeiro.  

 

Foram fiscalizados ainda os seguintes pontos:  

 

Bares/ restaurantes/ lanchonetes/ similares: 170  

 

Shoppings/ lojas âncoras/ Mercado Municipal/ atacadistas/ varejistas e
supermercados de grande porte: 76  

 

Academias/ condicionamento físico: 11  

 

Construção civil/ casa de material de construção: 54

 

Bancos – 3   Lotéricas/órgãos públicos: 1  

 

Outros estabelecimentos comerciais: 298

 

Residências/condomínios/repúblicas: 4   Praças/áreas públicas: 15   As equipes de
fiscalização continuam nas ruas cobrando o cumprimento do decreto municipal em
vigor. Cabe à população não relaxar neste momento. É fundamental continuar
usando máscara corretamente, higienizar sempre as mãos e evitar aglomerações
desnecessárias. E completar o esquema vacinal.  

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta segunda-feira mais 750 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 48,48% de 1.547 amostras analisadas nos serviços públicos e
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q ç p
privados de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja,
sintomáticos e assintomáticos.

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 85,26% de 536 amostras, com 457 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 1.011 testes no dia 23 de janeiro,
com 293 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 45.643 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.216 permanecem em quarentena e 41.807 já saíram.
Aguardam resultado de exames 18 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 64 pacientes estão internados: 50 em enfermaria, sendo 45 confirmados e 5
suspeitos, e 14 confirmados na UTI.

 

Destes 64 internados, 48 são moradores de Araraquara e 16 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (4), Boa Esperança do Sul (2),
Franca (1), Getulina (1), Ibaté (1), Matão (2), Motuca (1), Rincão (2) e São Carlos
(2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 86% de leitos de enfermaria e 52% de UTI.
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Hoje, a Santa Casa tem 9 pacientes, o Hospital São Paulo tem 23 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 6 pacientes, a Unidade do Melhado tem 12 pacientes e
o Heab tem 14 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 620 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
registrado nas últimas 24 horas é de uma mulher de 35 anos, com comorbidades,
que faleceu em domicílio.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município. Já foram
aplicadas 485.761 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 202.102 da primeira
dose, 198.695 da segunda dose e dose única e 84.964 de terceira dose.

 

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que iniciará a vacinação em crianças de
5 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias, sem comorbidades, nesta terça-feira, dia 25
de janeiro. As crianças com 5 anos sem comorbidades serão vacinadas com o
imunizante Pfizer, enquanto as crianças de 6 a 11 anos receberão a Coronavac. Os
polos de vacinação são as mesmas unidades de saúde que já estão atendendo a
vacinação de crianças com comorbidades: Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto
Roxo, Jardim América e Sesa. O horário de atendimento é das 8 às 15 horas, de

segunda a sexta-feira. Recomenda-se que estejam acompanhadas por adulto
responsável ou apresentem termo de assentimento.

 

A vacinação contra a Covid-19 para os outros públicos prossegue de segunda-feira
a sábado no drive thru do Cear, das 8 às 16 horas. O atendimento também é feito
nos polos de vacinação habituais, que são as unidades de saúde da Vila Xavier,
Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela
Vista e unidade do Sesa, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas. No Sesa,
são distribuídas 200 senhas diárias.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.
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Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 679 - de
23 de janeiro de 2022

Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 679 - de 23 de
janeiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste domingo, dia 23 de janeiro de 2022, para divulgar a
situação epidemiológica do município.
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Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou neste domingo mais 614 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente a 51,16% de 1.200 amostras analisadas nos serviços públicos e
privados de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja,
sintomáticos e assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 64,50% de 417 amostras, com 269 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 783 testes no dia 22 de janeiro,
com 345 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 44.893 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.090 permanecem em quarentena e 41.184 já saíram.
Aguardam resultado de exames 18 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 59 pacientes estão internados: 47 em enfermaria, sendo 43 confirmados e 4
suspeitos, e 12 pacientes confirmados em UTI.

 

Destes 59 pacientes internados, 45 são moradores de Araraquara e 14 residem em
outros municípios. São moradores de Américo Brasiliense (6), Boa Esperança do
Sul (2), Franca (1), Ibaté (1), Motuca (1), Rincão (2) e São Carlos (1).
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Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 81% de leitos de enfermaria e 44% de UTI.

 

Hoje, a Santa casa tem 5 pacientes, o Hospital São Paulo tem 25 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 4 pacientes, a Unidade do Melhado tem 12 pacientes e
o Heab tem 13 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 619 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
mais recente, registrado nas últimas 24 horas é de uma idosa de 80 anos, com
comorbidades, que estava internada em hospital da rede pública do município
desde o dia 20 de janeiro de 2022.

 

O município já aplicou 484.761 doses contra a Covid-19, sendo 202.102 da primeira
dose, 198.695 da segunda dose e dose única e 84.964 de terceira dose.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste sábado, dia 22 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 prossegue hoje no drive thru do Cear, das 8 às 16
horas. Estão sendo aplicadas as primeira, segunda e terceira doses dos
imunizantes e é muito importante que as pessoas busquem a imunização para se
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imunizantes e é muito importante que as pessoas busquem a imunização para se
proteger com as duas doses e mais a dose de reforço, para quem já tomou a
segunda dose da Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer há pelo menos 4 meses.
Somente no caso da vacina da Janssen, o intervalo entre a dose única e a dose de
reforço é de 2 meses.

 

E na segunda-feira (24), além do Cear, o atendimento volta a ser feito nos polos de
vacinação habituais, que são as unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda,
Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e unidade do
Sesa, sempre das 8 às 15 horas. No Sesa, são distribuídas 200 senhas diárias.

 

A Prefeitura de Araraquara, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, também
pretende iniciar a vacinação em crianças de 6 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias,
sem comorbidades, na próxima terça-feira, dia 25 de janeiro.

 

O recebimento das remessas do imunizante Coronavac, que será utilizado para
este público, está previsto para a segunda-feira, dia 24. Os polos de vacinação são
as mesmas unidades de saúde que já estão atendendo a vacinação de crianças
com comorbidades: Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e
Sesa. O horário de atendimento é das 8 às 15 horas, de segunda a sexta-feira.

Recomenda-se que estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem
termo de assentimento.

 

O município já aplicou 484.394 doses contra a Covid-19, sendo 202.093 da primeira
dose, 198.688 da segunda dose e dose única e 84.173 de terceira dose.

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continuará atendendo no fim de semana, hoje e amanhã, das 7 às 19 horas, além
do atendimento no polo de triagem da UPA da Vila Xavier e o atendimento
pediátrico na UPA Central. Nas duas UPAS o atendimento é 24 horas.

 

As informações completas sobre o esquema vacinal e os pontos de atendimento e
testagem de sintomáticos e assintomáticos são atualizadas no site da Prefeitura e
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no material divulgado nas redes sociais.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou neste sábado mais 370 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente a 19,97% de 1.852 amostras analisadas nos serviços públicos e
privados de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja,
sintomáticos e assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 17,38% de 1.260 amostras, com 219 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 592 testes no dia 21 de janeiro,
com 151 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 44.279 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.081 permanecem em quarentena e 40.580 já saíram.
Aguardam resultado de exames 29 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 50 pacientes estão internados: 40 em enfermaria, sendo 37 confirmados e 03
suspeitos, e 10 na UTI, sendo 9 confirmados e 1 suspeitos.

 

Destes 50 pacientes internados, 39 são moradores de Araraquara e 11 residem em
outros municípios. São moradores de Américo Brasiliense (6), Boa Esperança do
S l (1) Ib té (1) Ibiti (1) Ri ã (2)
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Sul (1), Ibaté (1), Ibitinga (1) e Rincão (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 69% de leitos de enfermaria e 37% de UTI.

 

Hoje, a Santa casa tem 5 pacientes, o Hospital São Paulo tem 21 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 3 pacientes, a Unidade do Melhado tem 10 pacientes e
o Heab tem 11 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 618 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 677 - de
21 de janeiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município e é fundamental
que as pessoas busquem a imunização para se proteger com as duas doses e mais
a dose de reforço para quem já tomou a segunda dose da Coronavac Astrazeneca

 MENU

Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito

https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/perguntas-frequentes
https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/fale-com-o-prefeito/fale-com-o-prefeito-1


20/04/2022 15:41 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 677 - de 21 de janeiro de 2022 — Prefeitura Municipal de Ara…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/janeiro/21/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-677-de-21-de-janeiro-de-2… 2/5

a dose de reforço, para quem já tomou a segunda dose da Coronavac, Astrazeneca
ou Pfizer há pelo menos 4 meses. Somente no caso da Janssen, o intervalo entre a
dose única e a dose de reforço é de 2 meses. 

 

O município já aplicou 483.097 doses contra a Covid-19, sendo 202.002 da primeira
dose, 198.532 da segunda dose e dose única e 82.563 de terceira dose.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua hoje no drive thru do Cear, das 8 às 16
horas. Além do Cear, o atendimento é feito nos polos de vacinação habituais, que
são as unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol,
Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, sempre das 8 às
15 horas. No Sesa, são distribuídas 200 senhas diárias.

 

Na última quarta-feira, dia 19 de janeiro, teve início a vacinação de crianças com 5
a 11 anos, com deficiência permanente ou com comorbidades. A vacinação é feita
com a vacina da Pfizer, recomendando-se que estejam acompanhadas por adulto
responsável ou apresentem termo de assentimento. Os polos de vacinação para as
crianças são as unidades de Saúde do Iguatemi, Melhado, Roxo, Jardim América e
Sesa, e o serviço é oferecido de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas.

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continuará atendendo no fim de semana, no sábado e no domingo, das 7 às 19
horas, além do atendimento no polo de triagem da UPA da Vila Xavier e o
atendimento pediátrico na UPA Central. Nas duas UPAS o atendimento é 24 horas.

 

As informações completas sobre o esquema vacinal e os pontos de atendimento e
testagem de sintomáticos e assintomáticos são atualizadas no site da Prefeitura e
no material divulgado nas redes sociais.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quinta-feira mais 1.903 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 49,81% de 3.820 amostras analisadas nos serviços públicos e
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privados de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja,
sintomáticos e assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 54,52% de 2.942 amostras, com 1.604 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 878 testes no dia 20 de janeiro,
com 299 positivados.

 

A Secretaria de Saúde esclarece que o recorde de casos se deve ao sistema de
registros de novos casos que apresentou falhas entre o dia 16 e 19 de janeiro. Com
isso, laboratórios particulares só conseguiram registrar hoje, cerca de 1.172 casos
positivos que estavam represados.

 

Portanto, Araraquara tem 43.909 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.422 permanecem em quarentena e 38.869 já saíram.
Aguardam resultado de exames 23 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 52 pacientes estão internados: 41 em enfermaria, sendo 39 confirmados e 2
suspeitos, e 11 na UTI, sendo 9 confirmados e 2 suspeito.

 

Destes 52 internados, 41 são moradores de Araraquara e 11 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (6), Boa Esperança do Sul (1),
Ibiti (1) Ri ã (2) Sã C l (1)
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Ibitinga (1), Rincão (2) e São Carlos (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 71% de leitos de enfermaria e 41% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 6 pacientes, o Hospital São Paulo tem 22 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 1 paciente, a Unidade do Melhado tem 11 pacientes e o
Heab tem 12 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 618 óbitos decorrentes de Covid-19. Os
óbitos registrados nas últimas 24 horas são de um homem de 68 anos, com
comorbidades, que estava internado em unidade privada desde o dia 9 de janeiro;
uma mulher de 88 anos, sem comorbidades, que estava internada em unidade da
rede pública desde o dia 20 de janeiro; e um homem de 64 anos, com
comorbidades, que estava internado em unidade da rede pública desde o dia 15 de
janeiro e transferido para unidade privada no dia 16 de janeiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.

 

https://arcg.is/neO5H
https://www.araraquara.sp.gov.br/
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 676 - de
20 de janeiro de 2022

 

 

 O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município e é fundamental
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que as pessoas busquem a imunização para se proteger com as duas doses e mais
a dose de reforço, para quem já tomou a segunda dose da Coronavac, Astrazeneca
ou Pfizer há pelo menos 4 meses. Somente no caso da Janssen, o intervalo entre a
dose única e a dose de reforço é de 2 meses. 

 

O município já aplicou 481.095 doses contra a Covid-19, sendo 201.876 da primeira
dose, 198.387 da segunda dose e dose única e 80.832 de terceira dose.

 

A vacinação contra a Covid-19 prossegue nesta sexta-feira (21) no drive thru do
Cear, das 8 às 16 horas. Além do Cear, o atendimento é feito nos polos de
vacinação habituais, que são as unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda,
Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e unidade do
Sesa, sempre das 8 às 15 horas. No Sesa, são distribuídas 200 senhas diárias.

 

Na última quarta-feira, dia 19 de janeiro, teve início a vacinação de crianças com 5
a 11 anos, com deficiência permanente ou com comorbidades. A vacinação é feita
com a vacina da Pfizer, recomendando-se que estejam acompanhadas por adulto
responsável ou apresentem termo de assentimento. Os polos de vacinação para as
crianças são as unidades de Saúde do Iguatemi, Melhado, Roxo, Jardim América e
Sesa, e o serviço é oferecido de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas.

 

Situação epidemiológica

Araraquara registrou nesta quinta-feira mais 648 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 34,63% de 1.871 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 22,59% de 1.580 amostras, com 357 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 291 testes no dia 18 de janeiro,
com 264 positivados.
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Portanto, Araraquara tem 42.006 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 2.866 permanecem em quarentena e 38.525 já saíram.
Aguardam resultado de exames 43 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 42 pacientes estão internados: 32 em enfermaria, sendo 29 confirmados e 3
suspeitos, e 10 na UTI, sendo 9 confirmados e 1 suspeito.

 

Destes 42 internados, 33 são moradores de Araraquara e 9 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (5), Boa Esperança do Sul (1),
Ibitinga (1) e Rincão (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 55% de leitos de enfermaria e 37% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 2 pacientes, o Hospital São Paulo tem 17 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 3 pacientes, a Unidade do Melhado tem 9 pacientes e o
Heab tem 11 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 615 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbitos nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o

i t d t
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cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 675 - de
19 de janeiro de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

  
Conforme é feito semanalmente, o Comitê divulga o balanço de atendimentos
prestados no município, referentes ao Coronavírus. São eles:

  
 - Atendimentos no polo de triagem da UPA Vila Xavier: 121.100 
  
- Pacientes internados na Unidade de Retaguarda do Melhado: 624 
  
- Atendimentos pelo Disque-Saúde: 31.997 ligações 
  
- Exames realizados junto à Unesp: 125.527 
  
- Testes capilares – 46.085 
  
- Exames antígenos realizados nas unidades de saúde, praça Santa Cruz, TCI,
comércio e na UPA 103 200

 MENU
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comércio e na UPA: 103.200

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quarta-feira mais 466 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 26,99% de 1.726 amostras analisadas nos serviços públicos e privados

de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 36,02% de 930 amostras, com 335 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 796 testes no dia 18 de janeiro,
com 131 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 41.358 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 2.964 permanecem em quarentena e 37.779 já saíram.
Aguardam resultado de exames 23 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 36 pacientes estão internados: 24 em enfermaria, sendo 22 confirmados e 2
suspeitos, e 12 na UTI, sendo 8 confirmados e 4 suspeitos.

 

Destes 36 internados, 27 são moradores de Araraquara e 9 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Boa Esperança do Sul (3),
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( ) ( )
Gavião Peixoto (1), Ibitinga (1) e São Carlos (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 41% de leitos de enfermaria e 44% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 1 paciente, o Hospital São Paulo tem 13 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 4 pacientes, a Unidade do Melhado tem 7 pacientes e o
Heab tem 11 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 615 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
registrado nas últimas 24 horas é de uma mulher de 50 anos, sem comorbidades,
que estava internada em unidade privada desde o dia 13 de janeiro.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando. O município já aplicou 479.013
doses contra a Covid-19, sendo 201.667 da primeira dose, 198.222 da segunda
dose e dose única e 79.124 de terceira dose.   A vacinação contra a Covid-19
prossegue nesta quinta-feira (20) no drive thru do Cear, das 8 às 16 horas. Além do
Cear, o atendimento é feito nos polos de vacinação habituais, que são as unidades
de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, sempre das 8 às 15 horas. No Sesa,
são distribuídas 200 senhas diárias.

 

Nesta quarta-feira, dia 19 de janeiro, teve início a vacinação de crianças com 5 a 11
anos, com deficiência permanente ou com comorbidades. A vacinação é feita com
a vacina da Pfizer, recomendando-se que estejam acompanhadas por adulto
responsável ou apresentem termo de assentimento. Os polos de vacinação para as
crianças são as unidades de Saúde do Iguatemi, Melhado, Roxo, Jardim América e
Sesa, e o serviço é oferecido de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.
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Desenvolvido com o CMS de código aberto Plone

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 674 - de
18 de janeiro de 2022

 

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.
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Conforme balanço divulgado semanalmente, sempre às terças-feiras, a Rede de
Solidariedade do Município arrecadou, de 25 de março de 2020 a 17 de janeiro de
2021, um total de 330.523 quilos de alimentos. Outros 678.614 quilos foram
comprados pelo município. O resultado foi a entrega, até agora, de 40.064 cestas
que atenderam, até o momento, 9.163 famílias em situação de vulnerabilidade em
2020, 8.842 famílias em 2021 e 838 famílias em 2022.

  
As cestas são distribuídas no território da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, nas unidades dos CRAS e também através do Fundo
Social de Solidariedade.

  
A Rede de Solidariedade também contabilizou, até 17 de janeiro, a arrecadação de
35.811 itens de limpeza e higiene pessoal, destinados em 8.562 kits. Foram doados
ainda 26.075 litros de leite.

  
Também foi contabilizada até o momento, a doação de 1.981,5 quilos de ração para
cães e gatos.

  
Em dinheiro, a conta corrente da Rede de Solidariedade recebeu R$ 28.905,46. Já
foram utilizados, desta conta, R$ 8.334,80 para adquirir itens e completar cestas
que foram entregues. O saldo atual é de R$ 20.570,66.

  
Também está em andamento, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a
campanha de arrecadação de alimentos e de produtos de higiene e limpeza no
drive-thru de vacinação do Cear. Até agora, foram arrecadados 14.471 quilos de
alimentos e 1.173 itens de higiene e limpeza nos dois pontos de drive-thru. Todos
os produtos e itens arrecadados serão destinados à Rede de Solidariedade. 
 

A Rede de Solidariedade atende pelo canal 0800-7731145, de segunda a sexta-
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feira, das 8h30 às 16h30.

  
As pessoas podem fazer suas doações, de segunda a sexta-feira, nos seguintes
endereços: Casa dos Conselhos, na Avenida Portugal, 583, Centro, das 8h às 17h;
Fundo Social de Solidariedade, na Rua Imaculada Conceição (Rua 12), 3885, Vila
Yamada, das 7h às 13h; e no Banco de Alimentos, na Avenida Padre Antônio
Cesarino, 808, Vila Xavier, das 7h às 15h.

  
E uma outra forma de doar recursos financeiros à Rede de Solidariedade é o PIX,
transferência bancária gratuita e instantânea, cuja chave é o e-mail
rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br 

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta segunda-feira mais 506 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 24,59% de 2.057 amostras analisadas nos serviços públicos e
privados de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja,
sintomáticos e assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 29,13% de 1.215 amostras, com 354 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 842 testes no dia 17 de janeiro,
com 152 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 40.892 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.470 permanecem em quarentena e 36.808 já saíram.
Aguardam resultado de exames 27 amostras.

mailto:rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br
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Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 34 pacientes estão internados: 24 em enfermaria, sendo 22 confirmados e 2
suspeitos, e 10 na UTI, sendo 8 confirmados e 2 suspeitos.

 

Destes 34 internados, 25 são moradores de Araraquara e 9 residem em outros
municípios. São moradores de Altinópolis (1), Américo Brasiliense (1), Barra Bonita
(1), Boa Esperança do Sul (2), Gavião Peixoto (1), Ibitinga (1), Rincão (1) e São
Carlos (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 41% de leitos de enfermaria e 37% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 13 pacientes, o Hospital São Francisco tem 5
pacientes, a Unidade do Melhado tem 9 pacientes e o Heab tem 7 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 614 óbitos decorrentes de Covid-19. Os
óbitos registrados nas últimas 24 horas são de uma mulher de 74 anos, sem
comorbidades, que estava internada em unidade da rede pública desde o dia 10 de
janeiro; e uma mulher de 46 anos, com comorbidades, que estava internada em
unidade privada desde o dia 10 de janeiro.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município. Já foram
aplicadas 476.145 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 201.591 da primeira
dose, 198.007 da segunda dose e dose única e 76.547 de terceira dose.

 

N t t f i di 19 d j i t á i í i i ã d i 5 11
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Nesta quarta-feira, dia 19 de janeiro, terá início a vacinação de crianças com 5 a 11
anos, 11 meses e 29 dias com deficiência permanente ou com comorbidades. A
vacinação será feita com a vacina da Pfizer, recomendando-se que estejam
acompanhadas por adulto responsável ou apresentem termo de assentimento.

 

Pessoas com uma ou mais das comorbidades pré-determinadas poderão
apresentar qualquer comprovante que demonstre pertencer ao grupo de risco
(exames, receitas, relatório médico, prescrição médica etc.), desde que conste o
CRM do médico. Adicionalmente, poderão ser utilizados os cadastros já existentes
dentro das Unidades de Saúde.

 

Em decorrência do critério de priorização de vacinação, os indivíduos pertencentes
ao grupo de pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de
Benefício de Prestação Continuada (BPC) deverão comprovar ser beneficiário para
vacinação. Aos que não estão cadastrados no BPC, deverão apresentar como
documentos comprobatórios para a vacinação: laudo médico que indique a
deficiência; ou comprovação de atendimento em Centro de Reabilitação ou unidade
especializada; ou documento oficial com indicação da deficiência; ou cartões de
gratuidade do transporte público; ou autodeclaração (na ausência de outro tipo de
documento).

 
Os polos de vacinação são as unidades de Saúde do Iguatemi, Melhado, Roxo,
Jardim América e Sesa, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
it b d i i d P f it
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no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 673 - de
17 de janeiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.  

 

A Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública divulga
hoje o balanço das ações de fiscalização realizadas pela força-tarefa que envolve
equipes da Guarda Civil Municipal fiscais das Vigilâncias Sanitária e
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equipes da Guarda Civil Municipal, fiscais das Vigilâncias Sanitária e
Epidemiológica e equipes do Procon, Posturas e Sala do Empreendedor, com apoio
da PM.  

 

De 10 a 16 de janeiro, foram contabilizadas 630 ações de fiscalização. Destas,
foram 383 ações, de 10 a 12 de janeiro, e 247 durante o fim de semana, de 14 a 16
de janeiro.  

 

Foram fiscalizados ainda os seguintes pontos:  

 

Bares/ restaurantes/ lanchonetes/ similares: 123  

 

Pesque-pague: 1  

 

Shoppings/ lojas âncoras/ Mercado Municipal/ atacadistas/ varejistas e
supermercados de grande porte: 93  

 

Academias/ condicionamento físico: 10  

 

Clubes/Salão de festas ou eventos - 4  

 

Construção civil/ casa de material de construção: 76

 

Bancos – 1   Lotéricas/órgãos públicos:

 

2   Outros estabelecimentos comerciais: 308  

 

Praças/áreas públicas: 12  
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As equipes de fiscalização continuam nas ruas cobrando o cumprimento do decreto
municipal em vigor. Cabe à população não relaxar neste momento. É fundamental
continuar usando máscara corretamente, higienizar sempre as mãos e evitar
aglomerações desnecessárias. E completar o esquema vacinal.  

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta segunda-feira mais 504 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 37% de 1.362 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 33,06% de 1.231 amostras, com 407 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 131 testes no dia 16 de janeiro,
com 97 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 40.386 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.422 permanecem em quarentena e 36.352 já saíram.
Aguardam resultado de exames 43 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 36 pacientes estão internados: 24 em enfermaria, sendo 20 confirmados e 4
suspeitos, e 12 na UTI, sendo 10 confirmados e 2 suspeitos.
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Destes 36 internados, 28 são moradores de Araraquara e 8 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (1), Barra Bonita (1), Boa
Esperança do Sul (2), Gavião Peixoto (1), Ibitinga (1) e Rincão (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 41% de leitos de enfermaria e 44% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 15 pacientes, o Hospital São Francisco tem 5
pacientes, a Unidade do Melhado tem 8 pacientes e o Heab tem 8 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 612 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município. Já foram
aplicadas 473.204 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 201.510 da primeira
dose, 197.827 da segunda dose e dose única e 73.867 de terceira dose.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.

 

https://arcg.is/neO5H
https://www.araraquara.sp.gov.br/
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 672 - de
16 de janeiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste domingo, dia 16 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a vacinação contra a Covid-19
prossegue nesta segunda-feira (17) no drive thru do Cear, das 8 às 16 horas.
Também nesta segunda além do Cear o atendimento volta a ser feito nos polos de

 MENU

Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito

https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/perguntas-frequentes
https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/fale-com-o-prefeito/fale-com-o-prefeito-1


20/04/2022 15:41 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 672 - de 16 de janeiro de 2022 — Prefeitura Municipal de Ara…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/janeiro/16/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-672-de-16-de-janeiro-de-2… 2/5

Também nesta segunda, além do Cear, o atendimento volta a ser feito nos polos de
vacinação habituais, que são as unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda,
Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e unidade do
Sesa, sempre das 8 às 15 horas. No Sesa, são distribuídas 200 senhas diárias.

 

A Comissão de Organização da Vacinação do Município está aguardando a
orientação da Secretaria Municipal do Estado para definir o início da imunização de
crianças de 5 a 11 anos. As doses pediátricas ainda não foram entregues pelo
Departamento Regional de Saúde (DRS III). Assim que estiverem disponíveis para
a população, o calendário vacinal pediátrico será amplamente divulgado.

 

Araraquara já aplicou 473.202 doses contra a Covid-19, sendo 201.510 da primeira
dose, 197.827 da segunda dose e dose única e 73.865 de terceira dose.

 

A Prefeitura continua empenhada no enfrentamento da doença e a população
também precisa manter os cuidados sanitários: usar máscara, higienizar as mãos e
evitar aglomerações desnecessárias. E tomar vacina.

 

As informações completas sobre o esquema vacinal e os pontos de atendimento
médico e testagem para Covid-19 são atualizadas no site da Prefeitura e no
material divulgado nas redes sociais.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou neste sábado mais 486 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 37,41% de 1.299 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 78,47% de 353 amostras, com 277 positivados.
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Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 946 testes no dia 15 de janeiro,
com 209 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 39.882 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.290 permanecem em quarentena e 35.494 já saíram.
Aguardam resultado de exames 24 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 32 pacientes estão internados: 26 em enfermaria, sendo 21 confirmados e 5
suspeitos, e 6 confirmados na UTI.

 

Destes 32 internados, 24 são moradores de Araraquara e 8 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (3), Barra Bonita (1), Boa
Esperança do Sul (2), Ibitinga (1) e Rincão (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 53% de leitos de enfermaria e 22% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 12 pacientes, o Hospital São Francisco tem 7
pacientes, a Unidade do Melhado tem 8 pacientes e o Heab tem 5 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 612 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
registrado nas últimas 24 horas é de uma mulher de 59 anos, com comorbidades,

t i t d id d d d úbli d d di 8 d j i
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que estava internada em unidade da rede pública desde o dia 8 de janeiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 671 - de
15 de janeiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste sábado, dia 15 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 prossegue hoje no drive thru do Cear, das 8 às 16
horas. E na segunda-feira (17), além do Cear, o atendimento volta a ser feito nos
polos de vacinação habituais que são as unidades de saúde da Vila Xavier Jardim
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polos de vacinação habituais, que são as unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim
Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e
unidade do Sesa, sempre das 8 às 15 horas. No Sesa, são distribuídas 200 senhas
diárias.

 

A Comissão de Organização da Vacinação do Município está aguardando a
orientação da Secretaria Municipal do Estado para definir o início da imunização de
crianças de 5 a 11 anos. As doses pediátricas ainda não foram entregues pelo
Departamento Regional de Saúde (DRS III).

 

Assim que estiverem disponíveis para a população, o calendário vacinal pediátrico
será amplamente divulgado.

Araraquara já aplicou 472.124 doses contra a Covid-19, sendo 201.488 da primeira
dose, 197.785 da segunda dose e dose única e 72.851 de terceira dose.

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continuará atendendo no fim de semana, hoje e amanhã, das 7 às 19 horas, além

do atendimento no polo de triagem da UPA da Vila Xavier e o atendimento
pediátrico na UPA Central. Nas duas UPAS o atendimento é 24 horas.

As informações completas sobre o esquema vacinal e os pontos de atendimento e
testagem de sintomáticos e assintomáticos são atualizadas no site da Prefeitura e
no material divulgado nas redes sociais.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou neste sábado mais 179 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 28,14% de 636 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.
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Portanto, Araraquara tem 39.396 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.393 permanecem em quarentena e 35.392 já saíram.
Aguardam resultado de exames 7 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 32 pacientes estão internados: 22 em enfermaria, sendo 18 confirmados e 4
suspeitos, e 10 na UTI, sendo 8 confirmados e 2 suspeitos.

 

Destes 32 internados, 25 são moradores de Araraquara e 7 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (1), Barra Bonita (1), Boa
Esperança do Sul (2), Colina (1), Ibitinga (1) e Rincão (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 45% de leitos de enfermaria e 37% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 12 pacientes, o Hospital São Francisco tem 7
pacientes, a Unidade do Melhado tem 6 pacientes e o Heab tem 7 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 611 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
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cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 670 - de
14 de janeiro de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua hoje até as 15 horas nas unidades de
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saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e Sesa. Amanhã, sábado, o drive-thru do Cear estará
atendendo das 8 às 16 horas.

 

É importante as pessoas busquem a imunização para se proteger com as duas
doses e mais a dose de reforço, para quem já tomou a segunda dose da
Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer há pelo menos 4 meses. Somente no caso da
Janssen, o intervalo entre a dose única e a dose de reforço é de 2 meses. 

 

O município já aplicou 469.353 doses contra a Covid-19, sendo 201.399 da primeira
dose, 197.533 da segunda dose e dose única e 70.421 de terceira dose. 

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continuará atendendo no fim de semana, no sábado e no domingo, das 7 às 19
horas, além do atendimento no polo de triagem da UPA da Vila Xavier e o
atendimento pediátrico na UPA Central. Nas duas UPAS o atendimento é 24 horas.

 

As informações completas sobre o esquema vacinal e os pontos de atendimento e
testagem de sintomáticos e assintomáticos são atualizadas no site da Prefeitura e

no material divulgado nas redes sociais.

 

 

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta sexta-feira mais 865 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 34,21% de 2.528 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 37 91% de 1 390 amostras com 527 positivados
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percentual é de 37,91% de 1.390 amostras, com 527 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 1.138 testes no dia 13 de janeiro,
com 338 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 39.217 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.727 permanecem em quarentena e 34.879 já saíram.
Aguardam resultado de exames 43 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 38 pacientes estão internados: 29 em enfermaria, sendo 20 confirmados e 9
suspeitos, e 9 confirmados estão na UTI.

 

Destes 38 internados, 29 são moradores de Araraquara e 9 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Boa Esperança do Sul (2),
Ibaté (2), Ibitinga (1) e São Carlos (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 59% de leitos de enfermaria e 33% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 16 pacientes, o Hospital São Francisco tem 8
pacientes, a Unidade do Melhado tem 6 pacientes e o Heab tem 8 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 611 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
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registrado nas últimas 24 horas é de uma idosa de 95 anos, com comorbidades,
que estava internada em unidade da rede pública desde o dia 8 de janeiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município e é fundamental
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que as pessoas busquem a imunização para se proteger com as duas doses e mais
a dose de reforço, para quem já tomou a segunda dose da Coronavac, Astrazeneca
ou Pfizer há pelo menos 4 meses.

 

Somente no caso da Janssen, o intervalo entre a dose única e a dose de reforço é
de 2 meses.  

 

O município já aplicou 466.853 doses contra a Covid-19, sendo 201.338 da primeira
dose, 197.311 da segunda dose e dose única e 68.204 de terceira dose. 

 

São polos de vacinação o drive-thru do Cear, que atende das 8 às 16 horas, de
segunda-feira a sábado, e as unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda,
Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e Sesa, que
atendem das 8 às 15 horas, de segunda a sexta. No Sesa, estão sendo distribuídas
200 senhas diárias.

 

As informações completas sobre o esquema vacinal são atualizadas no site da
Prefeitura e no material divulgado nas redes sociais.

 
 

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quinta-feira mais 1.019 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 32,28% de 3.156 amostras analisadas nos serviços públicos e
privados de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja,
sintomáticos e assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 35,54% de 2.121 amostras, com 754 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
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Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 1.035 testes no dia 12 de janeiro,
com 265 positivados e 7 de outros municípios.

 

Portanto, Araraquara tem 38.352 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.579 permanecem em quarentena e 34.163 já saíram.
Aguardam resultado de exames 38 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 35 pacientes estão internados: 28 em enfermaria, sendo 24 confirmados e 4
suspeitos, e 7 confirmados estão na UTI.

 

Destes 35 internados, 30 são moradores de Araraquara e 5 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense, Boa Esperança do Sul, Ibitinga,
Pirassununga e São Carlos.

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 57% de leitos de enfermaria e 26% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 20 pacientes, o Hospital São Francisco tem 6
pacientes, a Unidade do Melhado tem 5 pacientes e o Heab tem 4 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 610 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.
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Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 668 - de
12 de janeiro de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A Prefeitura Municipal publicou nos Atos Oficiais de hoje o decreto municipal que
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altera o decreto anterior, modificando os parâmetros do isolamento domiciliar
voltado a impedir a disseminação do novo coronavírus.

 

De acordo com o novo documento, a Gerência de Vigilância Sanitária determina
isolamento domiciliar por 7 dias ao caso índice e aos seus comunicantes
domiciliares, período em que serão monitorados pelas equipes da Secretaria
Municipal da Saúde. Caso os sintomas sugestivos de Covid-19 persistam após o
sétimo dia, o paciente deverá procurar assistência médica imediata.

 

Além disso, os profissionais de saúde que sejam comunicantes domiciliares
assintomáticos, com 3 doses de vacina contra a Covid-19, não cumprirão
isolamento domiciliar, tendo em vista o risco de desassistência frente à variante
Ômicron da Covid-19.

 

O decreto foi elaborado pelo Comitê de Contingência do Coronavírus, seguindo
orientações do Comitê Científico e do Mistério da Saúde.

 

E conforme é feito semanalmente, o Comitê divulga o balanço de atendimentos
prestados no município, referentes ao Coronavírus. São eles:

 

 - Atendimentos no polo de triagem da UPA Vila Xavier: 118.340

 

- Pacientes internados na Unidade de Retaguarda do Melhado: 611

 

- Atendimentos pelo Disque-Saúde: 31.328 ligações

 

- Exames realizados junto à Unesp: 125.345

 

- Testes capilares – 45.994
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- Exames antígenos realizados nas unidades de saúde, praça Santa Cruz, TCI,
comércio e na UPA: 90.782

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando. O município já aplicou 464.855
doses contra a Covid-19, sendo 201.275 da primeira dose, 197.127 da segunda
dose e dose única e 66.453 de terceira dose. 

 

São polos de vacinação o drive-thru do Cear, que atende das 8 às 12 horas, e as
unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de
Andrade, Assentamento Bela Vista e Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, a partir de
amanhã, estarão sendo distribuídas 50 senhas diárias.

 

As informações completas sobre o esquema vacinal são atualizadas no site da
Prefeitura e no material divulgado nas redes sociais.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quarta-feira mais 633 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 27,17% de 2.329 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 31,39% de 1.185 amostras, com 372 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 1.144 testes no dia 11 de janeiro,
com 261 positivados e 8 de outros municípios.

 

Portanto, Araraquara tem 37.333 casos confirmados de Covid-19.
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Do total de confirmados, 3.232 permanecem em quarentena e 33.491 já saíram.
Aguardam resultado de exames 36 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 38 pacientes estão internados: 31 em enfermaria, sendo 29 confirmados e 2
suspeitos, e 7 estão na UTI, 6 confirmados e 1 suspeito.

 

Destes 38 internados, 33 são moradores de Araraquara e 5 residem em outros
municípios; 2 em Américo Brasiliense, 1 em Boa Esperança do Sul, 1 em Nova
Europa e 1 em São Carlos.

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de

ocupação de 69% de leitos de enfermaria e 30% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 23 pacientes, o Hospital São Francisco tem 5
pacientes, a Unidade do Melhado tem 6 pacientes e o Heab tem 4 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 610 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
registrado nas últimas 24 horas é de uma idosa de 86 anos, com comorbidades,
que deu entrada em unidade privada de emergência em 11 de janeiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.
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Desenvolvido com o CMS de código aberto Plone

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 667 - de
11 de janeiro de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

Conforme balanço divulgado semanalmente, sempre às terças-feiras, a Rede de
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Solidariedade do Município arrecadou, de 25 de março de 2020 a 10 de janeiro de
2021, um total de 330.502 quilos de alimentos. Outros 678.614 quilos foram
comprados pelo município. O resultado foi a entrega, até agora, de 39.563 cestas
que atenderam, até o momento, 9.163 famílias em situação de vulnerabilidade em
2020, 8.842 famílias em 2021 e 337 famílias em 2022.

 

As cestas são distribuídas no território da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, nas unidades dos CRAS e também através do Fundo
Social de Solidariedade.

 

A Rede de Solidariedade também contabilizou, até 10 de janeiro, a arrecadação de
35.811 itens de limpeza e higiene pessoal, destinados em 8.562 kits. Foram doados
ainda 26.075 litros de leite.

 

Também foi contabilizada até o momento, a doação de 1.981,5 quilos de ração para
cães e gatos.

 

Em dinheiro, a conta corrente da Rede de Solidariedade recebeu R$ 28.403,88. Já
foram utilizados, desta conta, R$ 8.334,80 para adquirir itens e completar cestas

que foram entregues. O saldo atual é de R$ 20.069,08.

 

Também está em andamento, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a
campanha de arrecadação de alimentos e de produtos de higiene e limpeza no
drive-thru de vacinação do Cear. Até agora, foram arrecadados 14.447 quilos de
alimentos e 1.173 itens de higiene e limpeza nos dois pontos de drive-thru. Todos
os produtos e itens arrecadados serão destinados à Rede de Solidariedade.

 

A Rede de Solidariedade atende pelo canal 0800-7731145, de segunda a sexta-
feira, das 8h30 às 16h30.

 

As pessoas podem fazer suas doações, de segunda a sexta-feira, nos seguintes
endereços: Casa dos Conselhos, na Avenida Portugal, 583, Centro, das 8h às 17h;
F d S i l d S lid i d d R I l d C i ã (R 12) 3885 Vil
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Fundo Social de Solidariedade, na Rua Imaculada Conceição (Rua 12), 3885, Vila
Yamada, das 7h às 13h; e no Banco de Alimentos, na Avenida Padre Antônio
Cesarino, 808, Vila Xavier, das 7h às 15h.

 

E uma outra forma de doar recursos financeiros à Rede de Solidariedade é o PIX,
transferência bancária gratuita e instantânea, cuja chave é o e-
mail rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta terça-feira mais 863 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 37,15% de 2.323 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 41,95% de 1.713 amostras, com 727 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 590 testes no dia 10 de janeiro,
com 136 positivados e 2 de outros municípios.

 

Portanto, Araraquara tem 36.700 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.350 permanecem em quarentena e 32.741 já saíram.
Aguardam resultado de exames 51 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

mailto:rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br
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Hoje, 32 pacientes estão internados: 25 em enfermaria, sendo 24 confirmados e 1
suspeito, e 7 confirmados estão na UTI.

 

Destes 32 internados, 27 são moradores de Araraquara e 5 residem em outros
municípios; 2 em Américo Brasiliense, 1 em Boa Esperança do Sul, 1 em Gavião
Peixoto e 1 em Nova Europa.

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 56% de leitos de enfermaria e 30% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 12 pacientes, o Hospital São Francisco tem 3
pacientes, a Unidade do Melhado tem 8 pacientes e o Heab tem 10 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 609 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

A vacinação continua avançando em Araraquara. Já foram aplicadas 462.248
doses contra a Covid-19, sendo 201.243 da primeira dose, 196.968 da segunda
dose e dose única e 64.037 de terceira dose.

 

A Vigilância Epidemiológica informa que, por falta de doses da Pfizer, a vacinação
com esse imunizante teve que ser interrompida hoje em todos os polos e será
retomada amanhã, quarta-feira (12), no período da tarde, após a chegada de mais
doses no município que serão entregues pelo Departamento Regional de Saúde
(DRS- Araraquara), órgão do Governo do Estado.

 

Os demais imunizantes continuam disponíveis nos polos de vacinação, inclusive
para aplicação da dose de reforço.

 

T d iti d i i t tã d it d
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Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19. 

A Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública divulga
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hoje o balanço das ações de fiscalização realizadas pela força-tarefa que envolve
equipes da Guarda Civil Municipal, fiscais das Vigilâncias Sanitária e
Epidemiológica e equipes do Procon, Posturas e Sala do Empreendedor, com apoio
da PM. 
  
De 3 a 9 de janeiro, foram contabilizadas 642 ações de fiscalização. Destas, foram
381 ações, de 3 a 6 de janeiro, e 261 durante o fim de semana, de 7 a 9 de janeiro. 
  
Foram fiscalizados ainda os seguintes pontos: 
  
Bares/ restaurantes/ lanchonetes/ similares: 103 
  
Pesque-pague: 6 

Shoppings/ lojas âncoras/ Mercado Municipal/ atacadistas/ varejistas e
supermercados de grande porte: 101 

Academias/ condicionamento físico: 13 

Clubes/Salão de festas ou eventos - 6 

Construção civil/ casa de material de construção: 63 
Bancos – 2  

Lotéricas/órgãos públicos: 5 
  
Outros estabelecimentos comerciais: 316 

Residências/condomínios/ repúblicas: 1 
  
Praças/áreas públicas: 9 

As equipes de fiscalização continuam nas ruas cobrando o cumprimento do decreto
municipal em vigor. Cabe à população não relaxar neste momento. É fundamental
continuar usando máscara corretamente, higienizar sempre as mãos e evitar
aglomerações desnecessárias. E completar o esquema vacinal. 

Situação epidemiológica 
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Araraquara registrou nesta segunda-feira mais 501 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 54,33% de 922 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. 
  
Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 60,42% de 571 amostras, com 339 positivados. 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais e na praça Santa Cruz foram aplicados um total de 351 testes
no dia 9 de janeiro, com 162 positivados e 6 de outros municípios. 

Portanto, Araraquara tem 35.837 casos confirmados de Covid-19. 

Do total de confirmados, 2.725 permanecem em quarentena e 32.503 já saíram.
Aguardam resultado de exames 75 amostras. 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame. 

Hoje, 33 pacientes estão internados: 28 em enfermaria, sendo 22 confirmados e 6
suspeitos, e 5 estão na UTI, 3 confirmados e 2 suspeitos. 

Destes 33 internados, 24 são moradores de Araraquara e 9 residem em outros
municípios; 4 em Américo Brasiliense, 2 em Boa Esperança do Sul, 1 em Motuca, 1
em Nova Europa e 1 em São Carlos. 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 60% de leitos de enfermaria e 26% de UTI. 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 12 pacientes, o Hospital São Francisco tem 3
pacientes, a Unidade do Melhado tem 8 pacientes e o Heab tem 10 pacientes. 

Araraquara registrou, até o momento, 609 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas. 
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Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena. 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H). 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste domingo, dia 9 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.
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A Secretaria Municipal de Saúde informa que o Centro de Referência de Testagem
para Covid-19 será aberto amanhã, segunda-feira, no prédio do Hospital de
Campanha. O atendimento à população será feito das 7 às 19 horas, todos os dias,
inclusive aos sábados e domingos.

 

A nova estrutura de testagem se soma aos 4 quiosques que estão atendendo
durante a semana, das 9 às 13 horas, em tendas instaladas nos postos de saúde
do Jardim Cruzeiro do Sul, Marivan, Parque São Paulo e Jardim Brasília, com 100
testes diários em cada uma, e aos 4 postos atendendo em horário estendido, das
17h às 20h, no Jardim Paulistano, Cecap, Selmi Dei I e Santa Angelina, também
com 100 senhas por dia.

 

Lembrando também a partir desta segunda o atendimento do drive-thru do Cear
será estendido, com vacinação contra a Covid-19 das 8 às 16 horas, de segunda a
sábado. Será mantido, com atendimento habitual, a vacinação nas unidades da Vila
Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento
Bela Vista e Sesa, de segunda a sexta, das 8 às 15 horas.

 

A Prefeitura continua empenhada no enfrentamento da doença e a população
também precisa manter os cuidados sanitários: usar máscara, higienizar as mãos e
evitar aglomerações desnecessárias. E tomar vacina.

 

As informações completas sobre o esquema vacinal e os pontos de atendimento
médico e testagem para Covid-19 são atualizadas no site da Prefeitura e no
material divulgado nas redes sociais.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou neste domingo mais 400 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 38,3% de 1.027 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
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assintomáticos testados na busca ativa.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 58,3% de 571 amostras, com 323 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais e na praça Santa Cruz foram aplicados um total de 456 testes
no dia 8 de janeiro, com 77 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 35.336 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 2.447 permanecem em quarentena e 32.280 já saíram.
Aguardam resultado de exames 89 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 25 pacientes estão internados: 21 em enfermaria, sendo 18 confirmados e 3
suspeitos, e 4 estão na UTI, 3 confirmados e 1 suspeito.

 

Destes 25 internados, 19 são moradores de Araraquara e 6 residem em outros
municípios; 2 em Américo Brasiliense, 2 em Boa Esperança do Sul, 1 em Motuca e
1 em Porto Ferreira.

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 64% de leitos de enfermaria e 21% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 10 pacientes, o Hospital São Francisco tem 3
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pacientes, a Unidade do Melhado tem 6 pacientes e o Heab tem 6 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 609 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste sábado, dia 8 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a testagem para a Covid-19 continua
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neste fim de semana, na praça Santa Cruz. Hoje, sábado, as equipes trabalham até
as 18h30, e no domingo, o horário será das 7h30 às 12h30.

 

Para reforçar o serviço de atendimento médico e testagem, o Hospital de
Campanha será reaberto nesta semana como Centro de Referência de Testagem
para Covid-19.

 

A semana começa também com atendimento e testagem nos quiosques anexos às
unidades de saúde do Jardim Cruzeiro do Sul, Marivan, Parque São Paulo e Jardim
Brasília, das 9 às 13 horas, com 100 testes diários em cada uma das unidades. E
das 17h às 20h, nas unidades do Jardim Paulistano, Cecap, Selmi Dei I e Santa
Angelina estão testando para Covid-19.

 

Lembrando que também a partir desta segunda, o atendimento do drive-thru do
Cear será estendido, com vacinação contra a Covid-19 das 8 às 16 horas, de
segunda a sábado. Além do atendimento nas  unidades da Vila Xavier, Jardim
Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e
Sesa que continuará de segunda a sexta, das 8 às 15 horas.

 

O município já aplicou 459.205 doses contra a Covid-19, sendo 201.195 da primeira
dose, 196.762 da segunda dose e dose única e 61.248 de terceira dose.

 

A Prefeitura continua empenhada no enfrentamento da doença e a população
precisa continua fazendo sua parte, buscando a vacina, usando máscara,
higienizando sempre as mãos e evitando aglomerações desnecessárias.

 

As informações completas sobre o esquema vacinal e os pontos de atendimento
médico e testagem para Covid-19 são atualizadas no site da Prefeitura e no
material divulgado nas redes sociais.

 

Situação epidemiológica

 



20/04/2022 15:38 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 664 - de 8 de janeiro de 2022 — Prefeitura Municipal de Arar…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/janeiro/08/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-664-de-8-de-janeiro-de-2022 3/6

Araraquara registrou neste sábado mais 740 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 28% de 2.731 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de
saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos testados na busca ativa.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 29,4% de 1.973 amostras, com 581 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais, na praça Santa Cruz e no Terminal Central de Integração,
foram aplicados um total de 758 testes no dia 7 de janeiro, com 159 positivados.

 

Do total de testes, 911 foram aplicados nos polos estendidos, com 212 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 34.936 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 2.286 permanecem em quarentena e 32.041 já saíram.
Aguardam resultado de exames 66 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 21 pacientes estão internados: 15 em enfermaria, sendo 14 confirmados e 1
suspeito, e 6 estão na UTI, 3 suspeitos e 3 confirmados.

 

Destes 21 internados, 15 são moradores de Araraquara e 6 residem em outros
municípios; 3 de Américo Brasiliense e 1 de Boa Esperança do Sul, 1 de Leme e 1
d P t F i
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de Porto Ferreira.

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 45% de leitos de enfermaria e 32% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 9 pacientes, o Hospital São Francisco tem 2
pacientes, a Unidade do Melhado tem 5 pacientes e o Heab tem 5 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 609 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo

Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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OF. CEAB Nº 093/2022    Araraquara, 30 de março de 2022. 

 

À Secretária de Saúde 

Sra. Eliana Mori Honain 

 

Venho, por meio deste, informar as ações desenvolvidas pela Prefeitura 

Municipal de Araraquara durante a pandemia de COVID-19, durante os anos de 2020, 2021 e 

2022. 

 Em 16/03/2020 foi constituído o Comitê de Contingência da COVID-19, com reuniões 

diárias no Paço Municipal, para tomada de decisões sanitárias do município; 

 Nesta mesma data foi instituído o Boletim Diário do Comitê de Contingência do 

Coronavírus em Araraquara; 

 Neste mesmo período houve a criação do Teleatendimento (Disque-saúde: 0800-

7717723), que passou a funcionar até as 20h, inclusive aos finais de semana em 

24/03/2020; 

 Em 20/03/2020 foi identificado no município de Araraquara o primeiro caso de COVID-

19; 

 Em 20/03/2020 houve a criação de Pólos de Horário Estendido em seis unidades de 

saúde da Atenção Primária para atendimento e testagem de pacientes sintomáticos e 

comunicantes, com funcionamento até as 22h em alguns períodos; 

 Em 23/03/2020 foi lançado o primeiro decreto municipal de Calamidade Pública 

(DECRETO Nº 12.236); 

 Em 25/03/2020 foi instituída a Rede de Solidariedade, para responder às necessidades 

da população idosa, doentes crônicos e pessoas em situação de vulnerabilidade; 

 Em 25/03/2020 o Comitê de Contingência decidiu que a UPA da Vila Xavier fosse 

reorganizada para ser a unidade de saúde do município de atendimento exclusivo de 

eventos relacionados a síndromes gripais, com extensão de leitos de retaguarda 

instalados na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em frente à UPA. 
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Dessa forma, os leitos de observação da UPA foram transformados em leitos de UTI. A 

unidade da UPA Central ficou como referência para atendimento de crianças com 

sintomas gripais; 

 Neste mesmo dia o Comitê de Contingência identificou a necessidade de ampliação do 

número de leitos de UTI e de observação no município e a gestão municipal 

apresentou como proposta a implantação de um hospital de campanha na estrutura 

do imóvel da Nova Moto. Iniciou-se, então a construção do Hospital de Solidariedade 

com 50 leitos, sendo 37 leitos de observação e mais 13 leitos de UTI; 

 No dia 25/03/2020 a Prefeitura Municipal iniciou a criação de empregos públicos 

temporários de apoiadores de limpeza de próprios e apoiadores de construção civil. 

Foram realizadas as contratações emergenciais de pessoal para frentes de trabalho de 

limpeza do hospital de campanha para a COVID-19 e também de frentes de trabalho 

de construção civil, além de outras atividades de apoio às ações das equipes do 

município no enfrentamento da pandemia; 

 No dia 30/03/2020 houve a criação do Disque Acolhimento para a população com 

objetivo de prestar acolhimento psicológico à população durante a pandemia de 

Coronavírus; 

 No mesmo dia houve a criação de um plantão psicológico para servidores municipais, 

através da Coordenadoria de Recursos Humanos. Os atendimentos psicológicos foram 

feitos via celular e vídeo-chamada, mediante demandas espontâneas, não 

necessitando de agendamento prévio; 

 Logo que foi decretada calamidade pública, o comitê identificou a necessidade de criar 

parcerias com o objetivo de agilizar o diagnóstico e isolar precocemente os pacientes 

contaminados. Assim foi estabelecida uma parceria com a UNESP para realização do 

RT-PCR para detecção dos SARS-COV-2, o que possibilitou obtermos o resultado do 

exame em um dia. Além disso, foi realizada também parceria com a UNIARA e Instituto 

Butantan para realização dos testes sorológicos IgM e IgG; 

 Em abril de 2020 a Coordenadoria da Atenção Básica desenvolveu estratégias de 

educação permanente para os trabalhadores da Atenção Primária (fluxograma de 
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manejo clínico de pacientes sintomáticos respiratórios, divulgação de manuais e de 

cursos EaD do Ministério da Saúde e de Instituições de Ensino reconhecidas e 

referendadas, criação e veiculação de vídeo sobre o uso correto de EPI´s); 

 Em junho de 2020 foi constituído o Comitê Científico da COVID-19, com reuniões 

semanais, para assessoria técnico-científica sobre a COVID-19, englobando 

representantes de universidades, gestão, especialistas responsáveis pelo atendimento 

na rede pública e privada, com discussão de protocolos e de casos; 

 Em 04/06/2020 o Ministério Público do Trabalho realizou a determinação de 

afastamento/remanejamento de servidores idosos de diversos setores da Prefeitura, 

independente de ter ou não comorbidades. Houve uma segunda determinação do 

Ministério Público do Trabalho, em 21/08/2020 e 31/08/2020, com 

afastamento/remanejamento de servidores da saúde com comorbidades e idosos; 

 Em junho de 2020 foi desenvolvida uma plataforma de atendimento virtual por 

WhatsApp a pacientes com sintomas da COVID-19 (Plataforma Bela), resultado de uma 

parceria entre a Prefeitura, a empresa de consultoria ELOGroup e o Instituto 

Votorantim; 

 No 1º semestre de 2020, após o aumento do número de casos de COVID-19, e 

sinalizações freqüentes do Comitê Estadual de Enfrentamento à COVID-19, de que 

ainda enfrentaríamos o pico de casos da doença, o Comitê Municipal de Contingência 

da COVID-19 planejou ações preventivas, tais como: 

 Testagem em massa em Praça pública e Terminal de Integração com funcionamento 

de segunda a sexta-feira (2 equipes compostas por 7 profissionais – Técnicos de 

Enfermagem e Auxiliar Administrativo); 

 Testagem em 13 segmentos do comércio (8 equipes compostas por 2 técnicos de 

enfermagem cada); 

 Barreiras sanitárias (3 Equipes compostas por 2 Técnicos de Enfermagem, 1 

Enfermeiro, Guarda Municipal e fiscais da Vigilância Sanitária), localizadas em 

saídas/entradas estratégicas do município, com funcionamento diário (inclusive aos 

finais de semana) das 8h às 16h; 
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 Montagem de equipes de visitas domiciliares em Instituições de longa permanência e 

repúblicas de idosos, Centros de Ressocialização, Penitenciária, bairro Oitis, pessoas 

em situação de rua, idosos e casos de maior vulnerabilidade; 

 Testagem domiciliar para pacientes idosos com síndrome gripal (agendamento via 

Disque-saúde); 

TESTAGENS NO MUNICÍPIO COM ATUALIZAÇÃO EM 26/03/2022 (considerando desde o 

início da pandemia): 

 127.002 testes RT-PCR; 

 156.363 testes Antígeno e; 

 44.442 testes sorológicos (término em 28/06/2021 pelo fato das evidências científicas 

demonstrarem baixa acurácia para diagnóstico). 

 Monitoramento diário por telefone (por médicos), inclusive aos sábados e domingos, 

com indicação de internação em caso de agravamento do quadro clínico; 

 Internação preventiva para pacientes a partir de 45 anos e/ou com comorbidades; 

 Criação das equipes de bloqueio (21 equipes com 47 profissionais ao todo) para 

monitoramento in loco de pacientes e contatos domiciliares, orientação de medidas de 

isolamento e proteção individual; 

 Em janeiro de 2021 houve a criação da Coordenadoria Executiva Extraordinária de 

Ações de Combate à COVID-19; 

 Em 20/01/2021 foi identificada a primeira cepa da variante Gamma da COVID-19; 

 Em 21/01/2021 houve a estruturação de equipes para cadastramento e vacinação 

contra a COVID-19; 

 Nesta ocasião houve a criação de Pólos de Vacinação da COVID-19 (oito unidades de 

saúde da Atenção Básica, Serviço Especial de Saúde de Araraquara, drive-thru no CEAR 

e no SESC); 

 Em fevereiro de 2021, houve aumento do número de casos (com detecção da variante 

P.1 – Gamma nos seqüenciamentos realizados), levando à grande pressão assistencial 

e alta taxa de ocupação de leitos de enfermaria e UTI; 
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  Primeiro Lockdown adotado pela Prefeitura de Araraquara entre 21 de fevereiro de 

2021 e 02 de março de 2021. 

 O primeiro caso confirmado de paciente com a variante Delta no município ocorreu 

em 30/03/2021. 

 Em março de 2021 houve a criação da Unidade de Quarentena. O local foi 

disponibilizado para todas as pessoas diagnosticadas por COVID-19, maiores de 18 

anos e menores de 65 anos que apresentavam sintomas leves e estáveis. O objetivo 

desta unidade era garantir que pacientes positivos sem condições de cumprir 

isolamento domiciliar (moradores de rua, residentes em domicílios pequenos e 

numerosos) cumprissem isolamento minimizando a transmissão para os familiares e 

população em geral. Nesta unidade, havia visitas regulares de equipes de enfermagem 

da Vigilância Epidemiológica para acompanhamento dos casos; 

 Em abril de 2021, em parceria com o Instituto Butantan, iniciamos a transfusão de 

plasma convalescente para pacientes com 40 anos ou mais, com comorbidades e que 

estivessem entre o primeiro e o quarto dia dos sintomas; 

 Em julho de 2021 foi decretado o segundo lockdown (20/07/2021 à 27/07/2021); 

 Em 30/08/2021 foram detectadas cepas da variante delta no município; 

 Em 23/11/2021 foram encerradas as internações no Hospital de Solidariedade, devido 

ao arrefecimento da pandemia ocasionado pelo avanço da vacinação e a imunidade 

adquirida pelos indivíduos contaminados previamente;  

 O primeiro caso confirmado de paciente com a variante Ômicron no município ocorreu 

em 21/12/2021; 

 Em 10/01/2022 foi criado o Centro de Referência de Testagem para COVID-19, na 

estrutura onde funcionou o Hospital de Solidariedade, para reforçar a estrutura de 

testagem em massa da população (com a circulação da nova cepa houve grande busca 

por testes diagnósticos, contudo o número de internações e óbitos mantiveram-se 

baixos. O Centro de Referência de Testagem para COVID-19 funcionava diariamente, 

inclusive aos finais de semana, das 7h às 19h, com equipe de enfermagem para 

testagem e equipe médica para atendimento de sintomáticos; 
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 Nesta mesma ocasião foi encerrada a testagem na Praça Santa Cruz e no Terminal 

Central de Integração, mantendo a UPA da Vila Xavier e o Centro de Referência de 

Testagem para COVID-19; 

 Em 16/03/2022 a Estrutura do Hospital de Solidariedade passa a funcionar como 

Centro de Reidratação, mantendo a UPA da Vila Xavier como referência para os casos 

de COVID-19. 

 

Sem mais, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 

 

 

Dra. Talitha Paula Resende Martins 

Coordenadora Executiva de Atenção Básica 
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 664 - de
8 de janeiro de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste sábado, dia 8 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a testagem para a Covid-19 continua

 MENU
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neste fim de semana, na praça Santa Cruz. Hoje, sábado, as equipes trabalham até
as 18h30, e no domingo, o horário será das 7h30 às 12h30.

 

Para reforçar o serviço de atendimento médico e testagem, o Hospital de
Campanha será reaberto nesta semana como Centro de Referência de Testagem
para Covid-19.

 

A semana começa também com atendimento e testagem nos quiosques anexos às
unidades de saúde do Jardim Cruzeiro do Sul, Marivan, Parque São Paulo e Jardim
Brasília, das 9 às 13 horas, com 100 testes diários em cada uma das unidades. E
das 17h às 20h, nas unidades do Jardim Paulistano, Cecap, Selmi Dei I e Santa
Angelina estão testando para Covid-19.

 

Lembrando que também a partir desta segunda, o atendimento do drive-thru do
Cear será estendido, com vacinação contra a Covid-19 das 8 às 16 horas, de
segunda a sábado. Além do atendimento nas  unidades da Vila Xavier, Jardim
Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e
Sesa que continuará de segunda a sexta, das 8 às 15 horas.

 

O município já aplicou 459.205 doses contra a Covid-19, sendo 201.195 da primeira
dose, 196.762 da segunda dose e dose única e 61.248 de terceira dose.

 

A Prefeitura continua empenhada no enfrentamento da doença e a população
precisa continua fazendo sua parte, buscando a vacina, usando máscara,
higienizando sempre as mãos e evitando aglomerações desnecessárias.

 

As informações completas sobre o esquema vacinal e os pontos de atendimento
médico e testagem para Covid-19 são atualizadas no site da Prefeitura e no
material divulgado nas redes sociais.

 

Situação epidemiológica
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Araraquara registrou neste sábado mais 740 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 28% de 2.731 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de
saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos testados na busca ativa.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 29,4% de 1.973 amostras, com 581 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais, na praça Santa Cruz e no Terminal Central de Integração,
foram aplicados um total de 758 testes no dia 7 de janeiro, com 159 positivados.

 

Do total de testes, 911 foram aplicados nos polos estendidos, com 212 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 34.936 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 2.286 permanecem em quarentena e 32.041 já saíram.
Aguardam resultado de exames 66 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 21 pacientes estão internados: 15 em enfermaria, sendo 14 confirmados e 1
suspeito, e 6 estão na UTI, 3 suspeitos e 3 confirmados.

 

Destes 21 internados, 15 são moradores de Araraquara e 6 residem em outros
municípios; 3 de Américo Brasiliense e 1 de Boa Esperança do Sul, 1 de Leme e 1
d P t F i
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de Porto Ferreira.

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 45% de leitos de enfermaria e 32% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 9 pacientes, o Hospital São Francisco tem 2
pacientes, a Unidade do Melhado tem 5 pacientes e o Heab tem 5 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 609 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo

Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste domingo, dia 9 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 MENU

Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito

https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/perguntas-frequentes
https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/fale-com-o-prefeito/fale-com-o-prefeito-1


20/04/2022 15:39 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 665 - de 9 de janeiro de 2022 — Prefeitura Municipal de Arar…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/janeiro/09/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-665-de-9-de-janeiro-de-2022 2/5

 

A Secretaria Municipal de Saúde informa que o Centro de Referência de Testagem
para Covid-19 será aberto amanhã, segunda-feira, no prédio do Hospital de
Campanha. O atendimento à população será feito das 7 às 19 horas, todos os dias,
inclusive aos sábados e domingos.

 

A nova estrutura de testagem se soma aos 4 quiosques que estão atendendo
durante a semana, das 9 às 13 horas, em tendas instaladas nos postos de saúde
do Jardim Cruzeiro do Sul, Marivan, Parque São Paulo e Jardim Brasília, com 100
testes diários em cada uma, e aos 4 postos atendendo em horário estendido, das
17h às 20h, no Jardim Paulistano, Cecap, Selmi Dei I e Santa Angelina, também
com 100 senhas por dia.

 

Lembrando também a partir desta segunda o atendimento do drive-thru do Cear
será estendido, com vacinação contra a Covid-19 das 8 às 16 horas, de segunda a
sábado. Será mantido, com atendimento habitual, a vacinação nas unidades da Vila
Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento
Bela Vista e Sesa, de segunda a sexta, das 8 às 15 horas.

 

A Prefeitura continua empenhada no enfrentamento da doença e a população
também precisa manter os cuidados sanitários: usar máscara, higienizar as mãos e
evitar aglomerações desnecessárias. E tomar vacina.

 

As informações completas sobre o esquema vacinal e os pontos de atendimento
médico e testagem para Covid-19 são atualizadas no site da Prefeitura e no
material divulgado nas redes sociais.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou neste domingo mais 400 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 38,3% de 1.027 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
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assintomáticos testados na busca ativa.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 58,3% de 571 amostras, com 323 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais e na praça Santa Cruz foram aplicados um total de 456 testes
no dia 8 de janeiro, com 77 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 35.336 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 2.447 permanecem em quarentena e 32.280 já saíram.
Aguardam resultado de exames 89 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 25 pacientes estão internados: 21 em enfermaria, sendo 18 confirmados e 3
suspeitos, e 4 estão na UTI, 3 confirmados e 1 suspeito.

 

Destes 25 internados, 19 são moradores de Araraquara e 6 residem em outros
municípios; 2 em Américo Brasiliense, 2 em Boa Esperança do Sul, 1 em Motuca e
1 em Porto Ferreira.

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 64% de leitos de enfermaria e 21% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 10 pacientes, o Hospital São Francisco tem 3
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pacientes, a Unidade do Melhado tem 6 pacientes e o Heab tem 6 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 609 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19. 

A Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública divulga
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hoje o balanço das ações de fiscalização realizadas pela força-tarefa que envolve
equipes da Guarda Civil Municipal, fiscais das Vigilâncias Sanitária e
Epidemiológica e equipes do Procon, Posturas e Sala do Empreendedor, com apoio
da PM. 
  
De 3 a 9 de janeiro, foram contabilizadas 642 ações de fiscalização. Destas, foram
381 ações, de 3 a 6 de janeiro, e 261 durante o fim de semana, de 7 a 9 de janeiro. 
  
Foram fiscalizados ainda os seguintes pontos: 
  
Bares/ restaurantes/ lanchonetes/ similares: 103 
  
Pesque-pague: 6 

Shoppings/ lojas âncoras/ Mercado Municipal/ atacadistas/ varejistas e
supermercados de grande porte: 101 

Academias/ condicionamento físico: 13 

Clubes/Salão de festas ou eventos - 6 

Construção civil/ casa de material de construção: 63 
Bancos – 2  

Lotéricas/órgãos públicos: 5 
  
Outros estabelecimentos comerciais: 316 

Residências/condomínios/ repúblicas: 1 
  
Praças/áreas públicas: 9 

As equipes de fiscalização continuam nas ruas cobrando o cumprimento do decreto
municipal em vigor. Cabe à população não relaxar neste momento. É fundamental
continuar usando máscara corretamente, higienizar sempre as mãos e evitar
aglomerações desnecessárias. E completar o esquema vacinal. 

Situação epidemiológica 
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Araraquara registrou nesta segunda-feira mais 501 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 54,33% de 922 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. 
  
Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 60,42% de 571 amostras, com 339 positivados. 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais e na praça Santa Cruz foram aplicados um total de 351 testes
no dia 9 de janeiro, com 162 positivados e 6 de outros municípios. 

Portanto, Araraquara tem 35.837 casos confirmados de Covid-19. 

Do total de confirmados, 2.725 permanecem em quarentena e 32.503 já saíram.
Aguardam resultado de exames 75 amostras. 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame. 

Hoje, 33 pacientes estão internados: 28 em enfermaria, sendo 22 confirmados e 6
suspeitos, e 5 estão na UTI, 3 confirmados e 2 suspeitos. 

Destes 33 internados, 24 são moradores de Araraquara e 9 residem em outros
municípios; 4 em Américo Brasiliense, 2 em Boa Esperança do Sul, 1 em Motuca, 1
em Nova Europa e 1 em São Carlos. 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 60% de leitos de enfermaria e 26% de UTI. 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 12 pacientes, o Hospital São Francisco tem 3
pacientes, a Unidade do Melhado tem 8 pacientes e o Heab tem 10 pacientes. 

Araraquara registrou, até o momento, 609 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas. 
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Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena. 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H). 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

Conforme balanço divulgado semanalmente, sempre às terças-feiras, a Rede de
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Solidariedade do Município arrecadou, de 25 de março de 2020 a 10 de janeiro de
2021, um total de 330.502 quilos de alimentos. Outros 678.614 quilos foram
comprados pelo município. O resultado foi a entrega, até agora, de 39.563 cestas
que atenderam, até o momento, 9.163 famílias em situação de vulnerabilidade em
2020, 8.842 famílias em 2021 e 337 famílias em 2022.

 

As cestas são distribuídas no território da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, nas unidades dos CRAS e também através do Fundo
Social de Solidariedade.

 

A Rede de Solidariedade também contabilizou, até 10 de janeiro, a arrecadação de
35.811 itens de limpeza e higiene pessoal, destinados em 8.562 kits. Foram doados
ainda 26.075 litros de leite.

 

Também foi contabilizada até o momento, a doação de 1.981,5 quilos de ração para
cães e gatos.

 

Em dinheiro, a conta corrente da Rede de Solidariedade recebeu R$ 28.403,88. Já
foram utilizados, desta conta, R$ 8.334,80 para adquirir itens e completar cestas

que foram entregues. O saldo atual é de R$ 20.069,08.

 

Também está em andamento, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a
campanha de arrecadação de alimentos e de produtos de higiene e limpeza no
drive-thru de vacinação do Cear. Até agora, foram arrecadados 14.447 quilos de
alimentos e 1.173 itens de higiene e limpeza nos dois pontos de drive-thru. Todos
os produtos e itens arrecadados serão destinados à Rede de Solidariedade.

 

A Rede de Solidariedade atende pelo canal 0800-7731145, de segunda a sexta-
feira, das 8h30 às 16h30.

 

As pessoas podem fazer suas doações, de segunda a sexta-feira, nos seguintes
endereços: Casa dos Conselhos, na Avenida Portugal, 583, Centro, das 8h às 17h;
F d S i l d S lid i d d R I l d C i ã (R 12) 3885 Vil
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Fundo Social de Solidariedade, na Rua Imaculada Conceição (Rua 12), 3885, Vila
Yamada, das 7h às 13h; e no Banco de Alimentos, na Avenida Padre Antônio
Cesarino, 808, Vila Xavier, das 7h às 15h.

 

E uma outra forma de doar recursos financeiros à Rede de Solidariedade é o PIX,
transferência bancária gratuita e instantânea, cuja chave é o e-
mail rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta terça-feira mais 863 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 37,15% de 2.323 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 41,95% de 1.713 amostras, com 727 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 590 testes no dia 10 de janeiro,
com 136 positivados e 2 de outros municípios.

 

Portanto, Araraquara tem 36.700 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.350 permanecem em quarentena e 32.741 já saíram.
Aguardam resultado de exames 51 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

mailto:rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br
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Hoje, 32 pacientes estão internados: 25 em enfermaria, sendo 24 confirmados e 1
suspeito, e 7 confirmados estão na UTI.

 

Destes 32 internados, 27 são moradores de Araraquara e 5 residem em outros
municípios; 2 em Américo Brasiliense, 1 em Boa Esperança do Sul, 1 em Gavião
Peixoto e 1 em Nova Europa.

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 56% de leitos de enfermaria e 30% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 12 pacientes, o Hospital São Francisco tem 3
pacientes, a Unidade do Melhado tem 8 pacientes e o Heab tem 10 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 609 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

A vacinação continua avançando em Araraquara. Já foram aplicadas 462.248
doses contra a Covid-19, sendo 201.243 da primeira dose, 196.968 da segunda
dose e dose única e 64.037 de terceira dose.

 

A Vigilância Epidemiológica informa que, por falta de doses da Pfizer, a vacinação
com esse imunizante teve que ser interrompida hoje em todos os polos e será
retomada amanhã, quarta-feira (12), no período da tarde, após a chegada de mais
doses no município que serão entregues pelo Departamento Regional de Saúde
(DRS- Araraquara), órgão do Governo do Estado.

 

Os demais imunizantes continuam disponíveis nos polos de vacinação, inclusive
para aplicação da dose de reforço.

 

T d iti d i i t tã d it d
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Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 668 - de
12 de janeiro de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A Prefeitura Municipal publicou nos Atos Oficiais de hoje o decreto municipal que

 MENU
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altera o decreto anterior, modificando os parâmetros do isolamento domiciliar
voltado a impedir a disseminação do novo coronavírus.

 

De acordo com o novo documento, a Gerência de Vigilância Sanitária determina
isolamento domiciliar por 7 dias ao caso índice e aos seus comunicantes
domiciliares, período em que serão monitorados pelas equipes da Secretaria
Municipal da Saúde. Caso os sintomas sugestivos de Covid-19 persistam após o
sétimo dia, o paciente deverá procurar assistência médica imediata.

 

Além disso, os profissionais de saúde que sejam comunicantes domiciliares
assintomáticos, com 3 doses de vacina contra a Covid-19, não cumprirão
isolamento domiciliar, tendo em vista o risco de desassistência frente à variante
Ômicron da Covid-19.

 

O decreto foi elaborado pelo Comitê de Contingência do Coronavírus, seguindo
orientações do Comitê Científico e do Mistério da Saúde.

 

E conforme é feito semanalmente, o Comitê divulga o balanço de atendimentos
prestados no município, referentes ao Coronavírus. São eles:

 

 - Atendimentos no polo de triagem da UPA Vila Xavier: 118.340

 

- Pacientes internados na Unidade de Retaguarda do Melhado: 611

 

- Atendimentos pelo Disque-Saúde: 31.328 ligações

 

- Exames realizados junto à Unesp: 125.345

 

- Testes capilares – 45.994
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- Exames antígenos realizados nas unidades de saúde, praça Santa Cruz, TCI,
comércio e na UPA: 90.782

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando. O município já aplicou 464.855
doses contra a Covid-19, sendo 201.275 da primeira dose, 197.127 da segunda
dose e dose única e 66.453 de terceira dose. 

 

São polos de vacinação o drive-thru do Cear, que atende das 8 às 12 horas, e as
unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de
Andrade, Assentamento Bela Vista e Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, a partir de
amanhã, estarão sendo distribuídas 50 senhas diárias.

 

As informações completas sobre o esquema vacinal são atualizadas no site da
Prefeitura e no material divulgado nas redes sociais.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quarta-feira mais 633 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 27,17% de 2.329 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 31,39% de 1.185 amostras, com 372 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 1.144 testes no dia 11 de janeiro,
com 261 positivados e 8 de outros municípios.

 

Portanto, Araraquara tem 37.333 casos confirmados de Covid-19.
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Do total de confirmados, 3.232 permanecem em quarentena e 33.491 já saíram.
Aguardam resultado de exames 36 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 38 pacientes estão internados: 31 em enfermaria, sendo 29 confirmados e 2
suspeitos, e 7 estão na UTI, 6 confirmados e 1 suspeito.

 

Destes 38 internados, 33 são moradores de Araraquara e 5 residem em outros
municípios; 2 em Américo Brasiliense, 1 em Boa Esperança do Sul, 1 em Nova
Europa e 1 em São Carlos.

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de

ocupação de 69% de leitos de enfermaria e 30% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 23 pacientes, o Hospital São Francisco tem 5
pacientes, a Unidade do Melhado tem 6 pacientes e o Heab tem 4 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 610 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
registrado nas últimas 24 horas é de uma idosa de 86 anos, com comorbidades,
que deu entrada em unidade privada de emergência em 11 de janeiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.
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Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 669 - de
13 de janeiro de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município e é fundamental
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que as pessoas busquem a imunização para se proteger com as duas doses e mais
a dose de reforço, para quem já tomou a segunda dose da Coronavac, Astrazeneca
ou Pfizer há pelo menos 4 meses.

 

Somente no caso da Janssen, o intervalo entre a dose única e a dose de reforço é
de 2 meses.  

 

O município já aplicou 466.853 doses contra a Covid-19, sendo 201.338 da primeira
dose, 197.311 da segunda dose e dose única e 68.204 de terceira dose. 

 

São polos de vacinação o drive-thru do Cear, que atende das 8 às 16 horas, de
segunda-feira a sábado, e as unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda,
Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e Sesa, que
atendem das 8 às 15 horas, de segunda a sexta. No Sesa, estão sendo distribuídas
200 senhas diárias.

 

As informações completas sobre o esquema vacinal são atualizadas no site da
Prefeitura e no material divulgado nas redes sociais.

 
 

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quinta-feira mais 1.019 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 32,28% de 3.156 amostras analisadas nos serviços públicos e
privados de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja,
sintomáticos e assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 35,54% de 2.121 amostras, com 754 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
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Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 1.035 testes no dia 12 de janeiro,
com 265 positivados e 7 de outros municípios.

 

Portanto, Araraquara tem 38.352 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.579 permanecem em quarentena e 34.163 já saíram.
Aguardam resultado de exames 38 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 35 pacientes estão internados: 28 em enfermaria, sendo 24 confirmados e 4
suspeitos, e 7 confirmados estão na UTI.

 

Destes 35 internados, 30 são moradores de Araraquara e 5 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense, Boa Esperança do Sul, Ibitinga,
Pirassununga e São Carlos.

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 57% de leitos de enfermaria e 26% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 20 pacientes, o Hospital São Francisco tem 6
pacientes, a Unidade do Melhado tem 5 pacientes e o Heab tem 4 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 610 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.



20/04/2022 15:40 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 669 - de 13 de janeiro de 2022 — Prefeitura Municipal de Ara…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/janeiro/13/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-669-de-13-de-janeiro-de-2… 4/5

Voltar ao topo | Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 670 - de
14 de janeiro de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua hoje até as 15 horas nas unidades de
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saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e Sesa. Amanhã, sábado, o drive-thru do Cear estará
atendendo das 8 às 16 horas.

 

É importante as pessoas busquem a imunização para se proteger com as duas
doses e mais a dose de reforço, para quem já tomou a segunda dose da
Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer há pelo menos 4 meses. Somente no caso da
Janssen, o intervalo entre a dose única e a dose de reforço é de 2 meses. 

 

O município já aplicou 469.353 doses contra a Covid-19, sendo 201.399 da primeira
dose, 197.533 da segunda dose e dose única e 70.421 de terceira dose. 

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continuará atendendo no fim de semana, no sábado e no domingo, das 7 às 19
horas, além do atendimento no polo de triagem da UPA da Vila Xavier e o
atendimento pediátrico na UPA Central. Nas duas UPAS o atendimento é 24 horas.

 

As informações completas sobre o esquema vacinal e os pontos de atendimento e
testagem de sintomáticos e assintomáticos são atualizadas no site da Prefeitura e

no material divulgado nas redes sociais.

 

 

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta sexta-feira mais 865 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 34,21% de 2.528 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 37 91% de 1 390 amostras com 527 positivados
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percentual é de 37,91% de 1.390 amostras, com 527 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 1.138 testes no dia 13 de janeiro,
com 338 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 39.217 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.727 permanecem em quarentena e 34.879 já saíram.
Aguardam resultado de exames 43 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 38 pacientes estão internados: 29 em enfermaria, sendo 20 confirmados e 9
suspeitos, e 9 confirmados estão na UTI.

 

Destes 38 internados, 29 são moradores de Araraquara e 9 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Boa Esperança do Sul (2),
Ibaté (2), Ibitinga (1) e São Carlos (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 59% de leitos de enfermaria e 33% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 16 pacientes, o Hospital São Francisco tem 8
pacientes, a Unidade do Melhado tem 6 pacientes e o Heab tem 8 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 611 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
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registrado nas últimas 24 horas é de uma idosa de 95 anos, com comorbidades,
que estava internada em unidade da rede pública desde o dia 8 de janeiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 671 - de
15 de janeiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste sábado, dia 15 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 prossegue hoje no drive thru do Cear, das 8 às 16
horas. E na segunda-feira (17), além do Cear, o atendimento volta a ser feito nos
polos de vacinação habituais que são as unidades de saúde da Vila Xavier Jardim
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polos de vacinação habituais, que são as unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim
Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e
unidade do Sesa, sempre das 8 às 15 horas. No Sesa, são distribuídas 200 senhas
diárias.

 

A Comissão de Organização da Vacinação do Município está aguardando a
orientação da Secretaria Municipal do Estado para definir o início da imunização de
crianças de 5 a 11 anos. As doses pediátricas ainda não foram entregues pelo
Departamento Regional de Saúde (DRS III).

 

Assim que estiverem disponíveis para a população, o calendário vacinal pediátrico
será amplamente divulgado.

Araraquara já aplicou 472.124 doses contra a Covid-19, sendo 201.488 da primeira
dose, 197.785 da segunda dose e dose única e 72.851 de terceira dose.

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continuará atendendo no fim de semana, hoje e amanhã, das 7 às 19 horas, além

do atendimento no polo de triagem da UPA da Vila Xavier e o atendimento
pediátrico na UPA Central. Nas duas UPAS o atendimento é 24 horas.

As informações completas sobre o esquema vacinal e os pontos de atendimento e
testagem de sintomáticos e assintomáticos são atualizadas no site da Prefeitura e
no material divulgado nas redes sociais.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou neste sábado mais 179 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 28,14% de 636 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.
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Portanto, Araraquara tem 39.396 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.393 permanecem em quarentena e 35.392 já saíram.
Aguardam resultado de exames 7 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 32 pacientes estão internados: 22 em enfermaria, sendo 18 confirmados e 4
suspeitos, e 10 na UTI, sendo 8 confirmados e 2 suspeitos.

 

Destes 32 internados, 25 são moradores de Araraquara e 7 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (1), Barra Bonita (1), Boa
Esperança do Sul (2), Colina (1), Ibitinga (1) e Rincão (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 45% de leitos de enfermaria e 37% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 12 pacientes, o Hospital São Francisco tem 7
pacientes, a Unidade do Melhado tem 6 pacientes e o Heab tem 7 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 611 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
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cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 672 - de
16 de janeiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste domingo, dia 16 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a vacinação contra a Covid-19
prossegue nesta segunda-feira (17) no drive thru do Cear, das 8 às 16 horas.
Também nesta segunda além do Cear o atendimento volta a ser feito nos polos de

 MENU

Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito

https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/perguntas-frequentes
https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/fale-com-o-prefeito/fale-com-o-prefeito-1


20/04/2022 15:41 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 672 - de 16 de janeiro de 2022 — Prefeitura Municipal de Ara…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/janeiro/16/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-672-de-16-de-janeiro-de-2… 2/5

Também nesta segunda, além do Cear, o atendimento volta a ser feito nos polos de
vacinação habituais, que são as unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda,
Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e unidade do
Sesa, sempre das 8 às 15 horas. No Sesa, são distribuídas 200 senhas diárias.

 

A Comissão de Organização da Vacinação do Município está aguardando a
orientação da Secretaria Municipal do Estado para definir o início da imunização de
crianças de 5 a 11 anos. As doses pediátricas ainda não foram entregues pelo
Departamento Regional de Saúde (DRS III). Assim que estiverem disponíveis para
a população, o calendário vacinal pediátrico será amplamente divulgado.

 

Araraquara já aplicou 473.202 doses contra a Covid-19, sendo 201.510 da primeira
dose, 197.827 da segunda dose e dose única e 73.865 de terceira dose.

 

A Prefeitura continua empenhada no enfrentamento da doença e a população
também precisa manter os cuidados sanitários: usar máscara, higienizar as mãos e
evitar aglomerações desnecessárias. E tomar vacina.

 

As informações completas sobre o esquema vacinal e os pontos de atendimento
médico e testagem para Covid-19 são atualizadas no site da Prefeitura e no
material divulgado nas redes sociais.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou neste sábado mais 486 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 37,41% de 1.299 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 78,47% de 353 amostras, com 277 positivados.
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Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 946 testes no dia 15 de janeiro,
com 209 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 39.882 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.290 permanecem em quarentena e 35.494 já saíram.
Aguardam resultado de exames 24 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 32 pacientes estão internados: 26 em enfermaria, sendo 21 confirmados e 5
suspeitos, e 6 confirmados na UTI.

 

Destes 32 internados, 24 são moradores de Araraquara e 8 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (3), Barra Bonita (1), Boa
Esperança do Sul (2), Ibitinga (1) e Rincão (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 53% de leitos de enfermaria e 22% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 12 pacientes, o Hospital São Francisco tem 7
pacientes, a Unidade do Melhado tem 8 pacientes e o Heab tem 5 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 612 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
registrado nas últimas 24 horas é de uma mulher de 59 anos, com comorbidades,

t i t d id d d d úbli d d di 8 d j i
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que estava internada em unidade da rede pública desde o dia 8 de janeiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 673 - de
17 de janeiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.  

 

A Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública divulga
hoje o balanço das ações de fiscalização realizadas pela força-tarefa que envolve
equipes da Guarda Civil Municipal fiscais das Vigilâncias Sanitária e
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equipes da Guarda Civil Municipal, fiscais das Vigilâncias Sanitária e
Epidemiológica e equipes do Procon, Posturas e Sala do Empreendedor, com apoio
da PM.  

 

De 10 a 16 de janeiro, foram contabilizadas 630 ações de fiscalização. Destas,
foram 383 ações, de 10 a 12 de janeiro, e 247 durante o fim de semana, de 14 a 16
de janeiro.  

 

Foram fiscalizados ainda os seguintes pontos:  

 

Bares/ restaurantes/ lanchonetes/ similares: 123  

 

Pesque-pague: 1  

 

Shoppings/ lojas âncoras/ Mercado Municipal/ atacadistas/ varejistas e
supermercados de grande porte: 93  

 

Academias/ condicionamento físico: 10  

 

Clubes/Salão de festas ou eventos - 4  

 

Construção civil/ casa de material de construção: 76

 

Bancos – 1   Lotéricas/órgãos públicos:

 

2   Outros estabelecimentos comerciais: 308  

 

Praças/áreas públicas: 12  
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As equipes de fiscalização continuam nas ruas cobrando o cumprimento do decreto
municipal em vigor. Cabe à população não relaxar neste momento. É fundamental
continuar usando máscara corretamente, higienizar sempre as mãos e evitar
aglomerações desnecessárias. E completar o esquema vacinal.  

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta segunda-feira mais 504 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 37% de 1.362 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 33,06% de 1.231 amostras, com 407 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 131 testes no dia 16 de janeiro,
com 97 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 40.386 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.422 permanecem em quarentena e 36.352 já saíram.
Aguardam resultado de exames 43 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 36 pacientes estão internados: 24 em enfermaria, sendo 20 confirmados e 4
suspeitos, e 12 na UTI, sendo 10 confirmados e 2 suspeitos.
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Destes 36 internados, 28 são moradores de Araraquara e 8 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (1), Barra Bonita (1), Boa
Esperança do Sul (2), Gavião Peixoto (1), Ibitinga (1) e Rincão (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 41% de leitos de enfermaria e 44% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 15 pacientes, o Hospital São Francisco tem 5
pacientes, a Unidade do Melhado tem 8 pacientes e o Heab tem 8 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 612 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município. Já foram
aplicadas 473.204 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 201.510 da primeira
dose, 197.827 da segunda dose e dose única e 73.867 de terceira dose.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.

 

https://arcg.is/neO5H
https://www.araraquara.sp.gov.br/
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 674 - de
18 de janeiro de 2022

 

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.
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Conforme balanço divulgado semanalmente, sempre às terças-feiras, a Rede de
Solidariedade do Município arrecadou, de 25 de março de 2020 a 17 de janeiro de
2021, um total de 330.523 quilos de alimentos. Outros 678.614 quilos foram
comprados pelo município. O resultado foi a entrega, até agora, de 40.064 cestas
que atenderam, até o momento, 9.163 famílias em situação de vulnerabilidade em
2020, 8.842 famílias em 2021 e 838 famílias em 2022.

  
As cestas são distribuídas no território da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, nas unidades dos CRAS e também através do Fundo
Social de Solidariedade.

  
A Rede de Solidariedade também contabilizou, até 17 de janeiro, a arrecadação de
35.811 itens de limpeza e higiene pessoal, destinados em 8.562 kits. Foram doados
ainda 26.075 litros de leite.

  
Também foi contabilizada até o momento, a doação de 1.981,5 quilos de ração para
cães e gatos.

  
Em dinheiro, a conta corrente da Rede de Solidariedade recebeu R$ 28.905,46. Já
foram utilizados, desta conta, R$ 8.334,80 para adquirir itens e completar cestas
que foram entregues. O saldo atual é de R$ 20.570,66.

  
Também está em andamento, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a
campanha de arrecadação de alimentos e de produtos de higiene e limpeza no
drive-thru de vacinação do Cear. Até agora, foram arrecadados 14.471 quilos de
alimentos e 1.173 itens de higiene e limpeza nos dois pontos de drive-thru. Todos
os produtos e itens arrecadados serão destinados à Rede de Solidariedade. 
 

A Rede de Solidariedade atende pelo canal 0800-7731145, de segunda a sexta-
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feira, das 8h30 às 16h30.

  
As pessoas podem fazer suas doações, de segunda a sexta-feira, nos seguintes
endereços: Casa dos Conselhos, na Avenida Portugal, 583, Centro, das 8h às 17h;
Fundo Social de Solidariedade, na Rua Imaculada Conceição (Rua 12), 3885, Vila
Yamada, das 7h às 13h; e no Banco de Alimentos, na Avenida Padre Antônio
Cesarino, 808, Vila Xavier, das 7h às 15h.

  
E uma outra forma de doar recursos financeiros à Rede de Solidariedade é o PIX,
transferência bancária gratuita e instantânea, cuja chave é o e-mail
rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br 

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta segunda-feira mais 506 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 24,59% de 2.057 amostras analisadas nos serviços públicos e
privados de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja,
sintomáticos e assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 29,13% de 1.215 amostras, com 354 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 842 testes no dia 17 de janeiro,
com 152 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 40.892 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.470 permanecem em quarentena e 36.808 já saíram.
Aguardam resultado de exames 27 amostras.

mailto:rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br
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Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 34 pacientes estão internados: 24 em enfermaria, sendo 22 confirmados e 2
suspeitos, e 10 na UTI, sendo 8 confirmados e 2 suspeitos.

 

Destes 34 internados, 25 são moradores de Araraquara e 9 residem em outros
municípios. São moradores de Altinópolis (1), Américo Brasiliense (1), Barra Bonita
(1), Boa Esperança do Sul (2), Gavião Peixoto (1), Ibitinga (1), Rincão (1) e São
Carlos (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 41% de leitos de enfermaria e 37% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 13 pacientes, o Hospital São Francisco tem 5
pacientes, a Unidade do Melhado tem 9 pacientes e o Heab tem 7 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 614 óbitos decorrentes de Covid-19. Os
óbitos registrados nas últimas 24 horas são de uma mulher de 74 anos, sem
comorbidades, que estava internada em unidade da rede pública desde o dia 10 de
janeiro; e uma mulher de 46 anos, com comorbidades, que estava internada em
unidade privada desde o dia 10 de janeiro.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município. Já foram
aplicadas 476.145 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 201.591 da primeira
dose, 198.007 da segunda dose e dose única e 76.547 de terceira dose.

 

N t t f i di 19 d j i t á i í i i ã d i 5 11



20/04/2022 15:41 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 674 - de 18 de janeiro de 2022 — Prefeitura Municipal de Ara…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/janeiro/18-1/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-674-de-18-de-janeiro-de… 5/6

Nesta quarta-feira, dia 19 de janeiro, terá início a vacinação de crianças com 5 a 11
anos, 11 meses e 29 dias com deficiência permanente ou com comorbidades. A
vacinação será feita com a vacina da Pfizer, recomendando-se que estejam
acompanhadas por adulto responsável ou apresentem termo de assentimento.

 

Pessoas com uma ou mais das comorbidades pré-determinadas poderão
apresentar qualquer comprovante que demonstre pertencer ao grupo de risco
(exames, receitas, relatório médico, prescrição médica etc.), desde que conste o
CRM do médico. Adicionalmente, poderão ser utilizados os cadastros já existentes
dentro das Unidades de Saúde.

 

Em decorrência do critério de priorização de vacinação, os indivíduos pertencentes
ao grupo de pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de
Benefício de Prestação Continuada (BPC) deverão comprovar ser beneficiário para
vacinação. Aos que não estão cadastrados no BPC, deverão apresentar como
documentos comprobatórios para a vacinação: laudo médico que indique a
deficiência; ou comprovação de atendimento em Centro de Reabilitação ou unidade
especializada; ou documento oficial com indicação da deficiência; ou cartões de
gratuidade do transporte público; ou autodeclaração (na ausência de outro tipo de
documento).

 
Os polos de vacinação são as unidades de Saúde do Iguatemi, Melhado, Roxo,
Jardim América e Sesa, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
it b d i i d P f it
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no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 675 - de
19 de janeiro de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

  
Conforme é feito semanalmente, o Comitê divulga o balanço de atendimentos
prestados no município, referentes ao Coronavírus. São eles:

  
 - Atendimentos no polo de triagem da UPA Vila Xavier: 121.100 
  
- Pacientes internados na Unidade de Retaguarda do Melhado: 624 
  
- Atendimentos pelo Disque-Saúde: 31.997 ligações 
  
- Exames realizados junto à Unesp: 125.527 
  
- Testes capilares – 46.085 
  
- Exames antígenos realizados nas unidades de saúde, praça Santa Cruz, TCI,
comércio e na UPA 103 200
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comércio e na UPA: 103.200

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quarta-feira mais 466 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 26,99% de 1.726 amostras analisadas nos serviços públicos e privados

de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 36,02% de 930 amostras, com 335 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 796 testes no dia 18 de janeiro,
com 131 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 41.358 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 2.964 permanecem em quarentena e 37.779 já saíram.
Aguardam resultado de exames 23 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 36 pacientes estão internados: 24 em enfermaria, sendo 22 confirmados e 2
suspeitos, e 12 na UTI, sendo 8 confirmados e 4 suspeitos.

 

Destes 36 internados, 27 são moradores de Araraquara e 9 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Boa Esperança do Sul (3),
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( ) ( )
Gavião Peixoto (1), Ibitinga (1) e São Carlos (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 41% de leitos de enfermaria e 44% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 1 paciente, o Hospital São Paulo tem 13 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 4 pacientes, a Unidade do Melhado tem 7 pacientes e o
Heab tem 11 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 615 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
registrado nas últimas 24 horas é de uma mulher de 50 anos, sem comorbidades,
que estava internada em unidade privada desde o dia 13 de janeiro.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando. O município já aplicou 479.013
doses contra a Covid-19, sendo 201.667 da primeira dose, 198.222 da segunda
dose e dose única e 79.124 de terceira dose.   A vacinação contra a Covid-19
prossegue nesta quinta-feira (20) no drive thru do Cear, das 8 às 16 horas. Além do
Cear, o atendimento é feito nos polos de vacinação habituais, que são as unidades
de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, sempre das 8 às 15 horas. No Sesa,
são distribuídas 200 senhas diárias.

 

Nesta quarta-feira, dia 19 de janeiro, teve início a vacinação de crianças com 5 a 11
anos, com deficiência permanente ou com comorbidades. A vacinação é feita com
a vacina da Pfizer, recomendando-se que estejam acompanhadas por adulto
responsável ou apresentem termo de assentimento. Os polos de vacinação para as
crianças são as unidades de Saúde do Iguatemi, Melhado, Roxo, Jardim América e
Sesa, e o serviço é oferecido de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.
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Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 676 - de
20 de janeiro de 2022

 

 

 O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município e é fundamental
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que as pessoas busquem a imunização para se proteger com as duas doses e mais
a dose de reforço, para quem já tomou a segunda dose da Coronavac, Astrazeneca
ou Pfizer há pelo menos 4 meses. Somente no caso da Janssen, o intervalo entre a
dose única e a dose de reforço é de 2 meses. 

 

O município já aplicou 481.095 doses contra a Covid-19, sendo 201.876 da primeira
dose, 198.387 da segunda dose e dose única e 80.832 de terceira dose.

 

A vacinação contra a Covid-19 prossegue nesta sexta-feira (21) no drive thru do
Cear, das 8 às 16 horas. Além do Cear, o atendimento é feito nos polos de
vacinação habituais, que são as unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda,
Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e unidade do
Sesa, sempre das 8 às 15 horas. No Sesa, são distribuídas 200 senhas diárias.

 

Na última quarta-feira, dia 19 de janeiro, teve início a vacinação de crianças com 5
a 11 anos, com deficiência permanente ou com comorbidades. A vacinação é feita
com a vacina da Pfizer, recomendando-se que estejam acompanhadas por adulto
responsável ou apresentem termo de assentimento. Os polos de vacinação para as
crianças são as unidades de Saúde do Iguatemi, Melhado, Roxo, Jardim América e
Sesa, e o serviço é oferecido de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas.

 

Situação epidemiológica

Araraquara registrou nesta quinta-feira mais 648 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 34,63% de 1.871 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 22,59% de 1.580 amostras, com 357 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 291 testes no dia 18 de janeiro,
com 264 positivados.
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Portanto, Araraquara tem 42.006 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 2.866 permanecem em quarentena e 38.525 já saíram.
Aguardam resultado de exames 43 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 42 pacientes estão internados: 32 em enfermaria, sendo 29 confirmados e 3
suspeitos, e 10 na UTI, sendo 9 confirmados e 1 suspeito.

 

Destes 42 internados, 33 são moradores de Araraquara e 9 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (5), Boa Esperança do Sul (1),
Ibitinga (1) e Rincão (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 55% de leitos de enfermaria e 37% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 2 pacientes, o Hospital São Paulo tem 17 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 3 pacientes, a Unidade do Melhado tem 9 pacientes e o
Heab tem 11 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 615 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbitos nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o

i t d t
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cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 677 - de
21 de janeiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município e é fundamental
que as pessoas busquem a imunização para se proteger com as duas doses e mais
a dose de reforço para quem já tomou a segunda dose da Coronavac Astrazeneca
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a dose de reforço, para quem já tomou a segunda dose da Coronavac, Astrazeneca
ou Pfizer há pelo menos 4 meses. Somente no caso da Janssen, o intervalo entre a
dose única e a dose de reforço é de 2 meses. 

 

O município já aplicou 483.097 doses contra a Covid-19, sendo 202.002 da primeira
dose, 198.532 da segunda dose e dose única e 82.563 de terceira dose.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua hoje no drive thru do Cear, das 8 às 16
horas. Além do Cear, o atendimento é feito nos polos de vacinação habituais, que
são as unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol,
Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, sempre das 8 às
15 horas. No Sesa, são distribuídas 200 senhas diárias.

 

Na última quarta-feira, dia 19 de janeiro, teve início a vacinação de crianças com 5
a 11 anos, com deficiência permanente ou com comorbidades. A vacinação é feita
com a vacina da Pfizer, recomendando-se que estejam acompanhadas por adulto
responsável ou apresentem termo de assentimento. Os polos de vacinação para as
crianças são as unidades de Saúde do Iguatemi, Melhado, Roxo, Jardim América e
Sesa, e o serviço é oferecido de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas.

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continuará atendendo no fim de semana, no sábado e no domingo, das 7 às 19
horas, além do atendimento no polo de triagem da UPA da Vila Xavier e o
atendimento pediátrico na UPA Central. Nas duas UPAS o atendimento é 24 horas.

 

As informações completas sobre o esquema vacinal e os pontos de atendimento e
testagem de sintomáticos e assintomáticos são atualizadas no site da Prefeitura e
no material divulgado nas redes sociais.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quinta-feira mais 1.903 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 49,81% de 3.820 amostras analisadas nos serviços públicos e
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privados de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja,
sintomáticos e assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 54,52% de 2.942 amostras, com 1.604 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 878 testes no dia 20 de janeiro,
com 299 positivados.

 

A Secretaria de Saúde esclarece que o recorde de casos se deve ao sistema de
registros de novos casos que apresentou falhas entre o dia 16 e 19 de janeiro. Com
isso, laboratórios particulares só conseguiram registrar hoje, cerca de 1.172 casos
positivos que estavam represados.

 

Portanto, Araraquara tem 43.909 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.422 permanecem em quarentena e 38.869 já saíram.
Aguardam resultado de exames 23 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 52 pacientes estão internados: 41 em enfermaria, sendo 39 confirmados e 2
suspeitos, e 11 na UTI, sendo 9 confirmados e 2 suspeito.

 

Destes 52 internados, 41 são moradores de Araraquara e 11 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (6), Boa Esperança do Sul (1),
Ibiti (1) Ri ã (2) Sã C l (1)
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Ibitinga (1), Rincão (2) e São Carlos (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 71% de leitos de enfermaria e 41% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 6 pacientes, o Hospital São Paulo tem 22 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 1 paciente, a Unidade do Melhado tem 11 pacientes e o
Heab tem 12 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 618 óbitos decorrentes de Covid-19. Os
óbitos registrados nas últimas 24 horas são de um homem de 68 anos, com
comorbidades, que estava internado em unidade privada desde o dia 9 de janeiro;
uma mulher de 88 anos, sem comorbidades, que estava internada em unidade da
rede pública desde o dia 20 de janeiro; e um homem de 64 anos, com
comorbidades, que estava internado em unidade da rede pública desde o dia 15 de
janeiro e transferido para unidade privada no dia 16 de janeiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.

 

https://arcg.is/neO5H
https://www.araraquara.sp.gov.br/
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 678 - de
22 de janeiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste sábado, dia 22 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 prossegue hoje no drive thru do Cear, das 8 às 16
horas. Estão sendo aplicadas as primeira, segunda e terceira doses dos
imunizantes e é muito importante que as pessoas busquem a imunização para se
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imunizantes e é muito importante que as pessoas busquem a imunização para se
proteger com as duas doses e mais a dose de reforço, para quem já tomou a
segunda dose da Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer há pelo menos 4 meses.
Somente no caso da vacina da Janssen, o intervalo entre a dose única e a dose de
reforço é de 2 meses.

 

E na segunda-feira (24), além do Cear, o atendimento volta a ser feito nos polos de
vacinação habituais, que são as unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda,
Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e unidade do
Sesa, sempre das 8 às 15 horas. No Sesa, são distribuídas 200 senhas diárias.

 

A Prefeitura de Araraquara, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, também
pretende iniciar a vacinação em crianças de 6 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias,
sem comorbidades, na próxima terça-feira, dia 25 de janeiro.

 

O recebimento das remessas do imunizante Coronavac, que será utilizado para
este público, está previsto para a segunda-feira, dia 24. Os polos de vacinação são
as mesmas unidades de saúde que já estão atendendo a vacinação de crianças
com comorbidades: Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e
Sesa. O horário de atendimento é das 8 às 15 horas, de segunda a sexta-feira.

Recomenda-se que estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem
termo de assentimento.

 

O município já aplicou 484.394 doses contra a Covid-19, sendo 202.093 da primeira
dose, 198.688 da segunda dose e dose única e 84.173 de terceira dose.

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continuará atendendo no fim de semana, hoje e amanhã, das 7 às 19 horas, além
do atendimento no polo de triagem da UPA da Vila Xavier e o atendimento
pediátrico na UPA Central. Nas duas UPAS o atendimento é 24 horas.

 

As informações completas sobre o esquema vacinal e os pontos de atendimento e
testagem de sintomáticos e assintomáticos são atualizadas no site da Prefeitura e
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no material divulgado nas redes sociais.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou neste sábado mais 370 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente a 19,97% de 1.852 amostras analisadas nos serviços públicos e
privados de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja,
sintomáticos e assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 17,38% de 1.260 amostras, com 219 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 592 testes no dia 21 de janeiro,
com 151 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 44.279 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.081 permanecem em quarentena e 40.580 já saíram.
Aguardam resultado de exames 29 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 50 pacientes estão internados: 40 em enfermaria, sendo 37 confirmados e 03
suspeitos, e 10 na UTI, sendo 9 confirmados e 1 suspeitos.

 

Destes 50 pacientes internados, 39 são moradores de Araraquara e 11 residem em
outros municípios. São moradores de Américo Brasiliense (6), Boa Esperança do
S l (1) Ib té (1) Ibiti (1) Ri ã (2)
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Sul (1), Ibaté (1), Ibitinga (1) e Rincão (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 69% de leitos de enfermaria e 37% de UTI.

 

Hoje, a Santa casa tem 5 pacientes, o Hospital São Paulo tem 21 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 3 pacientes, a Unidade do Melhado tem 10 pacientes e
o Heab tem 11 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 618 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 679 - de
23 de janeiro de 2022

Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 679 - de 23 de
janeiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste domingo, dia 23 de janeiro de 2022, para divulgar a
situação epidemiológica do município.
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Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou neste domingo mais 614 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente a 51,16% de 1.200 amostras analisadas nos serviços públicos e
privados de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja,
sintomáticos e assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 64,50% de 417 amostras, com 269 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 783 testes no dia 22 de janeiro,
com 345 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 44.893 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.090 permanecem em quarentena e 41.184 já saíram.
Aguardam resultado de exames 18 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 59 pacientes estão internados: 47 em enfermaria, sendo 43 confirmados e 4
suspeitos, e 12 pacientes confirmados em UTI.

 

Destes 59 pacientes internados, 45 são moradores de Araraquara e 14 residem em
outros municípios. São moradores de Américo Brasiliense (6), Boa Esperança do
Sul (2), Franca (1), Ibaté (1), Motuca (1), Rincão (2) e São Carlos (1).
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Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 81% de leitos de enfermaria e 44% de UTI.

 

Hoje, a Santa casa tem 5 pacientes, o Hospital São Paulo tem 25 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 4 pacientes, a Unidade do Melhado tem 12 pacientes e
o Heab tem 13 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 619 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
mais recente, registrado nas últimas 24 horas é de uma idosa de 80 anos, com
comorbidades, que estava internada em hospital da rede pública do município
desde o dia 20 de janeiro de 2022.

 

O município já aplicou 484.761 doses contra a Covid-19, sendo 202.102 da primeira
dose, 198.695 da segunda dose e dose única e 84.964 de terceira dose.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 680 - de
24 de janeiro de 2022

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.  

 

A Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública divulga
hoje o balanço das ações de fiscalização realizadas pela força-tarefa que envolve
equipes da Guarda Civil Municipal, fiscais das Vigilâncias Sanitária e
Epidemiológica e equipes do Procon, Posturas e Sala do Empreendedor, com apoio
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da PM.   De 17 a 23 de janeiro, foram contabilizadas 632 ações de fiscalização.

Destas, foram 378 ações de 17 a 20 de janeiro, e 254 durante o fim de semana, de
21 a 23 de janeiro.  

 

Foram fiscalizados ainda os seguintes pontos:  

 

Bares/ restaurantes/ lanchonetes/ similares: 170  

 

Shoppings/ lojas âncoras/ Mercado Municipal/ atacadistas/ varejistas e
supermercados de grande porte: 76  

 

Academias/ condicionamento físico: 11  

 

Construção civil/ casa de material de construção: 54

 

Bancos – 3   Lotéricas/órgãos públicos: 1  

 

Outros estabelecimentos comerciais: 298

 

Residências/condomínios/repúblicas: 4   Praças/áreas públicas: 15   As equipes de
fiscalização continuam nas ruas cobrando o cumprimento do decreto municipal em
vigor. Cabe à população não relaxar neste momento. É fundamental continuar
usando máscara corretamente, higienizar sempre as mãos e evitar aglomerações
desnecessárias. E completar o esquema vacinal.  

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta segunda-feira mais 750 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 48,48% de 1.547 amostras analisadas nos serviços públicos e
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q ç p
privados de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja,
sintomáticos e assintomáticos.

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 85,26% de 536 amostras, com 457 positivados.

 

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 1.011 testes no dia 23 de janeiro,
com 293 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 45.643 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.216 permanecem em quarentena e 41.807 já saíram.
Aguardam resultado de exames 18 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 64 pacientes estão internados: 50 em enfermaria, sendo 45 confirmados e 5
suspeitos, e 14 confirmados na UTI.

 

Destes 64 internados, 48 são moradores de Araraquara e 16 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (4), Boa Esperança do Sul (2),
Franca (1), Getulina (1), Ibaté (1), Matão (2), Motuca (1), Rincão (2) e São Carlos
(2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 86% de leitos de enfermaria e 52% de UTI.
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Hoje, a Santa Casa tem 9 pacientes, o Hospital São Paulo tem 23 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 6 pacientes, a Unidade do Melhado tem 12 pacientes e
o Heab tem 14 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 620 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
registrado nas últimas 24 horas é de uma mulher de 35 anos, com comorbidades,
que faleceu em domicílio.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município. Já foram
aplicadas 485.761 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 202.102 da primeira
dose, 198.695 da segunda dose e dose única e 84.964 de terceira dose.

 

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que iniciará a vacinação em crianças de
5 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias, sem comorbidades, nesta terça-feira, dia 25
de janeiro. As crianças com 5 anos sem comorbidades serão vacinadas com o
imunizante Pfizer, enquanto as crianças de 6 a 11 anos receberão a Coronavac. Os
polos de vacinação são as mesmas unidades de saúde que já estão atendendo a
vacinação de crianças com comorbidades: Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto
Roxo, Jardim América e Sesa. O horário de atendimento é das 8 às 15 horas, de

segunda a sexta-feira. Recomenda-se que estejam acompanhadas por adulto
responsável ou apresentem termo de assentimento.

 

A vacinação contra a Covid-19 para os outros públicos prossegue de segunda-feira
a sábado no drive thru do Cear, das 8 às 16 horas. O atendimento também é feito
nos polos de vacinação habituais, que são as unidades de saúde da Vila Xavier,
Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela
Vista e unidade do Sesa, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas. No Sesa,
são distribuídas 200 senhas diárias.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.
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Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 681 - de
25 de janeiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.   Conforme
balanço divulgado semanalmente, sempre às terças-feiras, a Rede de
Solidariedade do Município arrecadou, de 25 de março de 2020 a 24 de janeiro de
2021, um total de 330.548 quilos de alimentos.
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Outros 678.614 quilos foram comprados pelo município. O resultado foi a entrega,
até agora, de 40.522 cestas que atenderam, até o momento, 9.163 famílias em
situação de vulnerabilidade em 2020, 8.842 famílias em 2021 e 1.296 famílias em
2022.  

 

As cestas são distribuídas no território da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, nas unidades dos CRAS e também através do Fundo
Social de Solidariedade.  

 

A Rede de Solidariedade também contabilizou, até 24 de janeiro, a arrecadação de
35.811 itens de limpeza e higiene pessoal, destinados em 8.562 kits. Foram doados
ainda 26.075 litros de leite.   Também foi contabilizada até o momento, a doação de
1.981,5 quilos de ração para cães e gatos.  

 

Em dinheiro, a conta corrente da Rede de Solidariedade recebeu R$ R$ 29.214,04.
Já foram utilizados, desta conta, R$ 8.334,80 para adquirir itens e completar cestas
que foram entregues. O saldo atual é de R$ 20.879,24.   Também está em
andamento, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha de

arrecadação de alimentos e de produtos de higiene e limpeza no drive-thru de
vacinação do Cear.

 

Até agora, foram arrecadados 14.471 quilos de alimentos e 1.173 itens de higiene e
limpeza nos dois pontos de drive-thru. Todos os produtos e itens arrecadados serão
destinados à Rede de Solidariedade.  

 

A Rede de Solidariedade atende pelo canal 0800-7731145, de segunda a sexta-
feira, das 8h30 às 16h30.   As pessoas podem fazer suas doações, de segunda a
sexta-feira, nos seguintes endereços: Casa dos Conselhos, na Avenida Portugal,
583, Centro, das 8h às 17h; Fundo Social de Solidariedade, na Rua Imaculada
Conceição (Rua 12), 3885, Vila Yamada, das 7h às 13h; e no Banco de Alimentos,
na Avenida Padre Antônio Cesarino, 808, Vila Xavier, das 7h às 15h.   E uma outra
forma de doar recursos financeiros à Rede de Solidariedade é o PIX, transferência
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bancária gratuita e instantânea, cuja chave é o e-mail
rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br

 

  Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta terça-feira mais 734 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 31,94% de 2.298 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual é de 62,62%.

 

A Rede SUS realizou um total de 1.736 testes, dos quais foram 161 positivos
assintomáticos e 353 sintomáticos.

 

Portanto, Araraquara tem 46.377 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.300 permanecem em quarentena e 42.456 já saíram.
Aguardam resultado de exames 29 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 68 pacientes estão internados: 56 em enfermaria, sendo 52 confirmados e 4
suspeitos, e 12 confirmados na UTI.

 

Destes 68 internados, 54 são moradores de Araraquara e 14 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (5), Boa Esperança do Sul (2),
Getulina (1), Matão (1), Motuca (1), Rincão (2) e São Carlos (2).

 

mailto:rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br
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Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 97% de leitos de enfermaria e 44% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 8 pacientes, o Hospital São Paulo tem 28 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 4 pacientes, a Unidade do Melhado tem 13 pacientes e
o Heab tem 15 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 621 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
registrado nas últimas 24 horas é de uma mulher de 79 anos, com comorbidades,
que estava internada em unidade privada desde o dia 20 de janeiro.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município. Já foram
aplicadas 488.206 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 202.211 da primeira
dose, 198.850 da segunda dose e dose única e 87.145 de terceira dose.

 

Nesta terça-feira, dia 25 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a
vacinação em crianças de 5 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias, sem
comorbidades. As crianças com 5 anos sem comorbidades são vacinadas com o

imunizante Pfizer, enquanto as crianças de 6 a 11 anos recebem a Coronavac. Os
polos de vacinação são as mesmas unidades de saúde que já estão atendendo a
vacinação de crianças com comorbidades: Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto
Roxo, Jardim América e Sesa. O horário de atendimento é das 8 às 15 horas, de
segunda a sexta-feira. Recomenda-se que estejam acompanhadas por adulto
responsável ou apresentem termo de assentimento. Para a vacinação das crianças,
é necessária a apresentação do RG, certidão de nascimento ou documento com
foto do responsável.

 

A Secretaria Municipal de Saúde também planeja o "Dia D" de vacinação destinado
somente a este grupo em específico, o público infantil, com mais polos de
vacinação. Todas as unidades de saúde estarão abertas para vacinação. Além das
unidades haverá uma estrutura montada no CEAR (Centro de Eventos de
Araraquara). O Dia D deve ocorrer no próximo final de semana. Vale ressaltar que a
vacinação ocorrerá inclusive aos sábados e domingos. Não há falta de imunizante.
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A vacinação contra a Covid-19 para os outros públicos prossegue de segunda-feira
a sábado no drive thru do Cear, das 8 às 16 horas. O atendimento também é feito
nos polos de vacinação habituais, que são as unidades de saúde da Vila Xavier,
Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela
Vista e unidade do Sesa, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas. No Sesa,
são distribuídas 200 senhas diárias (100 para adultos e 100 para crianças).

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.

 

 

Compartilhar

registrado em: Notícias, Saúde, Corona-boletim

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
Rua São Bento, nº 840 - Centro / CEP.: 14.801-901 

https://arcg.is/neO5H
https://www.araraquara.sp.gov.br/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Boletim+Di%C3%A1rio+do+Comit%C3%AA+de+Conting%C3%AAncia+do+Coronav%C3%ADrus+-+n%C2%BA+681+-+de+25+de+janeiro+de+2022&url=https%3A%2F%2Fwww.araraquara.sp.gov.br%2Fnoticias%2F2022%2Fjaneiro%2F25%2Fboletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-681-de-25-de-janeiro-de-2022
https://plus.google.com/share?hl=pt-br&url=https%3A%2F%2Fwww.araraquara.sp.gov.br%2Fnoticias%2F2022%2Fjaneiro%2F25%2Fboletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-681-de-25-de-janeiro-de-2022
whatsapp://send?text=Boletim%20Di%C3%A1rio%20do%20Comit%C3%AA%20de%20Conting%C3%AAncia%20do%20Coronav%C3%ADrus%20-%20n%C2%BA%20681%20-%20de%2025%20de%20janeiro%20de%202022%20-%20https%3A//www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/janeiro/25/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-681-de-25-de-janeiro-de-2022
https://www.araraquara.sp.gov.br/@@search?Subject%3Alist=Not%C3%ADcias
https://www.araraquara.sp.gov.br/@@search?Subject%3Alist=Sa%C3%BAde
https://www.araraquara.sp.gov.br/@@search?Subject%3Alist=Corona-boletim
https://www.araraquara.sp.gov.br/


20/04/2022 15:43 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 682 - de 26 de janeiro de 2022 — Prefeitura Municipal de Ara…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/janeiro/26/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-682-de-26-de-janeiro-de-2… 1/6

Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 682 - de
26 de janeiro de 2022

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.  

 

Conforme é feito semanalmente, o Comitê divulga o balanço de atendimentos
prestados no município, referentes ao Coronavírus. São eles:  
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- Atendimentos no polo de triagem da UPA Vila Xavier: 123.892  

 

- Pacientes internados na Unidade de Retaguarda do Melhado: 647  

 

- Atendimentos pelo Disque-Saúde: 32.687 ligações  

 

- Exames realizados junto à Unesp: 125.687  

 

- Testes capilares – 46.170  

 

- Exames antígenos realizados nas unidades de saúde, praça Santa Cruz, TCI,
comércio e na UPA: 115.798

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quarta-feira mais 1.188 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 41,32% de 2.875 amostras analisadas nos serviços públicos e
privados de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja,
sintomáticos e assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que
procuraram os serviços de saúde, esse percentual é de 96,33%.

 

A Rede SUS realizou um total de 2.366 testes, dos quais foram 83 positivos
assintomáticos e 638 sintomáticos.

 

Portanto, Araraquara tem 47.565 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 2.882 permanecem em quarentena e 44.060 já saíram.
Aguardam resultado de exames 40 amostras.
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Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 70 pacientes estão internados: 54 em enfermaria, sendo 53 confirmados e 1
suspeito, e 16 na UTI, sendo 15 confirmados e 1 suspeito.

 

Destes 70 internados, 58 são moradores de Araraquara e 12 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Boa Esperança do Sul (2),
Getulina (1), Jandaia do Sul (1), Matão (1), Motuca (1), Rincão (1), São Carlos (2) e
Tambaú (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 93% de leitos de enfermaria e 59% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 10 pacientes, o Hospital São Paulo tem 30 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 7 pacientes, a Unidade do Melhado tem 10 pacientes e
o Heab tem 13 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 623 óbitos decorrentes de Covid-19. Os
óbitos registrados nas últimas 24 horas são de uma mulher de 89 anos, com
comorbidades, que estava internada em unidade privada desde o dia 20 de janeiro;
e uma mulher de 89 anos, com comorbidades, que estava internada em unidade
privada desde o dia 21 de janeiro.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando. O município já aplicou 491.145
doses contra a Covid-19, sendo 203.032 da primeira dose, 198.960 da segunda
dose e dose única e 89.153 de terceira dose.   Nesta terça-feira, dia 25 de janeiro, a
Secretaria Municipal de Saúde iniciou a vacinação em crianças de 5 anos a 11
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anos, 11 meses e 29 dias, sem comorbidades. As crianças com 5 anos são
vacinadas com o imunizante Pfizer, enquanto as crianças de 6 a 11 anos recebem a
Coronavac. Os polos de vacinação são as mesmas unidades de saúde que já
estavam atendendo a vacinação de crianças com comorbidades: Jardim Iguatemi,
Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa. O horário de atendimento é das
8 às 15 horas, de segunda a sexta-feira. Recomenda-se que estejam
acompanhadas por adulto responsável ou apresentem termo de assentimento. Para
a vacinação das crianças, é necessária a apresentação do RG, certidão de
nascimento ou documento com foto do responsável.

 

Devido à alta procura nesses primeiros dias, algumas unidades de saúde adotaram
a distribuição de senhas para organização das filas, porém a única que tem limite
de 100 senhas diárias é o Sesa.

 

A Secretaria Municipal de Saúde também planeja o "Dia D" de vacinação destinado
somente a este grupo em específico, o público infantil, com mais polos de
vacinação. As unidades de saúde serão divulgadas após reunião marcada para
esta quinta-feira, 27, porém já se sabe que a ação ocorrerá no sábado (29), das 8h
às 15h, e no domingo (30), das 8h às 12h. Não há falta de imunizante.

 

A vacinação contra a Covid-19 para os outros públicos prossegue de segunda-feira
a sábado no drive thru do Cear, das 8 às 16 horas. O atendimento também é feito
nos polos de vacinação habituais, que são as unidades de saúde da Vila Xavier,
Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela
Vista e unidade do Sesa, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas. No Sesa,
são distribuídas 200 senhas diárias (100 para adultos e 100 para crianças).

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.

https://arcg.is/neO5H
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(https://arcg.is/neO5H).

 

Com relação à vacinação dos acamados, a Secretaria Municipal de Saúde informa
que neste início de ano, com avanço dos casos confirmados de Covid, notório em
Araraquara e em todo o Brasil e o mundo, houve a dificuldade de organização de
equipes já que, além da ampliação sobremaneira de atendimentos médicos,
testagens e vacinação em diversos polos, inclusive em horários estendidos e finais
de semana, houve também o problema que todas as empresas e setores estão
enfrentando que é o afastamento de funcionários em virtude do contágio por Covid
e a necessidade de isolamento. Mesmo assim, a Secretaria está retomando o
número 0800-771-7723 para que a população com necessidade de vacinação de
acamados possa ligar e se cadastrar. O atendimento é feito de segunda a sexta-
feira, das 07h às 18h.

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 683 - de
27 de janeiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município e é fundamental
que as pessoas busquem a imunização para se proteger com as duas doses e mais
a dose de reforço, para quem já tomou a segunda dose da Coronavac, Astrazeneca
ou Pfizer há pelo menos 4 meses. Somente no caso da Janssen, o intervalo entre a
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dose única e a dose de reforço é de 2 meses. 

O município já aplicou 493.576 doses contra a Covid-19, sendo 203.955 da primeira
dose, 199.077 da segunda dose e dose única e 90.544 de terceira dose.

Na última terça-feira, dia 25 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a
vacinação em crianças de 5 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias, sem
comorbidades. As crianças com 5 anos são vacinadas com o imunizante Pfizer,
enquanto as crianças de 6 a 11 anos recebem a Coronavac. Os polos de vacinação
são as mesmas unidades de saúde que já estavam atendendo a vacinação de
crianças com comorbidades: Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim
América e Sesa. O horário de atendimento é das 8 às 15 horas, de segunda a
sexta-feira. Recomenda-se que estejam acompanhadas por adulto responsável ou
apresentem termo de assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a
apresentação do RG, CPF ou Cartão SUS.

Devido à alta procura nesses primeiros dias, algumas unidades de saúde adotaram
a distribuição de senhas para organização das filas, porém a única que tem limite
de 100 senhas diárias é o Sesa.

A Secretaria Municipal de Saúde também realizará o "Dia D" de vacinação
destinado somente a este grupo em específico, o público infantil, com mais polos
de vacinação. A ação ocorrerá no sábado (29), das 8h às 15h, e no domingo (30),
das 8h às 12h. Os pontos utilizados serão as 34 unidade de saúde do município e o

Sesa. Além das unidades, a Secretaria de Saúde também irá disponibilizar uma
carreta de vacinação, que ficará no Parque Infantil, no Centro.

A vacinação contra a Covid-19 para os outros públicos prossegue de segunda-feira
a sábado no drive thru do Cear, das 8 às 16 horas. O atendimento também é feito
nos polos de vacinação habituais, que são as unidades de saúde da Vila Xavier,
Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela
Vista e unidade do Sesa, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas. No Sesa,
são distribuídas 200 senhas diárias (100 para adultos e 100 para crianças).

Situação epidemiológica

Araraquara registrou nesta quinta-feira mais 849 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 42,59% de 1.993 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse



20/04/2022 15:43 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 683 - de 27 de janeiro de 2022 — Prefeitura Municipal de Ara…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/janeiro/27/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-683-de-27-de-janeiro-de-2… 3/4

percentual é de 43,87% de 1.407 amostras, com 506 positivados.

Em relação às testagens ampliadas de assintomáticos realizadas nos setores
econômicos e sociais foram aplicados um total de 320 testes no dia 26 de janeiro,
com 115 positivados.

Portanto, Araraquara tem 48.414 casos confirmados de Covid-19.

Do total de confirmados, 3.136 permanecem em quarentena e 44.651 já saíram.
Aguardam resultado de exames 19 amostras.

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

Hoje, 74 pacientes estão internados: 53 em enfermaria, sendo 50 confirmados e 3
suspeitos, e 21 na UTI, sendo 20 confirmados e 1 suspeito.

Destes 74 internados, 58 são moradores de Araraquara e 16 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (3), Boa Esperança do Sul (2),
Borborema (1), Getulina (1), Matão (1), Motuca (1), Porto Ferreira (1), Santa Lúcia
(1), São Carlos (4) e Tambaú (1).

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 91% de leitos de enfermaria e 78% de UTI.
Hoje, a Santa Casa tem 16 pacientes, o Hospital São Paulo tem 29 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 4 pacientes, a Unidade do Melhado tem 10 pacientes e
o Heab tem 15 pacientes.

Araraquara registrou, até o momento, 627 óbitos decorrentes de Covid-19. Os
óbitos registrados nas últimas 24 horas são de um homem de 66 anos, com
comorbidades, que estava internado em unidade da rede pública desde o dia 21 de
janeiro; um homem de 95 anos, sem comorbidades, que estava internado em
unidade privada desde o dia 25 de janeiro; um homem de 89 anos, com
comorbidades, que faleceu em domicílio; e uma mulher de 91 anos, com
comorbidades, que estava internada em unidade privada desde o dia 22 de janeiro.

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura em parceria com o grupo
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ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 685 - de
29 de janeiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste sábado, dia 29 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município e é fundamental
que as pessoas busquem a imunização para se proteger com as duas doses e mais
a dose de reforço para quem já tomou a segunda dose da Coronavac Astrazeneca
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a dose de reforço, para quem já tomou a segunda dose da Coronavac, Astrazeneca
ou Pfizer há pelo menos 4 meses. Somente no caso da Janssen, o intervalo entre a
dose única e a dose de reforço é de 2 meses.

 

O município já aplicou 498.864 doses contra a Covid-19, sendo 205.794 da primeira
dose, 199.328 da segunda dose e dose única e 93.742 de terceira dose.

 

A Prefeitura de Araraquara, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste
final de semana a ação denominada "Dia D" da vacinação infantil. O plantão
destinado a esse público será no sábado, 29 de janeiro, das 8h às 15h, e no
domingo, 30 de janeiro, das 8h às 12h. São utilizadas para esse serviço todas as
34 unidades de saúde do município. O Sesa participa da ação somente neste
sábado e sem a distribuição de senhas.

 

A Carreta Furacão também participa da ação de vacinação no Parque Infantil, onde
fica disponível nos mesmos horários dos outros polos. Quem for ao local pode
colaborar com a doação de leite para a Rede de Solidariedade.

 

Vale destacar que a vacinação para crianças de 5 anos a 11 anos, sem
comorbidades, teve início na última terça-feira, dia 25 de janeiro. As crianças com 5
anos sem comorbidades são vacinadas com o imunizante Pfizer, enquanto as
crianças de 6 a 11 anos recebem a Coronavac. Na semana anterior, a Secretaria de
Saúde havia iniciado a vacinação em crianças com comorbidades, que estão
recebendo o imunizante Pfizer.

 

Os polos de vacinação infantil utilizados durante a semana são as unidades de
saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa. O
horário de atendimento de segunda a sexta-feira é das 8 às 15 horas. Recomenda-
se que estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem termo de
assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a apresentação do RG,
CPF ou Cartão SUS.

 

A vacinação contra a Covid-19 para o público adulto também tem vacinação neste
sábado (29), das 8h às 16h, no drive thru do Cear. Durante a semana, o
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atendimento é feito de segunda a sexta-feira no drive thru do Cear, também das 8
às 16 horas. O atendimento de segunda a sexta também é realizado nos polos de
vacinação habituais, que são as unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda,
Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e unidade do
Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100
para adultos e 100 para crianças.

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continua atendendo no fim de semana, neste sábado e domingo, das 7 às 19 horas,
além do atendimento no polo de triagem da UPA da Vila Xavier e o atendimento
pediátrico na UPA Central. Nas duas UPAS o atendimento é 24 horas.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou neste sábado mais 517 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 64,14% de 806 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual é de 94,4%. A Rede SUS realizou um total de 484 testes

em sintomáticos, dos quais 330 foram positivados, e 286 testes em assintomáticos,
com 26 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 50.063 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.317 permanecem em quarentena e 46.115 já saíram.
Aguardam resultado de exames 27 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
"Resultados de Exames (COVID-19)" e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.
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Hoje, 64 pacientes estão internados: 44 em enfermaria, sendo 41 confirmados e 3
suspeitos, e 20 na UTI, todos confirmados.

 

Destes 64 internados, 44 são moradores de Araraquara e 20 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (3), Boa Esperança do Sul (2),
Getulina (1), Matão (1), Porto Ferreira (1), Rincão (1), Santa Cruz das Palmeiras
(2), Santa Lúcia (1), São Carlos (6), Tambaú (1) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 76% de leitos de enfermaria e 74% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 18 pacientes, o Hospital São Paulo tem 20 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 5 pacientes, a Unidade do Melhado tem 7 pacientes e o
Heab tem 14 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 631 óbitos decorrentes de Covid-19. Os
óbitos registrados nas últimas 24 horas são de uma mulher de 66 anos, com

comorbidades, que estava internada em unidade privada desde o dia 24 de janeiro;
e uma mulher de 72 anos, com comorbidades, que estava internada em unidade
privada desde o dia 24 de janeiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

A i f õ fi i i b f t t d C í i í i tã
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As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 686 - de
30 de janeiro de 2022

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste domingo, dia 30 de janeiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município e é fundamental
que as pessoas busquem a imunização para se proteger com as duas doses e mais
a dose de reforço, para quem já tomou a segunda dose da Coronavac, Astrazeneca
ou Pfizer há pelo menos 4 meses. Somente no caso da Janssen, o intervalo entre a
dose única e a dose de reforço é de 2 meses.
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O município já aplicou 502.489 doses contra a Covid-19, sendo 208.504 da primeira
dose, 199.353 da segunda dose e dose única e 94.632 de terceira dose.

 

A Prefeitura de Araraquara, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste
final de semana a ação denominada "Dia D" da vacinação infantil. O plantão
destinado segue neste domingo, das 8h às 12h. São utilizadas para esse serviço
todas as 34 unidades de saúde do município.

 

A Carreta Furacão também participa da ação de vacinação no Parque Infantil, onde
fica disponível nos mesmos horários dos outros polos. Quem for ao local pode
colaborar com a doação de leite para a Rede de Solidariedade.

 

Vale destacar que a vacinação para crianças de 5 anos a 11 anos, sem
comorbidades, teve início na última terça-feira, dia 25 de janeiro. As crianças com 5
anos sem comorbidades são vacinadas com o imunizante Pfizer, enquanto as
crianças de 6 a 11 anos recebem a Coronavac. Na semana anterior, a Secretaria de
Saúde havia iniciado a vacinação em crianças com comorbidades, que estão
recebendo o imunizante Pfizer.

 

Os polos de vacinação infantil utilizados durante a semana são as unidades de
saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa. O
horário de atendimento de segunda a sexta-feira é das 8 às 15 horas. Recomenda-
se que estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem termo de
assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a apresentação do RG,
CPF ou Cartão SUS.

 

A vacinação contra a Covid-19 para o público adulto é feita de segunda a sexta-
feira no drive thru do Cear, também das 8 às 16 horas. O atendimento de segunda
a sexta também é realizado nos polos de vacinação habituais, que são as unidades
de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são
distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para adultos e 100 para crianças.
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Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continua atendendo neste domingo, das 7 às 19 horas, além do atendimento no
polo de triagem da UPA da Vila Xavier e o atendimento pediátrico na UPA Central.
Nas duas UPAS o atendimento é 24 horas.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou neste sábado mais 560 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 36,08% de 1552 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual é de 46,31%. A Rede SUS realizou um total de 979
testes em sintomáticos, dos quais 431 foram positivados, e 479 testes em
assintomáticos, com 63 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 50.623 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 3.058 permanecem em quarentena e 46.934 já saíram.
Aguardam resultado de exames 13 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
"Resultados de Exames (COVID-19)" e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 74 pacientes estão internados: 51 em enfermaria, sendo 50 confirmados e 1
suspeito, e 23 na UTI, todos confirmados.

 

Destes 74 internados, 52 são moradores de Araraquara e 22 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (4), Boa Esperança do Sul (2),
Getulina (1), Matão (1), Porto Ferreira (1), Rincão (2), Santa Cruz das Palmeiras
(2), Santa Lúcia (1), São Carlos (5), Tambaú (1) e Taquaritinga (2).
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Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 88% de leitos de enfermaria e 85% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 19 pacientes, o Hospital São Paulo tem 21 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 7 pacientes, a Unidade do Melhado tem 11 pacientes e
o Heab tem 16 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 631 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo

Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 687 - de
31 de janeiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.  

 

A Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública divulga
hoje o balanço das ações de fiscalização realizadas pela força-tarefa que envolve
equipes da Guarda Civil Municipal fiscais das Vigilâncias Sanitária e
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equipes da Guarda Civil Municipal, fiscais das Vigilâncias Sanitária e
Epidemiológica e equipes do Procon, Posturas e Sala do Empreendedor, com apoio
da PM.  

 

De 24 a 30 de janeiro, foram contabilizadas 710 ações de fiscalização. Destas,
foram 405 ações de 24 a 27 de janeiro, e 305 durante o fim de semana, de 28 a 30
de janeiro.  

 

Foram fiscalizados ainda os seguintes pontos:  

Bares / restaurantes / lanchonetes / similares: 149  

Shoppings / lojas âncoras / Mercado Municipal / atacadistas / varejistas e
supermercados de grande porte: 86  

Academias / condicionamento físico: 14  

Construção civil / casa de material de construção: 102  

Outros estabelecimentos comerciais: 308

Áreas de lazer / chácaras / campos de futebol: 32

Residências / condomínios / repúblicas: 2  

Praças/áreas públicas: 17  

 

As equipes de fiscalização continuam nas ruas cobrando o cumprimento do decreto
municipal em vigor. Cabe à população não relaxar neste momento. É fundamental
continuar usando máscara corretamente, higienizar sempre as mãos e evitar
aglomerações desnecessárias. E completar o esquema vacinal.  

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta segunda-feira mais 798 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 46,57% de 1.751 amostras analisadas nos serviços públicos e
privados de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja,
sintomáticos e assintomáticos.
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Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 50%. A Rede SUS realizou um total de 366 testes em sintomáticos,
dos quais 127 foram positivados, e 201 testes em assintomáticos, com 23
positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 51.421 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 2.862 permanecem em quarentena e 47.923 já saíram.
Aguardam resultado de exames 17 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 72 pacientes estão internados: 51 confirmados em enfermaria e 21
confirmados na UTI.

 

Destes 72 internados, 46 são moradores de Araraquara e 26 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (5), Boa Esperança do Sul (2),
Getulina (1), Ibaté (1), Matão (1), Motuca (1), Porto Ferreira (1), Rincão (2), Santa
Cruz das Palmeiras (2), Santa Lúcia (1), São Carlos (6), Tambaú (1) e Taquaritinga
(2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 88% de leitos de enfermaria e 78% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 18 pacientes, o Hospital São Paulo tem 20 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 6 pacientes, a Unidade do Melhado tem 11 pacientes e
o Heab tem 17 pacientes.
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Araraquara registrou, até o momento, 636 óbitos decorrentes de Covid-19. Os
óbitos registrados nas últimas 24 horas são de uma mulher de 85 anos, com
comorbidades, que estava internada em unidade da rede pública desde o dia 29 de
janeiro; uma mulher de 78 anos, com comorbidades, que deu entrada em unidade
da rede pública neste dia 31 de janeiro; um homem de 82 anos, com comorbidades,
que estava internado em unidade privada desde o dia 16 de janeiro; um homem de
71 anos, com comorbidades, que estava internado em unidade da rede pública
desde o dia 29 de novembro; e um homem de 57 anos, com comorbidades, que
estava internado em unidade da rede pública desde o dia 27 de janeiro.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município. Já foram
aplicadas 503.569 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 209.565 da primeira
dose, 199.357 da segunda dose e dose única e 94.647 de terceira dose.

 

Vale destacar que a Secretaria Municipal de Saúde realiza a vacinação para
crianças de 5 anos a 11 anos, sem comorbidades. As crianças com 5 anos são
vacinadas com o imunizante Pfizer, enquanto as crianças de 6 a 11 anos recebem a
Coronavac. Os polos de vacinação infantil são as unidades de saúde do Jardim
Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa. O horário de
atendimento de segunda a sexta-feira é das 8 às 15 horas. Recomenda-se que

estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem termo de
assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a apresentação do RG,
CPF ou Cartão SUS.

 

A vacinação contra a Covid-19 para o público adulto é feita de segunda a sábado
no drive thru do Cear, também das 8 às 16 horas. O atendimento de segunda a
sexta também é realizado nos polos de vacinação habituais, que são as unidades
de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são
distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para adultos e 100 para crianças.

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continua atendendo no Hospital de Campanha. O atendimento à população é feito
das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive aos sábados e domingos.
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Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 688 - de
1º de fevereiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta terça-feira, dia 1º de fevereiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.  

 

Conforme balanço divulgado semanalmente, sempre às terças-feiras, a Rede de
Solidariedade do Município arrecadou, de 25 de março de 2020 a 31 de janeiro de
2021 um total de 330 618 quilos de alimentos Outros 689 686 quilos foram
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2021, um total de 330.618 quilos de alimentos. Outros 689.686 quilos foram
comprados pelo município. O resultado foi a entrega, até agora, de 40.863 cestas
que atenderam, até o momento, 9.163 famílias em situação de vulnerabilidade em
2020, 8.842 famílias em 2021 e 1.637 famílias em 2022.  

 

As cestas são distribuídas no território da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, nas unidades dos CRAS e também através do Fundo
Social de Solidariedade.  

 

A Rede de Solidariedade também contabilizou, até 31 de janeiro, a arrecadação de
35.811 itens de limpeza e higiene pessoal, destinados em 8.551 kits. Foram doados
ainda 26.278 litros de leite.   Também foi contabilizada até o momento, a doação de
2.211,5 quilos de ração para cães e gatos.   Em dinheiro, a conta corrente da Rede
de Solidariedade recebeu R$ R$ 28.753,88. Já foram utilizados, desta conta, R$
8.334,80 para adquirir itens e completar cestas que foram entregues. O saldo atual
é de R$ 20.419,08.   Também está em andamento, em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde, a campanha de arrecadação de alimentos e de produtos de
higiene e limpeza no drive-thru de vacinação do Cear.

 

Até agora, foram arrecadados 14.529 quilos de alimentos e 1.173 itens de higiene e
limpeza. Todos os produtos e itens arrecadados serão destinados à Rede de
Solidariedade.  

 

A Rede de Solidariedade atende pelo canal 0800-7731145, de segunda a sexta-
feira, das 8h30 às 16h30.   As pessoas podem fazer suas doações, de segunda a
sexta-feira, nos seguintes endereços: Casa dos Conselhos, na Avenida Portugal,
583, Centro, das 8h às 17h; Fundo Social de Solidariedade, na Rua Imaculada
Conceição (Rua 12), 3885, Vila Yamada, das 7h às 13h; e no Banco de Alimentos,
na Avenida Padre Antônio Cesarino, 808, Vila Xavier, das 7h às 15h.   E uma outra
forma de doar recursos financeiros à Rede de Solidariedade é o PIX, transferência
bancária gratuita e instantânea, cuja chave é o e-mail
rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br

 

mailto:rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br
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Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta terça-feira mais 361 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 52,7% de 685 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de
saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual é de 65,45%.

 

A Rede SUS realizou um total de 398 testes em sintomáticos, dos quais 297 foram
positivados, e 190 testes em assintomáticos, com 37 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 51.782 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 2.521 permanecem em quarentena e 48.624 já saíram.
Aguardam resultado de exames 12 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site

também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 65 pacientes estão internados: 46 confirmados em enfermaria e 19
confirmados na UTI.

 

Destes 65 internados, 39 são moradores de Araraquara e 26 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (4), Boa Esperança do Sul (2),
Getulina (1), Ibaté (1), Matão (1), Motuca (1), Porto Ferreira (1), Rincão (3), Santa
Cruz das Palmeiras (2), Santa Lúcia (1), São Carlos (6), Tambaú (1) e Taquaritinga
(2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
C id 19 ( úbli i d ) id d t h j t d
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para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 79% de leitos de enfermaria e 70% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 16 pacientes, o Hospital São Paulo tem 17 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 7 pacientes, a Unidade do Melhado tem 7 pacientes e o
Heab tem 18 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 637 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
registrado nas últimas 24 horas é de uma mulher de 87 anos, com comorbidades,
que estava internada em unidade da rede pública desde o dia 28 de janeiro.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município. Já foram
aplicadas 506.975 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 210.703 da primeira
dose, 199.510 da segunda dose e dose única e 96.762 de terceira dose.

 

Vale destacar que a Secretaria Municipal de Saúde realiza a vacinação para
crianças de 5 anos a 11 anos, sem comorbidades. As crianças com 5 anos são
vacinadas com o imunizante Pfizer, enquanto as crianças de 6 a 11 anos recebem a
Coronavac. Os polos de vacinação infantil são as unidades de saúde do Jardim

Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa. O horário de
atendimento de segunda a sexta-feira é das 8 às 15 horas. Recomenda-se que
estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem termo de
assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a apresentação do RG,
CPF ou Cartão SUS.

 

A vacinação contra a Covid-19 para o público adulto é feita de segunda a sábado
no drive thru do Cear, também das 8 às 16 horas. O atendimento de segunda a
sexta também é realizado nos polos de vacinação habituais, que são as unidades
de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são
distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para adultos e 100 para crianças.

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
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continua atendendo no Hospital de Campanha. O atendimento à população é feito
das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive aos sábados e domingos.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 689 - de
2 de fevereiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.  

 

Conforme é feito semanalmente, o Comitê divulga o balanço de atendimentos
prestados no município, referentes ao Coronavírus. São eles:  
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- Atendimentos no polo de triagem da UPA Vila Xavier: 126.012  

 

- Pacientes internados na Unidade de Retaguarda do Melhado: 661  

 

- Atendimentos pelo Disque-Saúde: 32.955 ligações  

 

- Exames realizados junto à Unesp: 125.846  

 

- Testes capilares – 46.272  

 

- Exames antígenos realizados nas unidades de saúde, praça Santa Cruz, TCI,
comércio e na UPA: 129.395  

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quarta-feira mais 804 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 35,57% de 2.260 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual é de 46,9%.

 

A Rede SUS realizou um total de 774 testes em sintomáticos, dos quais 289 foram
positivados, e 643 testes em assintomáticos, com 45 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 52.586 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 2.315 permanecem em quarentena e 49.633 já saíram.
Aguardam resultado de exames 35 amostras.
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Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 62 pacientes estão internados: 42 confirmados em enfermaria e 20
confirmados na UTI.

 

Destes 62 internados, 39 são moradores de Araraquara e 23 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (5), Boa Esperança do Sul (2),
Getulina (1), Ibaté (1), Matão (1), Motuca (1), Porto Ferreira (1), Rincão (2), Santa
Lúcia (1), São Carlos (6) e Taquaritinga (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 65% de leitos de enfermaria e 63% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 17 pacientes, o Hospital São Paulo tem 16 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 4 pacientes, a Unidade do Melhado tem 8 pacientes e o
Heab tem 17 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 638 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
registrado nas últimas 24 horas é de uma mulher de 84 anos, com comorbidades,
que estava internada em unidade da rede pública desde o dia 26 de janeiro.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município. Já foram
aplicadas 509.581 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 211.707 da primeira
dose, 199.636 da segunda dose e dose única e 98.238 de terceira dose.

 

Vale destacar que a Secretaria Municipal de Saúde realiza a vacinação para
i d 5 11 bid d A i 5 ã
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crianças de 5 anos a 11 anos, sem comorbidades. As crianças com 5 anos são
vacinadas com o imunizante Pfizer, enquanto as crianças de 6 a 11 anos recebem a
Coronavac. Os polos de vacinação infantil são as unidades de saúde do Jardim
Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa. O horário de
atendimento de segunda a sexta-feira é das 8 às 15 horas. Recomenda-se que
estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem termo de
assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a apresentação do RG,
CPF ou Cartão SUS.

 

A vacinação contra a Covid-19 para o público adulto é feita de segunda a sábado
no drive thru do Cear, também das 8 às 16 horas. O atendimento de segunda a
sexta também é realizado nos polos de vacinação habituais, que são as unidades
de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são
distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para adultos e 100 para crianças.

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continua atendendo no Hospital de Campanha. O atendimento à população é feito
das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive aos sábados e domingos.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.

 

https://arcg.is/neO5H
https://www.araraquara.sp.gov.br/


20/04/2022 15:47 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 689 - de 2 de fevereiro de 2022 — Prefeitura Municipal de Ar…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/fevereiro/02/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-689-de-2-de-fevereiro-d… 5/5

Voltar ao topo | Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito

Desenvolvido com o CMS de código aberto Plone

 

Compartilhar

registrado em: Notícias, Saúde, Corona-boletim

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
Rua São Bento, nº 840 - Centro / CEP.: 14.801-901 
Fone.: (016) 3301-5000 (PABX) 
E-mail.: prefeituradeararaquara@araraquara.sp.gov.br 

    

 Telefones uteis

Powered by PMA ©2021

https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/perguntas-frequentes
https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/fale-com-o-prefeito
http://plone.org/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Boletim+Di%C3%A1rio+do+Comit%C3%AA+de+Conting%C3%AAncia+do+Coronav%C3%ADrus+-+n%C2%BA+689+-+de+2+de+fevereiro+de+2022&url=https%3A%2F%2Fwww.araraquara.sp.gov.br%2Fnoticias%2F2022%2Ffevereiro%2F02%2Fboletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-689-de-2-de-fevereiro-de-2022
https://plus.google.com/share?hl=pt-br&url=https%3A%2F%2Fwww.araraquara.sp.gov.br%2Fnoticias%2F2022%2Ffevereiro%2F02%2Fboletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-689-de-2-de-fevereiro-de-2022
whatsapp://send?text=Boletim%20Di%C3%A1rio%20do%20Comit%C3%AA%20de%20Conting%C3%AAncia%20do%20Coronav%C3%ADrus%20-%20n%C2%BA%20689%20-%20de%202%20de%20fevereiro%20de%202022%20-%20https%3A//www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/fevereiro/02/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-689-de-2-de-fevereiro-de-2022
https://www.araraquara.sp.gov.br/@@search?Subject%3Alist=Not%C3%ADcias
https://www.araraquara.sp.gov.br/@@search?Subject%3Alist=Sa%C3%BAde
https://www.araraquara.sp.gov.br/@@search?Subject%3Alist=Corona-boletim
https://www.araraquara.sp.gov.br/
https://www.facebook.com/Prefeitura-de-Araraquara-1725858334396898/
https://twitter.com/PrefsAraraquara
https://www.youtube.com/channel/UCL5kjGJiDmG6Rz9_UANvvLA
https://www.flickr.com/photos/146513560@N07/
https://www.instagram.com/prefsararaquara/


20/04/2022 15:47 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 690 - de 3 de fevereiro de 2022 — Prefeitura Municipal de Ar…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/fevereiro/03/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-690-de-3-de-fevereiro-d… 1/5

Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 690 - de
3 de fevereiro de 2022

 MENU

Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito

https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/perguntas-frequentes
https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/fale-com-o-prefeito/fale-com-o-prefeito-1


20/04/2022 15:47 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 690 - de 3 de fevereiro de 2022 — Prefeitura Municipal de Ar…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/fevereiro/03/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-690-de-3-de-fevereiro-d… 2/5

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município e é fundamental
que as pessoas busquem a imunização para se proteger com as duas doses e mais
a dose de reforço, para quem já tomou a segunda dose da Coronavac, Astrazeneca
ou Pfizer há pelo menos 4 meses. Somente no caso da Janssen, o intervalo entre a
dose única e a dose de reforço é de 2 meses. 

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município. Já foram
aplicadas 511.345 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 212.264 da primeira
dose, 199.735 da segunda dose e dose única e 99.346 de terceira dose.

 

Vale destacar que a Secretaria Municipal de Saúde realiza a vacinação para
crianças de 5 anos a 11 anos, sem comorbidades. As crianças com 5 anos são
vacinadas com o imunizante Pfizer, enquanto as crianças de 6 a 11 anos recebem a
Coronavac. Os polos de vacinação infantil são as unidades de saúde do Jardim
Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa. O horário de
atendimento de segunda a sexta-feira é das 8 às 15 horas. Recomenda-se que
estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem termo de
assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a apresentação do RG,
CPF ou Cartão SUS.

 

A vacinação contra a Covid-19 para o público adulto é feita de segunda a sábado
no drive thru do Cear, também das 8 às 16 horas. O atendimento de segunda a

sexta também é realizado nos polos de vacinação habituais, que são as unidades
de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são
di t ib íd 200 h diá i d 100 d lt 100 i
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distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para adultos e 100 para crianças.

 

A Secretaria de Saúde também vai aderir ao "Dia C de Vacinação", iniciativa do
governo do estado de São Paulo que será realizada neste sábado (5) para a
imunização das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Em Araraquara, o
horário de atendimento será das 08h às 17h e serão utilizadas as 34 unidades de
saúde da cidade. A novidade é que Araraquara também aproveitará a ação para
vacinar adultos, que podem se dirigir em qualquer um dos polos de vacinação
abertos no sábado. O Cear estará disponível exclusivamente para o público adulto
na mesma data, também das 08h às 17h.   Lembrando também que o Centro de
Referência de Testagem para Covid-19 continua atendendo no Hospital de
Campanha. O atendimento à população é feito das 7 às 19 horas, todos os dias,
inclusive aos sábados e domingos.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quinta-feira mais 638 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 40,97% de 1.557 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual é de 65,45%.

 

A Rede SUS realizou um total de 549 testes em sintomáticos, dos quais 229 foram
positivados, e 607 testes em assintomáticos, com 29 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 53.224 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 2.389 permanecem em quarentena e 50.195 já saíram.
Aguardam resultado de exames 25 amostras.

 
Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
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exame.

 

Hoje, 65 pacientes estão internados: 45 confirmados em enfermaria, e 20 na UTI,
sendo 19 confirmados e 1 suspeito.

 

Destes 65 internados, 40 são moradores de Araraquara e 25 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (6), Boa Esperança do Sul (2),
Getulina (1), Ibaté (1), Matão (1), Motuca (1), Porto Ferreira (1), Rincão (2), Santa
Lúcia (1), São Carlos (7) e Taquaritinga (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 73% de leitos de enfermaria e 63% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 14 pacientes, o Hospital São Paulo tem 19 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 3 pacientes, a Unidade do Melhado tem 11 pacientes e
o Heab tem 18 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 640 óbitos decorrentes de Covid-19. Os
óbitos registrados nas últimas 24 horas são de uma mulher de 85 anos, com
comorbidades, que estava internada em unidade privada desde o dia 31 de janeiro;
e um homem de 80 anos, com comorbidades, que estava internado em unidade da
rede pública desde o dia 1º de fevereiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(htt // i / O5H)

https://arcg.is/neO5H
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(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município e é fundamental
que as pessoas busquem a imunização para se proteger com as duas doses e mais
a dose de reforço para quem já tomou a segunda dose da Coronavac Astrazeneca
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a dose de reforço, para quem já tomou a segunda dose da Coronavac, Astrazeneca
ou Pfizer há pelo menos 4 meses. Somente no caso da Janssen, o intervalo entre a
dose única e a dose de reforço é de 2 meses. 

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município. Já foram
aplicadas 512.585 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 212.534 da primeira
dose, 199.832 da segunda dose e dose única e 100.219 de terceira dose.

 

Vale destacar que a Secretaria Municipal de Saúde realiza a vacinação para
crianças de 5 anos a 11 anos, sem comorbidades. As crianças com 5 anos são
vacinadas com o imunizante Pfizer, enquanto as crianças de 6 a 11 anos recebem a
Coronavac. Os polos de vacinação infantil são as unidades de saúde do Jardim
Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa. O horário de
atendimento de segunda a sexta-feira é das 8 às 15 horas. Recomenda-se que
estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem termo de
assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a apresentação do RG,
CPF ou Cartão SUS.

 

A vacinação contra a Covid-19 para o público adulto é feita de segunda a sábado
no drive thru do Cear, também das 8 às 16 horas. O atendimento de segunda a

sexta também é realizado nos polos de vacinação habituais, que são as unidades
de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são
distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para adultos e 100 para crianças.

 

A Secretaria de Saúde também vai aderir ao "Dia C de Vacinação", iniciativa do
governo do estado de São Paulo que será realizada neste sábado (5) para a
imunização das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Em Araraquara, o
horário de atendimento será das 08h às 17h e serão utilizadas as 34 unidades de
saúde da cidade. A novidade é que Araraquara também aproveitará a ação para
vacinar adultos, que podem se dirigir em qualquer um dos polos de vacinação
abertos no sábado. O Cear estará disponível exclusivamente para o público adulto
na mesma data, também das 08h às 17h.   Lembrando também que o Centro de
Referência de Testagem para Covid-19 continua atendendo no Hospital de
Campanha. O atendimento à população é feito das 7 às 19 horas, todos os dias,
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inclusive aos sábados e domingos.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta sexta-feira mais 610 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 35,33% de 1.701 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual é de 45,93%. A Rede SUS realizou um total de 613
testes em sintomáticos, dos quais 229 foram positivados, e 460 em assintomáticos,
com 41 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 53.834 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 2.452 permanecem em quarentena e 50.740 já saíram.
Aguardam resultado de exames 16 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
"Resultados de Exames (COVID-19)" e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 72 pacientes estão internados: 53 em enfermaria, todos confirmados, e 19 na
UTI, sendo 18 confirmados e 1 suspeito.

 

Destes 72 internados, 46 são moradores de Araraquara e 26 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (6), Boa Esperança do Sul (2),
Getulina (1), Ibaté (1), Matão (1), Motuca (1), Nova Europa (1), Porto Ferreira (1),
Rincão (2), Santa Lúcia (1), São Carlos (7) e Taquaritinga (2).

 

C l ã à i t õ i h it l di ibili l it
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Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 73% de leitos de enfermaria e 59% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 15 pacientes, o Hospital São Paulo tem 24 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 2 pacientes, a Unidade do Melhado tem 11 pacientes, o
Hospital de Campanha tem 3 pacientes e o Heab tem 17 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 642 óbitos decorrentes de Covid-19. Os
óbitos registrados nas últimas 24 horas são de um homem de 89 anos, com
comorbidades, que estava internada em unidade privada desde o dia 25 de janeiro;
e um homem de 90 anos, com comorbidades, que estava internado em unidade da
rede pública desde o dia 31 de janeiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.

 

 

 

 

https://arcg.is/neO5H
https://www.araraquara.sp.gov.br/
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 692 - de
5 de fevereiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste sábado, dia 5 de fevereiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município e é fundamental
que as pessoas busquem a imunização para se proteger com as duas doses e mais
a dose de reforço para quem já tomou a segunda dose da Coronavac Astrazeneca

 MENU

Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito

https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/perguntas-frequentes
https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/fale-com-o-prefeito/fale-com-o-prefeito-1
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a dose de reforço, para quem já tomou a segunda dose da Coronavac, Astrazeneca
ou Pfizer há pelo menos 4 meses. Somente no caso da Janssen, o intervalo entre a
dose única e a dose de reforço é de 2 meses.

 

O município já aplicou 514.012 doses contra a Covid-19, sendo 212.761 da primeira
dose, 199.951 da segunda dose e dose única e 101.703 de terceira dose.

 

A Secretaria de Saúde reliza neste sábado (5) o "Dia C de Vacinação", iniciativa do
governo do estado de São Paulo visando a imunização das crianças de 5 a 11 anos
contra a Covid-19. Em Araraquara, o horário de atendimento é das 08h às 17h e
são utilizadas as 34 unidades de saúde da cidade. A novidade é que Araraquara
também aproveita a ação para vacinar adultos, que podem se dirigir em qualquer
um dos polos de vacinação abertos neste sábado. O Cear estará disponível
exclusivamente para o público adulto nesta mesma data, também das 08h às 17h.
Vale destacar que o Sesa não aderiu à ação e não abre para vacinação neste
sábado.

 

Durante a semana, os polos de vacinação infantil são as unidades de saúde do
Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa. O horário de
atendimento de segunda a sexta-feira é das 8 às 15 horas. Recomenda-se que

estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem termo de
assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a apresentação do RG,
CPF ou Cartão SUS.

 

A vacinação contra a Covid-19 para o público adulto é feita de segunda a sábado
no drive thru do Cear, das 8 às 16 horas. O atendimento de segunda a sexta
também é realizado nos polos de vacinação habituais, que são as unidades de
saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são
distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para adultos e 100 para crianças.

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continua atendendo no Hospital de Campanha. O atendimento à população é feito
das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive aos sábados e domingos.
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Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou neste sábado mais 662 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 37,61% de 1.760 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual é de 48,33%. A Rede SUS realizou um total de 585
testes em sintomáticos, dos quais 256 foram positivados, e 467 testes em
assintomáticos, com 37 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 54.496 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 2.418 permanecem em quarentena e 51.433 já saíram.
Aguardam resultado de exames 22 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
"Resultados de Exames (COVID-19)" e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 72 pacientes estão internados: 55 em enfermaria, sendo 53 confirmados e 2
suspeitos, e 17 na UTI, todos confirmados.

 

Destes 72 internados, 43 são moradores de Araraquara e 29 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (6), Boa Esperança do Sul (2),
Getulina (1), Ibaté (1), Matão (1), Nova Europa (1), Pirassununga (1), Porto Ferreira
(1), Ribeirão Preto (1), Rincão (2), Santa Cruz das Palmeiras (1), Santa Lúcia (1),
São Carlos (7), Tabatinga (1) e Taquaritinga (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
C id 19 ( úbli i d ) id d t h j t d
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para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 75% de leitos de enfermaria e 53% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 14 pacientes, o Hospital São Paulo tem 21 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 4 pacientes, a Unidade do Melhado tem 9 pacientes, o
Hospital de Campanha tem 5 pacientes e o Heab tem 19 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 645 óbitos decorrentes de Covid-19. Os
óbitos registrados nas últimas 24 horas são de um homem de 78 anos, com
comorbidades, que estava internado em unidade privada desde o dia 25 de janeiro;
uma mulher de 94 anos, com comorbidades, que estava internada em unidade
privada desde o dia 28 de janeiro; e uma mulher de 98 anos, com comorbidades,
que estava internada em unidade privada desde o dia 3 de fevereiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 693 - de
6 de fevereiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste domingo, dia 6 de fevereiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município e é fundamental
que as pessoas busquem a imunização para se proteger com as duas doses e mais
a dose de reforço para quem já tomou a segunda dose da Coronavac Astrazeneca

 MENU

Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito
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a dose de reforço, para quem já tomou a segunda dose da Coronavac, Astrazeneca
ou Pfizer há pelo menos 4 meses. Somente no caso da Janssen, o intervalo entre a
dose única e a dose de reforço é de 2 meses.

 

O município já aplicou 516.894 doses contra a Covid-19, sendo 213.858 da primeira
dose, 200.119 da segunda dose e dose única e 102.917 de terceira dose.

 

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, durante a semana, os polos de
vacinação infantil são as unidades de saúde do Jardim Iguatemi, Melhado,
Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa. O horário de atendimento de segunda a
sexta-feira é das 8 às 15 horas. Recomenda-se que estejam acompanhadas por
adulto responsável ou apresentem termo de assentimento. Para a vacinação das
crianças, é necessária a apresentação do RG, CPF ou Cartão SUS.

 

Já vacinação contra a Covid-19 para o público adulto é feita de segunda a sábado
no drive thru do Cear, das 8 às 16 horas. O atendimento de segunda a sexta
também é realizado nos polos de vacinação habituais, que são as unidades de
saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são
distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para adultos e 100 para crianças.

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continua atendendo no Hospital de Campanha. O atendimento à população é feito
das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive aos sábados e domingos.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou neste sábado mais 476 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 26,89% de 1.770 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual é de 37,40%. A Rede SUS realizou um total de 558
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testes em sintomáticos, dos quais 224 foram positivados, e 591 testes em
assintomáticos, com 31 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 54.972 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 2.458 permanecem em quarentena e 51.867 já saíram.
Aguardam resultado de exames 11 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
"Resultados de Exames (COVID-19)" e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 65 pacientes estão internados: 50 em enfermaria, sendo 49 confirmados e 1
suspeito, e 15 na UTI, todos confirmados.

 

Destes 65 internados, 38 são moradores de Araraquara e 27 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (5), Boa Esperança do Sul (1),

Getulina (1), Ibaté (1), Matão (1), Nova Europa (1), Porto Ferreira (1), Ribeirão
Preto (1), Rincão (2), Santa Cruz das Palmeiras (1), Santa Lúcia (2), São Carlos
(7), Tabatinga (1) e Taquaritinga (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 68% de leitos de enfermaria e 47% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 13 pacientes, o Hospital São Paulo tem 17 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 3 pacientes, a Unidade do Melhado tem 8 pacientes, o
Hospital de Campanha tem 5 pacientes e o Heab tem 19 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 647 óbitos decorrentes de Covid-19. Os
óbit i t d últi 24 h ã d lh d 95
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óbitos registrados nas últimas 24 horas são de uma mulher de 95 anos, com
comorbidades, que estava internada em unidade privada desde o dia 3 de
fevereiro; e um homem de 85 anos, com comorbidades, que faleceu em domicílio.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 694 - de
7 de fevereiro de 2022

 

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.
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A Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública divulga
hoje o balanço das ações de fiscalização realizadas pela força-tarefa que envolve
equipes da Guarda Civil Municipal, fiscais das Vigilâncias Sanitária e
Epidemiológica e equipes do Procon, Posturas e Sala do Empreendedor, com apoio
da PM.

 

De 31 de janeiro a 6 de fevereiro, foram contabilizadas 694 ações de fiscalização.
Destas, foram 430 ações de 31 de janeiro e 3 de fevereiro, e 264 durante o fim de
semana, de 4 a 6 de fevereiro.

 

Foram fiscalizados ainda os seguintes pontos:

 

Bares / restaurantes / lanchonetes / similares: 196

 

Shoppings / lojas âncoras / Mercado Municipal / atacadistas / varejistas e
supermercados de grande porte: 87

 

Academias / condicionamento físico: 17

 

Construção civil / casa de material de construção: 78

 

Escolas: 1

 

Lotéricas/Órgãos públicos: 5

 

Outros estabelecimentos comerciais: 295

 

Residências / condomínios / repúblicas: 2
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Praças/áreas públicas: 10

 

Igrejas: 3

 

As equipes de fiscalização continuam nas ruas cobrando o cumprimento do decreto
municipal em vigor. Cabe à população não relaxar neste momento. É fundamental
continuar usando máscara corretamente, higienizar sempre as mãos e evitar
aglomerações desnecessárias. E completar o esquema vacinal.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta segunda-feira mais 311 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 37,02% de 840 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual é de 47,88%. A Rede SUS realizou um total de 323 testes em

sintomáticos, dos quais 154 foram positivados (sendo 2 de outro município), e 226
testes em assintomáticos, com 17 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 55.283 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 2.070 permanecem em quarentena e 52.566 já saíram.
Aguardam resultado de exames 9 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.
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Hoje, 64 pacientes estão internados: 47 estão em enfermaria, 45 confirmados e 2
suspeitos, e 17 confirmados estão na UTI.

 

Destes 64 internados, 38 são moradores de Araraquara e 26 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (5), Boa Esperança do Sul (1),
Getulina (1), Ibaté (1), Matão (1), Motuca (1), Porto Ferreira (1), Ribeirão Preto (1),
Rincão (2), Santa Cruz da Conceição (1), Santa Cruz das Palmeiras (1), Santa
Lúcia (1), São Carlos (7), Tabatinga (1) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 65% de leitos de enfermaria e 55% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 13 pacientes, o Hospital São Paulo tem 14 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 5 pacientes, a Unidade do Melhado tem 9 pacientes, o
Hospital de Campanha tem 4 pacientes e o Heab tem 19 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 647 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município. Já foram
aplicadas 516.903 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 213.860 da primeira
dose, 200.122 da segunda dose e dose única e 102.921 de terceira dose.

 

A Secretaria Municipal de Saúde realiza a vacinação para crianças de 5 anos a 11
anos, sem comorbidades. As crianças com 5 anos são vacinadas com o imunizante
Pfizer, enquanto as crianças de 6 a 11 anos recebem a Coronavac. Os polos de
vacinação infantil são as unidades de saúde do Jardim Iguatemi, Melhado,
Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa.

 

O h á i d t di t d d t f i é d 8 à 15 h
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O horário de atendimento de segunda a sexta-feira é das 8 às 15 horas.

Recomenda-se que estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem
termo de assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a
apresentação do RG, CPF ou Cartão SUS.

 

A vacinação contra a Covid-19 para o público adulto é feita de segunda a sábado
no drive thru do Cear, também das 8 às 16 horas. O atendimento de segunda a
sexta também é realizado nos polos de vacinação habituais, que são as unidades
de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são
distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para adultos e 100 para crianças.

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continua atendendo no Hospital de Campanha. O atendimento à população é feito
das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive aos sábados e domingos. É obrigatória a
apresentação de CPF e comprovante de endereço.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.
 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 695 - de
8 de fevereiro de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

Conforme balanço divulgado semanalmente, sempre às terças-feiras, a Rede de
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Solidariedade do Município arrecadou, de 25 de março de 2020 a 7 de fevereiro de
2022, um total de 331.061 quilos de alimentos. Outros 728.064 quilos foram
comprados pelo município. O resultado foi a entrega, até agora, de 41.319 cestas
que atenderam, até o momento, 9.163 famílias em situação de vulnerabilidade em
2020, 8.842 famílias em 2021 e 2.076 famílias em 2022.

 

As cestas são distribuídas no território da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, nas unidades dos CRAS e também através do Fundo
Social de Solidariedade.

 

A Rede de Solidariedade também contabilizou, até 7 de fevereiro, a arrecadação de
35.811 itens de limpeza e higiene pessoal, destinados em 8.551 kits. Foram doados
ainda 26.326 litros de leite.

 

Também foi contabilizada até o momento, a doação de 2.211,5 quilos de ração para
cães e gatos.

 

Em dinheiro, a conta corrente da Rede de Solidariedade recebeu R$ R$ 28.753,88.
Já foram utilizados, desta conta, R$ 8.334,80 para adquirir itens e completar cestas

que foram entregues. O saldo atual é de R$ 20.419,08.

 

Também está em andamento, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a
campanha de arrecadação de alimentos e de produtos de higiene e limpeza no
drive-thru de vacinação do Cear. Até agora, foram arrecadados 14.529 quilos de
alimentos e 1.173 itens de higiene e limpeza. Todos os produtos e itens
arrecadados serão destinados à Rede de Solidariedade.

 

A Rede de Solidariedade atende pelo canal 0800-7731145, de segunda a sexta-
feira, das 8h30 às 16h30.

 

As pessoas podem fazer suas doações, de segunda a sexta-feira, nos seguintes
endereços: Casa dos Conselhos, na Avenida Portugal, 583, Centro, das 8h às 17h;
F d S i l d S lid i d d R I l d C i ã (R 12) 3885 Vil



20/04/2022 15:48 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 695 - de 8 de fevereiro de 2022 — Prefeitura Municipal de Ar…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/fevereiro/08-1/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-695-de-8-de-fevereiro-… 3/6

Fundo Social de Solidariedade, na Rua Imaculada Conceição (Rua 12), 3885, Vila
Yamada, das 7h às 13h; e no Banco de Alimentos, na Avenida Padre Antônio
Cesarino, 808, Vila Xavier, das 7h às 15h.

 

E uma outra forma de doar recursos financeiros à Rede de Solidariedade é o PIX,
transferência bancária gratuita e instantânea, cuja chave é o e-mail
rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta terça-feira mais 213 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 42,6% de 500 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de
saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual é de 49,75%.

 

A Rede SUS realizou um total de 166 testes em sintomáticos, dos quais 90 foram
positivados e 98 testes em assintomáticos, com 13 positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 55.496 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 1.705 permanecem em quarentena e 53.143 já saíram.
Aguardam resultado de exames 24 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 59 pacientes estão internados: 44 estão em enfermaria, 43 confirmados e 1
suspeito, e 15 confirmados estão na UTI.
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Destes 59 internados, 34 são moradores de Araraquara e 25 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (5), Boa Esperança do Sul (1),
Ibaté (1), Matão (1), Porto Ferreira (1), Ribeirão Preto (1), Rincão (2), Santa Cruz
da Conceição (1), Santa Cruz das Palmeiras (1), Santa Lúcia (2), São Carlos (7),
Tabatinga (1) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 60% de leitos de enfermaria e 48% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 14 pacientes, o Hospital São Paulo tem 12 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 4 pacientes, a Unidade do Melhado tem 7 pacientes, o
Hospital de Campanha tem 3 pacientes e o Heab tem 19 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 648 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
registrado nas últimas 24 horas é de um idoso de 84 anos, com comorbidades, que
estava internado em unidade da rede pública desde o dia 3 de fevereiro.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município. Já foram
aplicadas 518.789 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 214.303 da primeira
dose, 200.227 da segunda dose e dose única e 104.259 de terceira dose.

 

A Secretaria Municipal de Saúde realiza a vacinação para crianças de 5 anos a 11
anos, sem comorbidades. Os polos de vacinação infantil são as unidades de saúde
do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa. O horário
de atendimento de segunda a sexta-feira é das 8 às 15 horas.

 

Recomenda-se que estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem
termo de assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a
apresentação do RG, CPF ou Cartão SUS.

 

A i ã t C id 19 úbli d lt é f it d d áb d
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A vacinação contra a Covid-19 para o público adulto é feita de segunda a sábado
no drive thru do Cear, também das 8 às 16 horas. O atendimento de segunda a
sexta também é realizado nas unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda,
Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e unidade do
Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100
para adultos e 100 para crianças.

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continua atendendo no Hospital de Campanha. O atendimento à população é feito
das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive aos sábados e domingos. É obrigatória a
apresentação de CPF e comprovante de endereço.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.

 

Compartilhar
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 696 - de
9 de fevereiro de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

Conforme é feito semanalmente, o Comitê divulga o balanço de atendimentos

 MENU

Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito

https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/perguntas-frequentes
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prestados no município, referentes ao Coronavírus. São eles:

 

- Atendimentos no polo de triagem da UPA Vila Xavier: 127.612

 

- Pacientes internados na Unidade de Retaguarda do Melhado: 676

 

- Atendimentos pelo Disque-Saúde: 33.295 ligações

 

- Exames realizados junto à Unesp: 125.982

 

- Testes capilares – 46.424

 

- Exames antígenos realizados nas unidades de saúde, comércio e na UPA:
140.236

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município.

 

A vacinação para crianças de 5 anos a 11 anos vem sendo feita nas unidades de
saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa. O
horário de atendimento de segunda a sexta-feira é das 8 às 15 horas.

 

Recomenda-se que estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem
termo de assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a
apresentação do RG, CPF ou Cartão SUS.

 

A vacinação contra a Covid-19 para o público adulto é feita de segunda a sábado
no drive thru do Cear, também das 8 às 16 horas. O atendimento de segunda a
sexta também é realizado nas unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda,
Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e unidade do
Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100
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Sesa, das 8 às 5 o as  o Sesa, são d st bu das 00 se as d á as, se do 00
para adultos e 100 para crianças.

 

Também no Sesa, começou hoje, dia 9, a aplicação da quarta dose nas pessoas
imunossuprimidas que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses.

 

Podem tomar a quarta dose as pessoas transplantadas de órgão sólido ou de
medula óssea, pessoas vivendo com HIV, doenças inflamatórias imunomediadas
em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente >10mg/dia, demais
indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiência primárias,
pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico
nos últimos 6 meses e neoplasias hematológicas.

 

É obrigatória a apresentação de documentos pessoais, comprovante de endereço,
carteirinha comprovando a 3ª dose e atestado médico.

 

Já foram aplicadas no município 520.557 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
214.776 da primeira dose, 200.317 da segunda dose e dose única e 105.464 de
terceira dose.

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continua atendendo no Hospital de Campanha. O atendimento à população é feito
das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive aos sábados e domingos. É obrigatória a
apresentação de CPF e comprovante de endereço.

 

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quarta-feira mais 561 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 35,89% de 1.563 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
d úd t l é d 47 63%
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de saúde, esse percentual é de 47,63%.

 

A Rede SUS realizou um total de 544 testes em sintomáticos, dos quais 218 foram
positivados, sendo 1 de outro município, e 419 testes em assintomáticos, com 16
positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 56.057 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 1.680 permanecem em quarentena e 53.727 já saíram.
Aguardam resultado de exames 22 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 51 pacientes estão internados: 38 confirmados estão em enfermaria e 13
confirmados estão na UTI.

 

Destes 51 internados, 29 são moradores de Araraquara e 22 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (4), Boa Esperança do Sul (1),
Matão (1), Nova Europa (2), Porto Ferreira (1), Rincão (2), Santa Cruz da
Conceição (1), Santa Cruz das Palmeiras (1), Santa Lúcia (3), São Carlos (4),
Tabatinga (1) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 52% de leitos de enfermaria e 42% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 11 pacientes, o Hospital São Paulo tem 15 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 2 pacientes, a Unidade do Melhado tem 6 pacientes, o
Hospital de Campanha tem 2 pacientes e o Heab tem 15 pacientes.
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osp ta  de Ca pa a te   pac e tes e o eab te  5 pac e tes

 

Araraquara registrou, até o momento, 650 óbitos decorrentes de Covid-19.

 

Os óbitos registrados nas últimas 24 horas são de uma mulher de 72 anos, com
comorbidades, que estava internada em unidade da rede pública desde o dia 24 de
janeiro, e de um homem de 62 anos, com comorbidades, que estava internado em
unidade da rede pública desde o dia 29 de janeiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 697 - de
10 de fevereiro de 2022

 

 

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 MENU
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A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município e é fundamental
que as pessoas busquem se imunizar.

 

A vacinação para crianças de 5 anos a 11 anos vem sendo feita nas unidades de
saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa. O
horário de atendimento de segunda a sexta-feira é das 8 às 15 horas.

 

Recomenda-se que estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem
termo de assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a
apresentação do RG, CPF ou Cartão SUS.

 

A vacinação contra a Covid-19 para o público adulto é feita de segunda a sábado
no drive thru do Cear, também das 8 às 16 horas. O atendimento de segunda a
sexta também é realizado nas unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda,
Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e unidade do
Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100
para adultos e 100 para crianças.

 
E no Sesa também está sendo aplicada a quarta dose nas pessoas
imunossuprimidas que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses.

 

Podem tomar a quarta dose, respeitando o intervalo de 4 meses, as pessoas
transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea, pessoas vivendo com HIV,
doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de dose de
prednisona ou equivalente >10mg/dia, demais indivíduos em uso de
imunossupressores ou com imunodeficiência primárias, pacientes oncológicos que
realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses e
neoplasias hematológicas.

 

É obrigatória a apresentação de documentos pessoais, comprovante de endereço,
carteirinha comprovando a 3ª dose e atestado médico.
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Já foram aplicadas no município 521.752 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
214.937 da primeira dose, 200.385 da segunda dose e dose única e 106.430 de
terceira dose.

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continua atendendo no Hospital de Campanha. O atendimento à população é feito
das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive aos sábados e domingos. É obrigatória a
apresentação de CPF e comprovante de endereço.

 

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quinta-feira mais 383 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 31,26% de 1.225 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual é de 47,62%.

 

A Rede SUS realizou um total de 423 testes em sintomáticos, dos quais 192 foram
positivados, sendo 1 de outro município, e 467 testes em assintomáticos, com 22
positivados.

 

Portanto, Araraquara tem 56.440 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 1.533 permanecem em quarentena e 54.256 já saíram.
Aguardam resultado de exames 24 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.
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Hoje, 55 pacientes estão internados: 40 estão em enfermaria, 39 confirmados e 1
suspeito, e 15 confirmados estão na UTI.

 

Destes 55 internados, 33 são moradores de Araraquara e 22 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (4), Matão (1), Nova Europa (1),
Porto Ferreira (1), Rincão (2), Santa Cruz da Conceição (1), Santa Cruz das
Palmeiras (1), Santa Lúcia (3), São Carlos (6), Tabatinga (1) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 56% de leitos de enfermaria e 52% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 11 pacientes, o Hospital São Paulo tem 16 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 2 pacientes, a Unidade do Melhado tem 5 pacientes, o
Hospital de Campanha tem 3 pacientes e o Heab tem 18 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 651 óbitos decorrentes de Covid-19.

 

O óbito registrado nas últimas 24 horas é de um homem de 86 anos, com
comorbidades, que estava internado em unidade da rede privada desde o dia 31 de
janeiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).
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As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 698 - de
11 de fevereiro de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 avança no município. Amanhã, sábado, continua a
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imunização dos adultos no drive thru do Cear, das 8 às 16 horas.

 

Na segunda-feira, além do Cear, o atendimento será retomado nas unidades de
saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são
distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para adultos e 100 para crianças.

 

Lembrando que no Sesa está sendo aplicada a quarta dose nas pessoas
imunossuprimidas que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses. É
obrigatória a apresentação de documentos pessoais, comprovante de endereço,
carteirinha comprovando a 3ª dose e atestado médico.

 

E será retomada também na segunda-feira, dia 14, a vacinação para crianças de 5
anos a 11 anos, nas unidades de saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto
Roxo, Jardim América e Sesa. O horário de atendimento de segunda a sexta-feira é
das 8 às 15 horas.

 

Recomenda-se que estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem
termo de assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a

apresentação do RG, CPF ou Cartão SUS.

 

Já foram aplicadas no município 523.023 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
215.193 da primeira dose, 200.471 da segunda dose e dose única e 107.359 de
terceira dose.

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continua atendendo no Hospital de Campanha. O atendimento à população é feito
das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive aos sábados e domingos. É obrigatória a
apresentação de CPF e comprovante de endereço.

 

 

Situação epidemiológica
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Araraquara registrou nesta sexta-feira mais 715 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 32,67% de 2.188 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual é de 41,62%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 655 testes em sintomáticos, dos quais
246 foram positivados, sendo 3 de outros municípios, e 629 testes em
assintomáticos, com 66 positivados.

 

E após de correção do sistema e-Sus, a Secretaria Municipal de Saúde está
computando hoje mais 2.869 testes antígenos realizados no decorrer do mês de
janeiro, com 1.072 positivados, sendo 46 de outros municípios.

 

Portanto, Araraquara soma 58.181 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 1.773 permanecem em quarentena e 55.755 já saíram.
Aguardam resultado de exames 14 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 56 pacientes estão internados: 41 confirmados estão em enfermaria e 15
confirmados estão na UTI.

 

Destes 56 internados, 30 são moradores de Araraquara e 26 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (5), Matão (1), Nova Europa (1),
P t F i (1) Ri ã (2) S t C d C i ã (1) S t C d
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Porto Ferreira (1), Rincão (2), Santa Cruz da Conceição (1), Santa Cruz das
Palmeiras (1), Santa Lúcia (3), São Carlos (9), Tabatinga (1) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 61% de leitos de enfermaria e 58% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 3 pacientes, o Hospital São Paulo tem 15 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 2 pacientes, a Unidade do Melhado tem 7 pacientes, o
Hospital de Campanha tem 5 pacientes e o Heab tem 24 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 653 óbitos decorrentes de Covid-19.

 

Os óbitos registrados nas últimas 24 horas são de um homem de 74 anos, com
comorbidades, que estava internado em unidade da rede privada desde o dia 25 de
janeiro, e de um homem de 59 anos, com comorbidades, que estava internado em
unidade da rede pública desde o dia 26 de janeiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 699 - de
12 de fevereiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste sábado, dia 12 de fevereiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

A vacinação contra a Covid-19 avança no município hoje, com a imunização dos
adultos no drive thru do Cear, até às 16 horas.

Na segunda-feira, além do Cear, o atendimento será retomado nas unidades de
saúde da Vila Xavier Jardim Iedda Selmi Dei I Vale do Sol Bueno de Andrade

 MENU

Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito

https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/perguntas-frequentes
https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/fale-com-o-prefeito/fale-com-o-prefeito-1


20/04/2022 15:48 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 699 - de 12 de fevereiro de 2022 — Prefeitura Municipal de A…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/fevereiro/12/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-699-de-12-de-fevereiro-… 2/4

saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são
distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para adultos e 100 para crianças.

Lembrando que no Sesa está sendo aplicada a quarta dose nas pessoas
imunossuprimidas que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses. É
obrigatória a apresentação de documentos pessoais, comprovante de endereço,
carteirinha comprovando a 3ª dose e atestado médico.

E será retomada também na segunda-feira, dia 14, a vacinação para crianças de 5
anos a 11 anos, nas unidades de saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto
Roxo, Jardim América e Sesa. O horário de atendimento de segunda a sexta-feira é
das 8 às 15 horas.

Recomenda-se que estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem
termo de assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a
apresentação do RG, CPF ou Cartão SUS. 

Já foram aplicadas no município 524.207 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
215.385 da primeira dose, 200.557 da segunda dose e dose única e 108.265 de
terceira dose.

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continua atendendo no Hospital de Campanha. O atendimento à população é feito

das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive aos sábados e domingos. É obrigatória a
apresentação de CPF e comprovante de endereço.

Situação epidemiológica

Araraquara registrou neste sábado mais 584 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 30,88% de 1891 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 41,03%.

A Rede SUS realizou nesta data um total de 569 testes em sintomáticos, dos quais
203 foram positivados, sendo 4 de outros municípios, e 519 testes em
assintomáticos, com 21 positivados, sendo 1 de outro município.

Portanto, Araraquara soma 58.765 casos confirmados de Covid-19.

Do total de confirmados, 2.305 permanecem em quarentena e 55.807 já saíram.
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o tota  de co ados, 305 pe a ece  e  qua e te a e 55 80  já sa a
Aguardam resultado de exames 28 amostras.

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

Hoje, 55 pacientes estão internados: 39 confirmados estão em enfermaria e 16
confirmados estão na UTI. Destes 55 internados, 30 são moradores de Araraquara
e 25 residem em outros municípios. São moradores de Américo Brasiliense (3),
Guariba (1), Matão (1), Porto Ferreira (1), Rincão (2), Santa Cruz da Conceição (1),
Santa Cruz das Palmeiras (1), Santa Lúcia (3), São Carlos (9), Tabatinga (1),
Tambau (1), Taquaritinga (1).

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 58% de leitos de enfermaria e 62% de UTI.

Hoje, a Santa Casa tem 4 pacientes, o Hospital São Paulo tem 13 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 4 pacientes, a Unidade do Melhado tem 5 pacientes, o
Hospital de Campanha tem 5 pacientes e o Heab tem 24 pacientes.

Araraquara registrou, até o momento, 653 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 700 - de
13 de fevereiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste domingo, dia 13 de fevereiro de 2022, para divulgar
a situação epidemiológica do município.

 

Situação epidemiológica
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Araraquara registrou neste domingo mais 365 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 29,13% de 1253 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 37,37%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 514 testes em sintomáticos, dos quais
182 foram positivado e 362 testes em assintomáticos, com 32 positivados, sendo 1
de outro município.

 

Portanto, Araraquara soma 59.130 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 2.005 permanecem em quarentena e 56.470 já saíram.
Aguardam resultado de exames 32 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.
 

Hoje, 56 pacientes estão internados: 38 confirmados estão em enfermaria e 18
confirmados estão na UTI. Destes 56 internados, 30 são moradores de Araraquara
e 26 residem em outros municípios. São moradores de Américo Brasiliense (3),
Descalvado (1), Matão (1), Porto Ferreira (1), Rincão (2), Santa Cruz da Conceição
(1), Santa Cruz das Palmeiras (1), Santa Lúcia (3), São Carlos (10), Tabatinga (1),
Tambau (1), Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 56% de leitos de enfermaria e 69% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 4 pacientes, o Hospital São Paulo tem 14 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 4 pacientes, a Unidade do Melhado tem 5 pacientes, o
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osp ta  São a c sco te   pac e tes, a U dade do e ado te  5 pac e tes, o
Hospital de Campanha tem 5 pacientes e o Heab tem 24 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 655 óbitos decorrentes de Covid-19. Os dois
óbitos registrados nas ultimas 24 horas são de idoso de 91, com comorbidades,
internado em hospital da rede particular desde o dia 4 de fevereiro e um homem de
69 anos, com comorbidades, internado em hospital da rede pública desde o dia 30
de janeiro..

 

Já foram aplicadas no município 524.742 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
215.393  da primeira dose, 200.580 da segunda dose e dose única e 108.769 de
terceira dose.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo

Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.

 

Compartilhar

registrado em: Notícias, Corona-boletim

https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.araraquara.sp.gov.br%2Fnoticias%2F2022%2Ffevereiro%2F13%2Fboletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-700-de-13-de-fevereiro-de-2022&text=Boletim+Di%C3%A1rio+do+Comit%C3%AA+de+Conting%C3%AAncia+do+Coronav%C3%ADrus+-+n%C2%BA+700+-+de+13+de+fevereiro+de+2022
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.araraquara.sp.gov.br%2Fnoticias%2F2022%2Ffevereiro%2F13%2Fboletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-700-de-13-de-fevereiro-de-2022&hl=pt-br
whatsapp://send?text=Boletim%20Di%C3%A1rio%20do%20Comit%C3%AA%20de%20Conting%C3%AAncia%20do%20Coronav%C3%ADrus%20-%20n%C2%BA%20700%20-%20de%2013%20de%20fevereiro%20de%202022%20-%20https%3A//www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/fevereiro/13/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-700-de-13-de-fevereiro-de-2022
https://www.araraquara.sp.gov.br/@@search?Subject%3Alist=Not%C3%ADcias
https://www.araraquara.sp.gov.br/@@search?Subject%3Alist=Corona-boletim


20/04/2022 15:48 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 700 - de 13 de fevereiro de 2022 — Prefeitura Municipal de A…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/fevereiro/13/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-700-de-13-de-fevereiro-… 4/4

Voltar ao topo | Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito

Desenvolvido com o CMS de código aberto Plone

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
Rua São Bento, nº 840 - Centro / CEP.: 14.801-901 
Fone.: (016) 3301-5000 (PABX) 
E-mail.: prefeituradeararaquara@araraquara.sp.gov.br 

    

 Telefones uteis

Powered by PMA ©2021

https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/perguntas-frequentes
https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/fale-com-o-prefeito
http://plone.org/
https://www.araraquara.sp.gov.br/
https://www.facebook.com/Prefeitura-de-Araraquara-1725858334396898/
https://twitter.com/PrefsAraraquara
https://www.youtube.com/channel/UCL5kjGJiDmG6Rz9_UANvvLA
https://www.flickr.com/photos/146513560@N07/
https://www.instagram.com/prefsararaquara/


20/04/2022 15:49 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 701 - de 14 de fevereiro de 2022 — Prefeitura Municipal de A…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/fevereiro/14/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-701-de-14-de-fevereiro-… 1/6

Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 701 - de
14 de fevereiro de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública divulga
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hoje o balanço das ações de fiscalização realizadas pela força-tarefa que envolve
equipes da Guarda Civil Municipal, fiscais das Vigilâncias Sanitária e
Epidemiológica e equipes do Procon, Posturas e Sala do Empreendedor, com apoio
da PM.

 

De 7 a 13 de fevereiro, foram contabilizadas 701 ações de fiscalização. Destas,
foram 371 ações de 7 e 10 de fevereiro, e 330 durante o fim de semana, de 11 a 13
de fevereiro.

 

Foram fiscalizados ainda os seguintes pontos:

 

Bares / restaurantes / lanchonetes / similares: 155

 

Pesque-pague: 1

 

Shoppings / lojas âncoras / Mercado Municipal / atacadistas / varejistas e
supermercados de grande porte: 77

 

Academias / condicionamento físico: 13

 

Clubes/Salão de festas ou eventos: 10

 

Construção civil / casa de material de construção: 75

 

Lotéricas/Órgãos públicos: 3

 

Outros estabelecimentos comerciais: 353

 

Residências / condomínios / repúblicas: 7
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Praças/áreas públicas: 6

 

Igrejas: 1

 

Essas ações resultaram em 6 autos de infração por descumprimento do isolamento
social.

 

As equipes de fiscalização continuam nas ruas cobrando o cumprimento do decreto
municipal em vigor. Cabe à população não relaxar neste momento. É fundamental
continuar usando máscara corretamente, higienizar sempre as mãos e evitar
aglomerações desnecessárias. E completar o esquema vacinal.

 

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta segunda-feira mais 218 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 35,97% de 606 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 40,80%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 178 testes em sintomáticos, dos quais
76 foram positivados e 84 testes em assintomáticos, com 5 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 59.348 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 1.720 permanecem em quarentena e 56.970 já saíram.
Aguardam resultado de exames 43 amostras.
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Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 58 pacientes estão internados: 40 estão em enfermaria, sendo 39
confirmados e 1 suspeito, e 18 confirmados estão na UTI.

 

Destes 58 internados, 31 são moradores de Araraquara e 27 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Descalvado (1), Matão (2),
Porto Ferreira (1), Rincão (2), Santa Cruz da Conceição (1), Santa Cruz das
Palmeiras (1), Santa Lúcia (4), São Carlos (9), Tabatinga (2), Tambau (1),
Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 58% de leitos de enfermaria e 69% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 5 pacientes, o Hospital São Paulo tem 16 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 6 pacientes, a Unidade do Melhado tem 5 pacientes, o
Hospital de Campanha tem 1 paciente e o Heab tem 25 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 658 óbitos decorrentes de Covid-19.

 

Os três óbitos registrados nas últimas 24 horas são de idoso de 94, sem
comorbidades, internado em unidade da rede particular no dia 8 de fevereiro; idosa
de 86 anos, com comorbidades, internada em unidade da rede pública no dia 4 de
fevereiro, e idosa de 91 anos, com comorbidades, internada em unidade da rede
pública no dia 12 de fevereiro.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município. Já foram
li d 524 742 d d i t C id 19 d 215 393 d i i
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aplicadas 524.742 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 215.393 da primeira
dose, 200.580 da segunda dose e dose única e 108.769 de terceira dose.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 702 - de
15 de fevereiro de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

Conforme balanço divulgado semanalmente, sempre às terças-feiras, a Rede de
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Solidariedade do Município arrecadou, de 25 de março de 2020 a 14 de fevereiro
de 2022, um total de 331.377 quilos de alimentos. Outros 732.902 quilos foram
comprados pelo município. O resultado foi a entrega, até agora, de 41.744 cestas
que atenderam, até o momento, 9.163 famílias em situação de vulnerabilidade em
2020, 8.842 famílias em 2021 e 2.419 famílias em 2022.

 

As cestas são distribuídas no território da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, nas unidades dos CRAS e também através do Fundo
Social de Solidariedade.

 

A Rede de Solidariedade também contabilizou, até 14 de fevereiro, a arrecadação
de 35.847 itens de limpeza e higiene pessoal, destinados em 8.561 kits. Foram
doados ainda 26.338 litros de leite.

 

Também foi contabilizada até o momento, a doação de 2.211,5 quilos de ração para
cães e gatos.

 

Em dinheiro, a conta corrente da Rede de Solidariedade recebeu R$ R$ 28.903,88.
Já foram utilizados, desta conta, R$ 8.334,80 para adquirir itens e completar cestas

que foram entregues. O saldo atual é de R$ 20.569,08.

 

Também está em andamento, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a
campanha de arrecadação de alimentos e de produtos de higiene e limpeza no
drive-thru de vacinação do Cear. Até agora, foram arrecadados 14.529 quilos de
alimentos e 1.173 itens de higiene e limpeza. Todos os produtos e itens
arrecadados serão destinados à Rede de Solidariedade.

 

A Rede de Solidariedade atende pelo canal 0800-7731145, de segunda a sexta-
feira, das 8h30 às 16h30.

 

As pessoas podem fazer suas doações, de segunda a sexta-feira, nos seguintes
endereços: Casa dos Conselhos, na Avenida Portugal, 583, Centro, das 8h às 17h;
F d S i l d S lid i d d R I l d C i ã (R 12) 3885 Vil
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Fundo Social de Solidariedade, na Rua Imaculada Conceição (Rua 12), 3885, Vila
Yamada, das 7h às 13h; e no Banco de Alimentos, na Avenida Padre Antônio
Cesarino, 808, Vila Xavier, das 7h às 15h.

 

E uma outra forma de doar recursos financeiros à Rede de Solidariedade é o PIX,
transferência bancária gratuita e instantânea, cuja chave é o e-mail
rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br

 

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta terça-feira mais 173 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 27,37% de 632 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 32,50%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 174 testes em sintomáticos, dos quais
62 foram positivados e 109 testes em assintomáticos, com 3 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 59.521 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 1.510 permanecem em quarentena e 57.353 já saíram.
Aguardam resultado de exames 29 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 58 pacientes estão internados: 39 estão em enfermaria, sendo 36
confirmados e 3 suspeitos, e 19 confirmados estão na UTI.
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Destes 58 internados, 33 são moradores de Araraquara e 25 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Descalvado (1), Leme (1),
Matão (1), Porto Ferreira (1), Rincão (2), Santa Cruz da Conceição (1), Santa Cruz
das Palmeiras (1), Santa Lúcia (4), São Carlos (8), Tabatinga (2), Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 54% de leitos de enfermaria e 73% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 6 pacientes, o Hospital São Paulo tem 13 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 7 pacientes, a Unidade do Melhado tem 2 pacientes, o
Hospital de Campanha tem 1 paciente e o Heab tem 27 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 658 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município. Já foram
aplicadas 526.150 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 215.534 da primeira
dose, 200.659 da segunda dose e dose única e 109.957 de terceira dose.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

A i f õ fi i i b f t t d C í i í i tã
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As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 703 - de
16 de fevereiro de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

Conforme é feito semanalmente, o Comitê divulga o balanço de atendimentos
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prestados no município, referentes ao Coronavírus. São eles:

 

- Atendimentos no polo de triagem da UPA Vila Xavier: 129.025

 

- Pacientes internados na Unidade de Retaguarda do Melhado: 684

 

- Atendimentos pelo Disque-Saúde: 33.552 ligações

 

- Exames realizados junto à Unesp: 126.101

 

- Testes capilares – 46.507

 

- Exames antígenos realizados nas unidades de saúde, comércio e na UPA:
152.901

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município.

 

A vacinação para crianças de 5 anos a 11 anos vem sendo feita nas unidades de
saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa. O
horário de atendimento de segunda a sexta-feira é das 8 às 15 horas.

 

Recomenda-se que estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem
termo de assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a
apresentação do RG, CPF ou Cartão SUS.

 

A vacinação contra a Covid-19 para o público adulto é feita de segunda a sábado
no drive thru do Cear, também das 8 às 16 horas. O atendimento de segunda a
sexta também é realizado nas unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda,
Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e unidade do
Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100
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Sesa, das 8 às 5 o as  o Sesa, são d st bu das 00 se as d á as, se do 00
para adultos e 100 para crianças.

 

Também no Sesa é feita a aplicação da quarta dose nas pessoas imunossuprimidas
que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses. É obrigatória a apresentação
de documentos pessoais, comprovante de endereço, carteirinha comprovando a 3ª
dose e atestado médico.

 

Já foram aplicadas no município 527.369 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
215.694 da primeira dose, 200.727 da segunda dose e dose única e 110.948 de
terceira dose.

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continua atendendo no Hospital de Campanha. O atendimento à população é feito
das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive aos sábados e domingos. É obrigatória a
apresentação de CPF e comprovante de endereço.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quarta-feira mais 309 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 24,33% de 1.270 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 33,37%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 406 testes em sintomáticos, dos quais
136 foram positivados, sendo 1 de outro município, e 368 testes em assintomáticos,
com 8 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 59.830 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 860 permanecem em quarentena e 58.311 já saíram.
A d lt d d 54 t
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Aguardam resultado de exames 54 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 59 pacientes estão internados: 42 estão em enfermaria, sendo 40
confirmados e 2 suspeitos, e 17 confirmados estão na UTI.

 

Destes 59 internados, 36 são moradores de Araraquara e 23 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (1), Descalvado (1), Matão (1),
Porto Ferreira (1), Rincão (2), Santa Cruz da Conceição (1), Santa Cruz das
Palmeiras (1), Santa Lúcia (4), São Carlos (8), Tabatinga (2), Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 52% de leitos de enfermaria e 65% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 7 pacientes, o Hospital São Paulo tem 10 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 5 pacientes, a Unidade do Melhado tem 4 pacientes, o
Hospital de Campanha tem 1 paciente e o Heab tem 27 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 659 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
registrado nas últimas 24 horas é de um idoso de 62 anos, com comorbidades, que
foi internado em hospital da rede pública desde o dia 27 de janeiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
lt d li k di ibili d l P f it i
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ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 704 - de
17 de fevereiro de 2022

 

 

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.
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A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município e é fundamental
que as pessoas busquem se imunizar.

 

A vacinação para crianças de 5 anos a 11 anos vem sendo feita nas unidades de
saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa. O
horário de atendimento de segunda a sexta-feira é das 8 às 15 horas.

 

Recomenda-se que estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem
termo de assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a
apresentação do RG, CPF ou Cartão SUS.

 

A vacinação contra a Covid-19 para o público adulto é feita de segunda a sábado
no drive thru do Cear, também das 8 às 16 horas. O atendimento de segunda a
sexta também é realizado nas unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda,
Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e unidade do
Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100
para adultos e 100 para crianças.

 
E no Sesa também está sendo aplicada a quarta dose nas pessoas
imunossuprimidas que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses.

 

É obrigatória a apresentação de documentos pessoais, comprovante de endereço,
carteirinha comprovando a 3ª dose e atestado médico.

 

Já foram aplicadas no município 528.379 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
215.820 da primeira dose, 200.797 da segunda dose e dose única e 111.762 de
terceira dose.

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continua atendendo no Hospital de Campanha. O atendimento à população é feito
das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive aos sábados e domingos. É obrigatória a

t ã d CPF t d d
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apresentação de CPF e comprovante de endereço.

 

 

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quinta-feira mais 279 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 23,25% de 1.200 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 34,96%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 393 testes em sintomáticos, dos quais
137 foram positivados, sendo 1 de outro município, e 425 testes em assintomáticos,
com 8 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 60.109 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 1.006 permanecem em quarentena e 58.443 já saíram.
Aguardam resultado de exames 29 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 54 pacientes estão internados: 37 estão em enfermaria e 17 confirmados
estão na UTI.

 

Destes 54 internados, 33 são moradores de Araraquara e 21 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (1), Ibaté (1), Matão (1), Rincão
(2) S t C d C i ã (1) S t C d P l i (1) S t Lú i (3)



20/04/2022 15:49 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 704 - de 17 de fevereiro de 2022 — Prefeitura Municipal de A…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/fevereiro/17/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-704-de-17-de-fevereiro-… 4/5

(2), Santa Cruz da Conceição (1), Santa Cruz das Palmeiras (1), Santa Lúcia (3),
São Carlos (8), Tabatinga (2), Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 48% de leitos de enfermaria e 68% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 4 pacientes, o Hospital São Paulo tem 11 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 4 pacientes, a Unidade do Melhado tem 4 pacientes, o
Hospital de Campanha tem 1 paciente e o Heab tem 26 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 660 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
registrado nas últimas 24 horas é de um idoso de 67 anos, com comorbidades, que
foi internado em hospital da rede pública no dia 13 de fevereiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 705 - de
18 de fevereiro de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

De acordo com balanço da Secretaria Municipal de Saúde, 74% das crianças de 5

 MENU

Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito

https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/perguntas-frequentes
https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/fale-com-o-prefeito/fale-com-o-prefeito-1


20/04/2022 15:49 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 705 - de 18 de fevereiro de 2022 — Prefeitura Municipal de A…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/fevereiro/18/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-705-de-18-de-fevereiro-… 2/5

a 11 anos de Araraquara já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19,
estando o município acima da média registrada no Estado de São Paulo, que está
em 60%.

 

A vacinação infantil em Araraquara começou em 25 de janeiro com aplicação do
imunizante da Pfizer nas crianças com 5 anos e da Coronavac, nas crianças de 6 a
11 anos. Portanto, na próxima semana, as equipes de saúde já estarão mobilizadas
para o início da aplicação da segunda dose no público infantil.

 

Dessa forma, a Comissão de Organização de Vacinação, que se reuniu nesta
sexta-feira, dia 18, avaliou a cobertura vacinal infantil e a demanda da próxima
semana e decidiu que o município não participará da “Semana E de Vacinação
contra a Covid-19”, anunciada pelo governo estadual, e que será realizada nas
escolas.

 

A vacinação infantil continuará sendo feita nas unidades de saúde do Jardim
Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa, de segunda a sexta-
feira, das 8 às 15 horas.

 

A recomendação é que a criança esteja acompanhada por adulto responsável, para
que este receba todas as orientações do profissional da saúde, ou que apresentem
termo de assentimento nas unidades. Para a vacinação das crianças, é necessária
a apresentação do RG, CPF ou Cartão SUS.

 

Também após o início da aplicação da segunda dose nas crianças, o município vai
se mobilizar para a busca de faltosos, em todas as faixas etárias, inclusive o
público infantil, é também focar na atualização da carteira de vacinação infantil.

  

A vacinação contra a Covid-19 para o público adulto também continua, de segunda
a sábado no drive thru do Cear, das 8 às 16 horas, e de segunda a sexta nas
unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de
Andrade, Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa,
são distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para adultos e 100 para crianças.
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E no Sesa também está sendo aplicada a quarta dose nas pessoas
imunossuprimidas que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses.

 

É obrigatória a apresentação de documentos pessoais, comprovante de endereço,
carteirinha comprovando a 3ª dose e atestado médico.

 

Já foram aplicadas no município 529.285 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
215.912 da primeira dose, 200.863 da segunda dose e dose única e 112.511 de
terceira dose.

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continua atendendo no Hospital de Campanha. O atendimento à população é feito
das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive aos sábados e domingos. É obrigatória a
apresentação de CPF e comprovante de endereço.

 

 

 
Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta sexta-feira mais 243 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 22,75% de 1.068 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 27,56%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 434 testes em sintomáticos, dos quais
128 foram positivados, e 270 testes em assintomáticos, com 23 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 60.352 casos confirmados de Covid-19.
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Do total de confirmados, 945 permanecem em quarentena e 58.745 já saíram.
Aguardam resultado de exames 30 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 54 pacientes estão internados: 39 estão em enfermaria, 36 são confirmados e
3 são suspeitos, e 15 confirmados estão na UTI.

 

Destes 54 internados, 30 são moradores de Araraquara e 24 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (1), Ibaté (1), Matão (1), Rincão
(2), Santa Cruz da Conceição (1), Santa Cruz das Palmeiras (1), Santa Lúcia (3),
São Carlos (11), Tabatinga (2), Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de

ocupação de 52% de leitos de enfermaria e 60% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 4 pacientes, o Hospital São Paulo tem 9 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 4 pacientes, a Unidade do Melhado tem 5 pacientes e o
Heab tem 29 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 662 óbitos decorrentes de Covid-19. Os dois
óbitos registrados nas últimas 24 horas são de uma idosa de 90 anos, com
comorbidades, que foi internado em hospital da rede particular no dia 14 de
fevereiro, e de um idoso de 84 anos, com comorbidades, que foi internado em
hospital da rede particular no dia 1 de fevereiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
l i d S t i M i i l d S úd O bj ti é i t b
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pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 706 - de
19 de fevereiro de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste sábado, dia 19 de fevereiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município e é fundamental
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que as pessoas busquem se imunizar.

 

Hoje, sábado, a imunização do público adulto está sendo feita no drive thru do
Cear, até as 16 horas.

 

Na segunda-feira, além do Cear, das 8 às 16 horas, o atendimento será retomado
nas unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol,
Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15
horas. No Sesa, são distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para adultos e 100
para crianças.

 

E no Sesa também está sendo aplicada a quarta dose nas pessoas
imunossuprimidas que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses. É
obrigatória a apresentação de documentos pessoais, comprovante de endereço,
carteirinha comprovando a 3ª dose e atestado médico.

 

A vacinação para crianças de 5 anos a 11 anos será retomada na segunda-feira,
nas unidades de saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim

América e Sesa. O horário de atendimento de segunda a sexta-feira é das 8 às 15
horas.

 

Recomenda-se que estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem
termo de assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a
apresentação do RG, CPF ou Cartão SUS.

 

Até o momento, já foram aplicadas no município 529.842 doses de vacina contra a
Covid-19, sendo 216.024 da primeira dose, 200.850 da segunda dose e dose única
e 112.928 de terceira dose.

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continua atendendo no Hospital de Campanha. O atendimento à população é feito
d 7 à 19 h t d di i l i áb d d i É b i tó i
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das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive aos sábados e domingos. É obrigatória a
apresentação de CPF e comprovante de endereço.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou neste sábado-feira mais 214 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 21,68% de 987 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 34,06%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 256 testes em sintomáticos, dos quais
84 foram positivados, e 394 testes em assintomáticos, com 12 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 60.566 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 924 permanecem em quarentena e 58.979 já saíram.
Aguardam resultado de exames 46 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 52 pacientes estão internados: 38 estão em enfermaria, 37 são confirmados e
3 são suspeitos, e 14 confirmados estão na UTI.

 

Destes 52 internados, 29 são moradores de Araraquara e 23 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (4), Ibaté (1), Rincão (2), Santa
Cruz das Palmeiras (1), Santa Lúcia (2), São Carlos (10), Tabatinga (1), Taquaral
(1) e Taquaritinga (1).
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Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 55% de leitos de enfermaria e 56% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 3 pacientes, o Hospital São Paulo tem 11 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 3 pacientes, a Unidade do Melhado tem 4 pacientes, o
Hospital de Campanha tem 4 pacientes e o Heab tem 27 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 663 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
registrado nas últimas 24 horas é de uma mulher de 64 anos, com comorbidades,
que foi internada em hospital da rede pública no dia 13 de fevereiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo

Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 707 - de
20 de fevereiro de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste domingo, dia 20 de fevereiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

Araraquara registrou neste domingo mais 242 casos positivos de Coronavírus, o
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equivalente 24,2% de 1.000 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 31,13%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 376 testes em sintomáticos, dos quais
101 foram positivados, com 2 de outro município, e 258 testes em assintomáticos,
com 11 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 60.808 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 945 permanecem em quarentena e 59.200 já saíram.
Aguardam resultado de exames 40 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 
Hoje, 51 pacientes estão internados: 36 estão em enfermaria e 15 confirmados
estão na UTI.

 

Destes 51 internados, 28 são moradores de Araraquara e 23 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (3), Ibaté (1), Porto Ferreira (1),
Rincão (2), Santa Cruz das Palmeiras (1), Santa Lúcia (2), São Carlos (10),
Tabatinga (1), Taquaral (1) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 52% de leitos de enfermaria e 60% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 3 pacientes, o Hospital São Paulo tem 11 pacientes, o
H it l Sã F i t 4 i t U id d d M lh d t 3 i t
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Hospital São Francisco tem 4 pacientes, a Unidade do Melhado tem 3 pacientes, o
Hospital de Campanha tem 4 pacientes e o Heab tem 26 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 663 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 708 - de
21 de fevereiro de 2022

 

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.
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A Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública divulga
hoje o balanço das ações de fiscalização realizadas pela força-tarefa que envolve
equipes da Guarda Civil Municipal, fiscais das Vigilâncias Sanitária e
Epidemiológica e equipes do Procon, Posturas e Sala do Empreendedor, com apoio
da PM.

 

De 14 a 20 de fevereiro, foram contabilizadas 669 ações de fiscalização. Destas,
foram 383 ações de 14 a 17 de fevereiro, e 286 durante o fim de semana, de 18 a
20 de fevereiro.

 

Foram fiscalizados ainda os seguintes pontos:

 

Bares / restaurantes / lanchonetes / similares: 126

 

Shoppings / lojas âncoras / Mercado Municipal / atacadistas / varejistas e
supermercados de grande porte: 79

 

Academias / condicionamento físico: 15

 

Construção civil / casa de material de construção: 59

 

Lotéricas/Órgãos públicos: 3

 

Outros estabelecimentos comerciais: 311

 

Área de lazer/chácaras/campo de futebol: 1

 

Residências / condomínios / repúblicas: 1
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Praças/áreas públicas: 54

 

Igrejas: 1

 

Abordagem de pessoa física por falta de uso de máscara: 19 

Essas ações resultaram em 34 autos de infração: 19 autos de infração por
descumprimento de uso de máscara, 14 por descumprimento do isolamento social
e 1 por ausência de autorização pertinente para atendimento de consumidores em
calçadas em estabelecimentos que fornecem alimentos.

 

As equipes de fiscalização continuam nas ruas cobrando o cumprimento do decreto
municipal em vigor. Cabe à população não relaxar neste momento. É fundamental
continuar usando máscara corretamente, higienizar sempre as mãos e evitar
aglomerações desnecessárias. E completar o esquema vacinal.

 

 

Situação epidemiológica

 
Araraquara registrou nesta segunda-feira mais 119 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 24,53% de 485 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 29,02%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 156 testes em sintomáticos, dos quais
43 foram positivados, e 93 testes em assintomáticos, com 5 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 60.927 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 849 permanecem em quarentena e 59.415 já saíram.
Aguardam resultado de exames 39 amostras.
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Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 52 pacientes estão internados: 35 estão em enfermaria, sendo 34
confirmados e 1 suspeito, e 17 estão na UTI; 16 confirmados e 1 suspeito.

 

Destes 52 internados, 29 são moradores de Araraquara e 23 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (3), Ibaté (1), Porto Ferreira (1),
Rincão (2), Santa Cruz das Palmeiras (1), Santa Lúcia (2), São Carlos (10),
Tabatinga (1), Taquaral (1) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 51% de leitos de enfermaria e 68% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 1 paciente, o Hospital São Paulo tem 12 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 4 pacientes, a Unidade do Melhado tem 3 pacientes, o
Hospital de Campanha tem 4 pacientes e o Heab tem 28 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 663 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
U bi G d I ã E t ã E h i U b d Uf
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Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 709 - de
22 de fevereiro de 2022

 

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.
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Conforme balanço divulgado semanalmente, sempre às terças-feiras, a Rede de
Solidariedade do Município arrecadou, de 25 de março de 2020 a 21 de fevereiro
de 2022, um total de 331.934 quilos de alimentos. Outros 732.902 quilos foram
comprados pelo município. O resultado foi a entrega, até agora, de 42.143 cestas
que atenderam, até o momento, 9.163 famílias em situação de vulnerabilidade em
2020, 8.842 famílias em 2021 e 2.640 famílias em 2022.

 

As cestas são distribuídas no território da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, nas unidades dos CRAS e também através do Fundo
Social de Solidariedade.

 

A Rede de Solidariedade também contabilizou, até 21 de fevereiro, a arrecadação
de 35.847 itens de limpeza e higiene pessoal, destinados em 8.561 kits. Foram
doados ainda 26.350 litros de leite.

 

Também foi contabilizada até o momento, a doação de 2.398,5 quilos de ração para
cães e gatos.

 

Em dinheiro, a conta corrente da Rede de Solidariedade recebeu R$ R$ 28.903,88.
Já foram utilizados, desta conta, R$ 8.334,80 para adquirir itens e completar cestas
que foram entregues. O saldo atual é de R$ 20.569,08.

 

Também está em andamento, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a
campanha de arrecadação de alimentos e de produtos de higiene e limpeza no
drive-thru de vacinação do Cear. Até agora, foram arrecadados 14.529 quilos de
alimentos e 1.173 itens de higiene e limpeza. Todos os produtos e itens
arrecadados serão destinados à Rede de Solidariedade.

 

A Rede de Solidariedade atende pelo canal 0800-7731145, de segunda a sexta-
feira, das 8h30 às 16h30.

 

A d f d õ d d t f i i t
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As pessoas podem fazer suas doações, de segunda a sexta-feira, nos seguintes
endereços: Casa dos Conselhos, na Avenida Portugal, 583, Centro, das 8h às 17h;
Fundo Social de Solidariedade, na Rua Imaculada Conceição (Rua 12), 3885, Vila
Yamada, das 7h às 13h; e no Banco de Alimentos, na Avenida Padre Antônio
Cesarino, 808, Vila Xavier, das 7h às 15h.

 

E uma outra forma de doar recursos financeiros à Rede de Solidariedade é o PIX,
transferência bancária gratuita e instantânea, cuja chave é o e-mail
rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta terça-feira mais 101 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 23,54% de 429 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 26,97%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 114 testes em sintomáticos, dos quais
36 foram positivados, e 62 testes em assintomáticos, com 2 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 61.028 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 493 permanecem em quarentena e 59.869 já saíram.
Aguardam resultado de exames 43 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.
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Hoje, 48 pacientes estão internados: 34 confirmados estão em enfermaria e 14
estão na UTI; 12 confirmados e 2 suspeitos.

 

Destes 48 internados, 27 são moradores de Araraquara e 21 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Ibaté (1), Nova Europa (1),
Porto Ferreira (1), Rincão (2), Santa Lúcia (2), São Carlos (9), Tabatinga (1),
Taquaral (1) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 49% de leitos de enfermaria e 56% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 1 paciente, o Hospital São Paulo tem 11 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 3 pacientes, a Unidade do Melhado tem 5 pacientes, o
Hospital de Campanha tem 3 pacientes e o Heab tem 25 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 666 óbitos decorrentes de Covid-19.

 

Os três óbitos registrados nas últimas 24 horas são: idoso de 97 anos, com
comorbidades, internado em unidade da rede pública no dia 20 de fevereiro;

idosa de 70 anos, com comorbidades, internada em unidade da rede pública no dia
2 de fevereiro e idoso de 67 anos, com comorbidades, internado em unidade da
rede pública no dia 15 de fevereiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).
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As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 710 - de
23 de fevereiro de 2022

 

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.
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Conforme é feito semanalmente, o Comitê divulga o balanço de atendimentos
prestados no município, referentes ao Coronavírus. São eles:

 

- Atendimentos no polo de triagem da UPA Vila Xavier: 130.065

 

- Pacientes internados na Unidade de Retaguarda do Melhado: 689

 

- Atendimentos pelo Disque-Saúde: 33.360 ligações

 

- Exames realizados junto à Unesp: 126.268

 

- Testes capilares – 46.568

 

- Exames antígenos realizados nas unidades de saúde, comércio e na UPA:
159.392

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município.

 

A vacinação para crianças de 5 anos a 11 anos, com aplicação de 1ª e 2ª doses,
vem sendo feita de segunda a sexta-feira, nas unidades de saúde do Jardim
Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa, das 8 às 15 horas.

 

Recomenda-se que estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem
termo de assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a
apresentação do RG, CPF ou Cartão SUS.

 

A vacinação contra a Covid-19 para o público adulto é feita de segunda a sábado
no drive thru do Cear, das 8 às 16 horas. O atendimento de segunda a sexta
também é realizado nas unidades de saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei
I V l d S l B d A d d A t t B l Vi t id d d S d
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I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das
8 às 15 horas. No Sesa, são distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para
adultos e 100 para crianças.

 

Também no Sesa é feita a aplicação da quarta dose nas pessoas imunossuprimidas
que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses. É obrigatória a apresentação
de documentos pessoais, comprovante de endereço, carteirinha comprovando a 3ª
dose e atestado médico.

 

Já foram aplicadas no município 532.953 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
216.319 da primeira dose, 201.396 da segunda dose e dose única e 115.238 de
terceira dose.

 

Lembrando também que o Centro de Referência de Testagem para Covid-19
continua atendendo no Hospital de Campanha. O atendimento à população é feito
das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive aos sábados e domingos. É obrigatória a
apresentação de CPF e comprovante de endereço.

 

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quarta-feira mais 268 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 21,54% de 1.244 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 31,70%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 387 testes em sintomáticos, dos quais
125 foram positivados, sendo 2 de outros municípios, e 469 testes em
assintomáticos, com 21 positivados; 1 de outro município.

 

Portanto, Araraquara soma 61.296 casos confirmados de Covid-19.
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Do total de confirmados, 565 permanecem em quarentena e 60.064 já saíram.
Aguardam resultado de exames 37 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 41 pacientes estão internados: 30 estão em enfermaria, 29 confirmados e 1
suspeito, e 11 estão na UTI; 10 confirmados e 1 suspeito.

 

Destes 41 internados, 24 são moradores de Araraquara e 17 residem em outros
municípios. São moradores de Ibaté (1), Rincão (3), Santa Lúcia (2), São Carlos
(10) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de

ocupação de 45% de leitos de enfermaria e 44% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 3 pacientes, o Hospital São Paulo tem 7 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 1 paciente, a Unidade do Melhado tem 3 pacientes, o
Hospital de Campanha tem 2 pacientes e o Heab tem 25 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 667 óbitos decorrentes de Covid-19.

O óbito registrado nas últimas 24 horas é de uma idosa de 77 anos, com
comorbidades, internada em unidade da rede pública no dia 6 de fevereiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.
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Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 711 - de
24 de fevereiro de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

Devido à queda nas contaminações e redução na procura por testagem,
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observadas neste mês de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu
reorganizar sua estratégia de prestação do serviço.

 

A partir deste sábado, dia 26, o Centro de Referência de Testagem, instalado no
Hospital de Campanha, e a UPA da Vila Xavier, vão concentrar a aplicação de
testes para Covid-19, em sintomáticos e assintomáticos.

 

Portanto, haverá mudanças em relação às demais unidades de saúde que vêm
atendendo a população em horários diferenciados desde o início de janeiro.

 

Amanhã, sexta-feira, será o último dia de atendimento nos quiosques instalados
nas unidades de saúde do Jardim Cruzeiro do Sul, Marivan, Parque São Paulo e
Jardim Brasília, das 9 às 13 horas. Também as unidades de saúde do Cecap,
Cruzeiro do Sul, Santa Angelina, Paulistano e Selmi Dei, deixarão de atender em
horário estendido, das 17h às 20h, nesta sexta.

 

O Centro de Testagem vai manter o atendimento da população das 7 às 19 horas,
todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, e a UPA VX continuará
atendendo 24 horas.

 

Todas as informações sobre a pandemia de Covid-19 no município, inclusive onde
buscar testes, são atualizadas diariamente nas redes sociais e no site da Prefeitura.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quinta-feira mais 231 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 19,13% de 1.207 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 28,81%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 366 testes em sintomáticos, dos quais
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q
88 foram positivados, sendo 1 de outro município, e 440 testes em assintomáticos,
com 10 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 61.527 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 610 permanecem em quarentena e 60.250 já saíram.
Aguardam resultado de exames 58 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 38 pacientes estão internados: 27 estão em enfermaria, 26 confirmados e 1
suspeito, e 11 estão na UTI; 10 confirmados e 1 suspeito.

 

Destes 38 internados, 19 são moradores de Araraquara e 19 residem em outros
municípios. São moradores de Ibaté (1), Rincão (3), Pirassununga (1). Santa Lúcia

(2), São Carlos (11) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 41% de leitos de enfermaria e 44% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 3 pacientes, o Hospital São Paulo tem 5 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 2 pacientes, a Unidade do Melhado tem 2 pacientes, o
Hospital de Campanha tem 2 pacientes e o Heab tem 24 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 667 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.
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Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 712 - de
25 de fevereiro de 2022

 

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.
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A vacinação contra a Covid-19 avança no município.

 

Hoje continua a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, até as 15 horas, nas
unidades de saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, América e Sesa.
Dos adultos, além do drive thru do Cear, até 16 horas, a vacinação ocorre nas
unidades da Vila Xavier, Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, até as 15 horas.  

 

Já amanhã, sábado, dia 26, será feito plantão de vacinação para atender os
públicos adulto e infantil. Será das 8 às 15 horas.

 

A vacinação das crianças, com aplicação de 1ª e 2ª doses, será realizada nas
unidades de saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo e América.

 

Dos adultos, neste sábado, a vacinação será feita no drive-thru do Cear e nas
unidades de saúde da Vila Xavier, Selmi Dei I, Iedda e Vale do Sol. Sempre das 8
às 15 horas.

 

Na segunda e na terça-feira, dias 28 de fevereiro e 1 de março, a vacinação será

suspensa, por conta do ponto facultativo estabelecido pela portaria no 27.762,
publicada em 25 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o expediente dos órgãos da
Administração Pública Municipal nesses dois dias.

 

A vacinação será retomada normalmente na quarta-feira, dia 2 de março, nos polos
e horários habituais.  

 

Até o momento, já foram aplicadas no município 535.564 doses de vacina contra a
Covid-19, sendo 216.556 da primeira dose, 202.429 da segunda dose e dose única
e 116.579 de terceira dose.

 

Situação epidemiológica
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Araraquara registrou nesta sexta-feira mais 156 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 13,47% de 1.158 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 22,30%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 297 testes em sintomáticos, dos quais
77 foram positivados, e 481 testes em assintomáticos, com 5 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 61.683 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 712 permanecem em quarentena e 60.303 já saíram.
Aguardam resultado de exames 27 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site

também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 31 pacientes estão internados: 23 confirmados estão em enfermaria, e 8
estão na UTI; 7 confirmados e 1 suspeito.

 

Destes 31 internados, 15 são moradores de Araraquara e 16 residem em outros
municípios. São moradores de Ibaté (1), Pirassununga (1), Rincão (3), Santa Lúcia
(2), São Carlos (7) e Taquaritinga (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 35% de leitos de enfermaria e 32% de UTI.
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Hoje, a Santa Casa tem 3 pacientes, o Hospital São Paulo tem 4 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 2 pacientes, a Unidade do Melhado tem 1 paciente, o
Hospital de Campanha tem 2 pacientes e o Heab tem 19 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 668 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
registrado nas últimas 24 horas é de um idoso de 72 anos, com comorbidades,
internado em unidade hospitalar privada em 13 de fevereiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 713 - de
26 de fevereiro de 2022
O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto municipal, vem a
público neste sábado, dia 26 de fevereiro de 2022, para divulgar informações sobre as medidas de
combate à transmissão da Covid-19.

 

 

A Secretaria Municipal de Saúde está realizando plantão de vacinação contra a
Covid-19 neste sábado, das 8 às 15 horas. 

A vacinação das crianças de 5 a 11 anos está sendo realizada nas unidades de
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saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo e Jardim América. A
recomendação é que a criança esteja acompanhada por adulto responsável ou
apresentem termo de assentimento. É necessária apresentação de comprovante de
endereço, do RG, CPF ou Cartão SUS e carteirinha de vacinação, no caso da 2ª
dose. 

Também até as 15 horas, a vacinação dos adultos neste sábado está sendo feita no
drive-thru do Cear e nas unidades de saúde da Vila Xavier, Selmi Dei I, Iedda, Vale
do Sol, Bueno de Andrade e Assentamento Bela Vista. 

É obrigatória a apresentação de documentos pessoais, comprovante de endereço e
carteirinha de vacinação no caso de 2ª e 3ª doses. 

Na semana que vem, a vacinação será retomada normalmente na quarta-feira, dia
2 de março, nos pontos e horários habituais.  

Já foram aplicadas no município, até o momento, 536.727 doses de vacina contra a
Covid-19, sendo 216.677 da primeira dose, 202.916 da segunda dose e dose única
e 117.134 de terceira dose. 

Lembrando ainda que a testagem para Covid-19, inclusive durante todo o feriado
de Carnaval, de sintomáticos ou assintomáticos, está sendo realizada na UPA da
Vila Xavier, todos os dias, 24 horas por dia, e no Centro de Testagem, no Hospital
de Campanha, também todos os dias, das 7h às 19h. 

É importante apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço.  
  

Situação epidemiológica 

Araraquara registrou neste sábado mais 151 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 13,07% de 1.155 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 23,43%. 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 342 testes em sintomáticos, dos quais
70 foram positivados, e 532 testes em assintomáticos, com 5 positivados. 
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Portanto, Araraquara soma 61.834 casos confirmados de Covid-19. 

Do total de confirmados, 658 permanecem em quarentena e 60.508 já saíram.
Aguardam resultado de exames 28 amostras. 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame. 

Hoje, 31 pacientes estão internados: 23 confirmados estão em enfermaria, e 8
estão na UTI; 7 confirmados e 1 suspeito.  

Destes 31 internados, 15 são moradores de Araraquara e 16 residem em outros
municípios. São moradores de Ibaté (1), Pirassununga (1), Rincão (4), Santa Lúcia
(2), São Carlos (6), Borborema (1) e Taquaritinga (1). 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 35% de leitos de enfermaria e 32% de UTI. 

Hoje, a Santa Casa tem 3 pacientes, o Hospital São Paulo tem 5 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 2 pacientes, a Unidade do Melhado tem 2 paciente, o
Hospital de Campanha tem 1 pacientes e o Heab tem 18 pacientes. 

Araraquara registrou, até o momento, 668 óbitos decorrentes de Covid-19. 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena. 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H). 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 714 - de
27 de fevereiro de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste domingo, dia 27 de fevereiro de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

Araraquara registrou neste domingo mais 142 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 14,32% de 988 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município ou seja sintomáticos e
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de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 27,34%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 217 testes em sintomáticos, dos quais
44 foram positivados, e 498 testes em assintomáticos, com 8 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 61.976 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 645 permanecem em quarentena e 60.663 já saíram.
Aguardam resultado de exames 28 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 29 pacientes estão internados: 21 confirmados estão em enfermaria e 8
confirmados estão na UTI.
 

Destes 29 internados, 16 são moradores de Araraquara e 13 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (1), Ibaté (1), Rincão (4), Santa
Lúcia (1) e São Carlos (6).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 32% de leitos de enfermaria e 32% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 3 pacientes, o Hospital São Paulo tem 5 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 2 pacientes, a Unidade do Melhado tem 3 pacientes e o
Heab tem 16 pacientes.

 



20/04/2022 15:50 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 714 - de 27 de fevereiro de 2022 — Prefeitura Municipal de A…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/fevereiro/27/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-714-de-27-de-fevereiro-… 3/4

Araraquara registrou, até o momento, 668 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

A vacinação segue avançando no município. Já foram aplicadas, até o momento,
538.925 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 217.018 da primeira dose,
204.004 da segunda dose e dose única e 117.903 de terceira dose.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 715 - de
28 de fevereiro de 2022

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta segunda-feira, dia 28 de fevereiro de 2022, para
divulgar a situação epidemiológica do município.

 

Araraquara registrou nesta segunda-feira mais 90 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 18,21% de 494 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.
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Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual sobe para 24,34%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 153 testes em sintomáticos, dos quais
28 foram positivados, e 149 testes em assintomáticos, com 6 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 62.066 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 537 permanecem em quarentena e 60.860 já saíram.
Aguardam resultado de exames 23 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 30 pacientes estão internados: 22 confirmados estão em enfermaria e 8
confirmados estão na UTI.

 

Destes 30 internados, 16 são moradores de Araraquara e 14 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Ibaté (1), Rincão (3), Santa
Lúcia (2) e São Carlos (6).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 34% de leitos de enfermaria e 32% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 4 pacientes, o Hospital São Paulo tem 3 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 3 pacientes, a Unidade do Melhado tem 5 pacientes e o
H b t 15 i t
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Heab tem 15 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 669 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
mais recente é de um idoso de 77 anos, com comorbidades, que estava internado
em hospital da rede pública desde 5 de fevereiro de 2022.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Já foram aplicadas no Município, até o momento, 538.925 doses de vacina contra a
Covid-19, sendo 217.018 da primeira dose, 204.004 da segunda dose e dose única
e 117.903 de terceira dose.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.

(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 716 - de
1 de março de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta terça-feira, dia 1 de março de 2022, para divulgar a
situação epidemiológica do município.

 

Araraquara registrou nesta terça-feira mais 75 casos positivos de Coronavírus, o
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equivalente 20,05% de 374 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual sobe para 21,47%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 102 testes em sintomáticos, dos quais
21 foram positivados, e 48 testes em assintomáticos, com 5 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 62.141 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 436 permanecem em quarentena e 61.035 já saíram.
Aguardam resultado de exames 30 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site

também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 25 pacientes estão internados: 17 confirmados estão em enfermaria e 8
confirmados estão na UTI.

 

Destes 25 internados, 12 são moradores de Araraquara e 13 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (3), Ibaté (1), Rincão (1), Santa
Lúcia (2) e São Carlos (6).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 26% de leitos de enfermaria e 32% de UTI.
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Hoje, a Santa Casa tem 4 pacientes, o Hospital São Paulo tem 3 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 3 pacientes, a Unidade do Melhado tem 1 pacientes e o
Heab tem 14 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 670 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
mais recente é de uma mulher de 47 anos, com comorbidades, que foi internada
em hospital da rede pública no dia 27 de fevereiro de 2022.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.

(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 717 - de
2 de março de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quarta-feira, dia 2 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

Conforme é feito semanalmente, o Comitê divulga o balanço de atendimentos
prestados no município, referentes ao Coronavírus. São eles:
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- Atendimentos no polo de triagem da UPA Vila Xavier: 131.057

 

- Pacientes internados na Unidade de Retaguarda do Melhado: 697

 

- Atendimentos pelo Disque-Saúde: 33.510 ligações

 

- Exames realizados junto à Unesp: 126.449

 

- Testes capilares – 46.606

 

- Exames antígenos realizados nas unidades de saúde, comércio e na UPA:
165.969

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município.

 

A vacinação para crianças de 5 anos a 11 anos, com aplicação de 1ª e 2ª doses,
vem sendo feita de segunda a sexta-feira, nas unidades de saúde do Jardim
Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa, das 8 às 15 horas.

 

Recomenda-se que estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem
termo de assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a
apresentação do RG, CPF ou Cartão SUS.

 

A vacinação do público adulto é feita de segunda a sábado no drive thru do Cear,
das 8 às 16 horas. De segunda a sexta, também é realizado nas unidades de
saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são
distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para adultos e 100 para crianças.
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Também no Sesa é feita a aplicação da quarta dose nas pessoas imunossuprimidas
que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses. É obrigatória a apresentação
de documentos pessoais, comprovante de endereço, carteirinha comprovando a 3ª
dose e atestado médico.

 

A Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que a aplicação da 3ª dose nos
adolescentes de 12 a 17 anos vai atender, a princípio, somente os adolescentes
imunossuprimidos que completarem 4 meses da 2ª dose. Será feito em todos os
polos de vacinação de adultos e é obrigatório a apresentação de documentos
pessoais, comprovante de endereço, carteirinha de vacinação comprovando a 2ª
dose e atestado médico.

 

Para atender o público em geral de 12 a 17 anos que completar os 4 meses, o
município aguarda entrega de nova remessa de imunizantes que será feito pelo
Departamento Regional de Saúde (DRS- Araraquara), órgão do Governo do
Estado.

 

Já foram aplicadas no município 538.928 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
217.018 da primeira dose, 204.005 da segunda dose e dose única e 117.905 de

terceira dose.

 

Lembrando que as testagens para Covid-19 são feitas no Centro de Referência de
Testagem, no Hospital de Campanha, das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive
aos sábados e domingos, e também no polo de triagem da UPA da Vila Xavier, que
atende 24 horas. Em ambos, é obrigatória a apresentação de documentos pessoais
e comprovante de endereço.

 

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quarta-feira mais 107 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 26,09% de 410 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
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de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual sobe para 30,22%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 109 testes em sintomáticos, dos quais
20 foram positivados, e 56 testes em assintomáticos, com todos negativados.

 

Portanto, Araraquara soma 62.248 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 328 permanecem em quarentena e 61.249 já saíram.
Aguardam resultado de exames 52 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 27 pacientes estão internados: 21 confirmados estão em enfermaria e 6 estão
na UTI 5 confirmados e 1 suspeito.

 

Destes 27 internados, 13 são moradores de Araraquara e 14 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (3), Ibaté (2), Rincão (1), Santa
Lúcia (2) e São Carlos (6).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 32% de leitos de enfermaria e 24% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 4 pacientes, o Hospital São Paulo tem 2 pacientes, o
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Hospital São Francisco tem 3 pacientes, a Unidade do Melhado tem 3 pacientes e o
Heab tem 15 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 671 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
mais recente é de um idoso de 75 anos, com comorbidades, que foi internado em
hospital da rede privada no dia 14 de fevereiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.

(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 718 - de
3 de março de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quinta-feira, dia 3 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando em Araraquara e nesta semana
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alcançou a marca de 85% dos moradores com imunização completa.  Isso revela
que a população entende a importância da vacinação contra a Covid-19 e está
contribuindo para a superação da pandemia. É fundamental que esta adesão
continue, para que todos se imunizem.

 

A vacinação para crianças de 5 anos a 11 anos vem sendo feita de segunda a
sexta-feira, nas unidades de saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo,
Jardim América e Sesa, das 8 às 15 horas.

 

A vacinação de adultos é feita de segunda a sábado no drive thru do Cear, das 8 às
16 horas. De segunda a sexta, também é realizada nas unidades de saúde da Vila
Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade, Assentamento
Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. Também no Sesa é feita a
aplicação da quarta dose nas pessoas imunossuprimidas que tomaram a terceira
dose há pelo menos 4 meses.

 

Já a aplicação da 3ª dose nos adolescentes de 12 a 17 anos vai atender, a
princípio, somente os adolescentes imunossuprimidos que completarem 4 meses
da 2ª dose. Será feito em todos os polos de vacinação. Para atender o público em

geral desta faixa etária, o município aguarda entrega de nova remessa de
imunizantes que será feito pelo Governo do Estado.

 

Já foram aplicadas no município 540.158 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
217.135 da primeira dose, 204.507 da segunda dose e dose única e 118.516 de
terceira dose.

 

As informações completas sobre o calendário vacinal e documentos que devem ser
apresentados são atualizados no site e nas redes sociais da Prefeitura.

 

Lembrando que as testagens para Covid-19 são feitas no Centro de Referência de
Testagem, no Hospital de Campanha, das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive
aos sábados e domingos, e também no polo de triagem da UPA da Vila Xavier, que

t d 24 h E b é b i tó i t ã d d t i
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atende 24 horas. Em ambos, é obrigatória a apresentação de documentos pessoais
e comprovante de endereço.

 

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quinta-feira mais 88 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 17,67% de 498 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual sobe para 20,37%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 125 testes em sintomáticos, dos quais
26 foram positivados, e 71 testes em assintomáticos, com 1 positivado.

 

Portanto, Araraquara soma 62.336 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 404 permanecem em quarentena e 61.260 já saíram.
Aguardam resultado de exames 15 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 28 pacientes estão internados: 23 confirmados estão em enfermaria e 5 estão
na UTI; 4 confirmados e 1 suspeito.

 

Destes 28 internados, 14 são moradores de Araraquara e 14 residem em outros
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municípios. São moradores de Américo Brasiliense (3), Ibaté (1), Jaboticabal (1),
Rincão (1), Santa Lúcia (2), São Carlos (5) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 35% de leitos de enfermaria e 20% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 4 pacientes, o Hospital São Paulo tem 3 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 2 pacientes, a Unidade do Melhado tem 4 pacientes e o
Heab tem 15 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 672 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
mais recente é de uma idosa de 86 anos, com comorbidades, que foi internada em
hospital da rede privada no dia 13 de fevereiro.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.

(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 719 –
de 4 de março de 2022

 

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta sexta-feira, dia 4 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.
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A vacinação contra a Covid-19 continua avançando em Araraquara.

 

Hoje continua a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, até as 15 horas, nas
unidades de saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, América e Sesa.

 

Dos adultos, além do drive thru do Cear, até 16 horas, a vacinação ocorre nas
unidades da Vila Xavier, Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, até as 15 horas.  

 

Já amanhã, sábado, dia 5 de março, terá feito plantão de vacinação para atender o
público adulto no drive-thru do Cear, das 8 às 16 horas.

 

A vacinação será retomada normalmente na segunda-feira, dia 7 de março, nos
polos e horários habituais.  

 

Até o momento, já foram aplicadas no município 541.360 doses de vacina contra a
Covid-19, sendo 217.288 da primeira dose, 204.985 da segunda dose e dose única
e 119.087 de terceira dose.

 

As informações completas sobre o calendário vacinal e documentos que devem ser
apresentados são atualizados no site e nas redes sociais da Prefeitura.

 

Lembrando que as testagens para Covid-19 são feitas no Centro de Referência de
Testagem, no Hospital de Campanha, das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive
aos sábados e domingos, e também no polo de triagem da UPA da Vila Xavier, que
atende 24 horas. Em ambos, é obrigatória a apresentação de documentos pessoais
e comprovante de endereço.

 

 

Situação epidemiológica
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Araraquara registrou nesta sexta-feira mais 125 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 18,30% de 683 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

 

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual sobe para 22,52%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 177 testes em sintomáticos, dos quais
46 foram positivados, e 177 testes em assintomáticos, com 11 positivado.

 

Portanto, Araraquara soma 62.461 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 374 permanecem em quarentena e 61.415 já saíram.
Aguardam resultado de exames 27 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 29 pacientes estão internados: 24 confirmados estão em enfermaria, 23
confirmados e 1 suspeito e 5 confirmados na UTI.

 

Destes 29 internados, 16 são moradores de Araraquara e 13 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (3), Ibaté (1), Itápolis (1), Santa
Lúcia (2), São Carlos (5) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
C id 19 ( úbli i d ) id d t h j t d
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para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 37% de leitos de enfermaria e 20% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 4 pacientes, o Hospital São Paulo tem 3 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 2 pacientes, a Unidade do Melhado tem 4 pacientes e o
Heab tem 16 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 672 óbitos decorrentes de Covid-19. Não há
registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.

(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.

 

Compartilhar
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 720 –
de 5 de março de 2022

  

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste sábado, dia 5 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando em Araraquara. Hoje, sábado,
prossegue o plantão de vacinação para atender o público adulto no drive-thru do
Cear até as 16 horas
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Cear, até as 16 horas.

 

A vacinação será retomada normalmente na segunda-feira, dia 7 de março, nos
polos e horários habituais. Lembrando apenas que, a partir da semana que vem, a
unidade de saúde do Hortências também passa a ser polo de vacinação infantil
contra a Covid-19.

 

Até o momento, já foram aplicadas no município 542.737 doses de vacina contra a
Covid-19, sendo 217.407 da primeira dose, 205.520 da segunda dose e dose única
e 119.810 de terceira dose.

 

As informações completas sobre o calendário vacinal e documentos que devem ser
apresentados são atualizados no site e nas redes sociais da Prefeitura.

As testagens para Covid-19 são feitas no Centro de Referência de Testagem, no
Hospital de Campanha, das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive aos sábados e
domingos, e também no polo de triagem da UPA da Vila Xavier, que atende 24
horas. Em ambos, é obrigatória a apresentação de documentos pessoais e
comprovante de endereço.

Situação epidemiológica

Araraquara registrou neste sábado mais 114 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 15,9% de 715 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de
saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos.

Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual sobe para 18,79%.
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A Rede SUS realizou nesta data um total de 223 testes em sintomáticos, dos quais
43 foram positivados, e 135 testes em assintomáticos, com 05 positivados.

Portanto, Araraquara soma 62.575 casos confirmados de Covid-19.

Do total de confirmados, 392 permanecem em quarentena e 61.511 já saíram.
Aguardam resultado de exames 20 amostras.

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

Hoje, 24 pacientes estão internados: 20 confirmados e 1 suspeito estão em
enfermaria, enquanto 3 confirmados na UTI.

Destes 24 internados, 16 são moradores de Araraquara e 8 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Ibaté (1), Santa Lúcia (1),
São Carlos (3) e Taquaritinga (1).

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 32% de leitos de enfermaria e 12% de UTI.

Hoje, a Santa Casa tem 4 pacientes, o Hospital São Paulo tem 2 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 1 paciente, a Unidade do Melhado tem 3 pacientes e o
Heab tem 14 pacientes.



20/04/2022 15:52 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 720 – de 5 de março de 2022 — Prefeitura Municipal de Arar…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/marco/05/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-720-2013-de-5-de-marco-d… 4/5

Voltar ao topo | Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito

Araraquara registrou, até o momento, 672 óbitos decorrentes de Covid-19. Não há
registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar. 
(https://arcg.is/neO5H).

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 721 - de
6 de março de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste domingo, dia 6 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

Araraquara registrou neste domingo mais 74 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 17,20% de 430 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município ou seja sintomáticos e
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de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 20,22%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 187 testes em sintomáticos, dos quais
37 foram positivados, e 74 testes em assintomáticos, com 2 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 62.649 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 369 permanecem em quarentena e 61.608 já saíram.
Aguardam resultado de exames 24 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 28 pacientes estão internados: 23 confirmados estão em enfermaria e 5
confirmados estão na UTI.
 

Destes 28 internados, 17 são moradores de Araraquara e 11 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Ibaté (1), Itápolis (1), Porto
Ferreira (2), Santa Lúcia (1), São Carlos (3) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 35% de leitos de enfermaria e 19% de UTI.

 

Hoje, a Santa Casa tem 5 pacientes, o Hospital São Paulo tem 3 pacientes, o
Hospital São Francisco tem 1 paciente, a Unidade do Melhado tem 4 pacientes e o
Heab tem 15 pacientes.
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Araraquara registrou, até o momento, 672 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

A vacinação segue avançando no município. Já foram aplicadas, até o momento,
542.978 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 217.412 da primeira dose,
205.532 da segunda dose e dose única e 120.034 de terceira dose.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 722 –
de 7 de março de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta segunda-feira, dia 7 de março de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública divulga
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hoje o balanço das ações de fiscalização realizadas pela força-tarefa que envolve
equipes da Guarda Civil Municipal, fiscais das Vigilâncias Sanitária e
Epidemiológica e equipes do Procon, Posturas e Sala do Empreendedor, com apoio
da PM.

 

De 2 a 6 de março, foram contabilizadas 472 ações de fiscalização. Destas, foram
289 ações de 2 a 4 de março, e 183 durante o fim de semana, no sábado e
domingo, dia 5 e 6 de março.

 

Foram fiscalizados ainda os seguintes pontos:

Bares / restaurantes / lanchonetes / similares: 112

Shoppings / lojas âncoras / Mercado Municipal / atacadistas / varejistas e
supermercados de grande porte: 55

Academias / condicionamento físico: 8

Clubes/ Salão de festas e eventos: 2

Construção civil / casa de material de construção: 41

Escolas: 1

Outros estabelecimentos comerciais: 253

Área de lazer/chácaras/campo de futebol: 2

Praças/áreas públicas: 3

 

Essas ações resultaram em 19 autos de infração por descumprimento de uso de
máscara.

 

Lembrando que as ações realizadas durante o início da semana, na segunda e na
terça-feira, dias 28 de fevereiro e 1 de março, já foram contabilizadas no balanço do
feriado de carnaval. Nestes dois dias, foram 291 ações.

 

As equipes de fiscalização continuam nas ruas cobrando o cumprimento do decreto
municipal em vigor.
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Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta segunda-feira mais 80 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 15,47% de 517 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 18,11%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 156 testes em sintomáticos, dos quais
25 foram positivados, e 92 testes em assintomáticos, com 3 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 62.729 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 341 permanecem em quarentena e 61.716 já saíram.
Aguardam resultado de exames 28 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 24 pacientes estão internados: 19 estão em enfermaria, 18 confirmados e 1
suspeito, e 5 confirmados estão na UTI.

 

Destes 24 internados, 12 são moradores de Araraquara e 12 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Ibaté (2), Porto Ferreira (2),
Rincão (1), Santa Lúcia (1), São Carlos (3) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
C id 19 ( úbli i d ) id d t h j t d
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para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 29% de leitos de enfermaria e 19% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 4 pacientes, o Hospital São Francisco tem 1
paciente, a Unidade do Melhado tem 4 pacientes e o Heab tem 15 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 672 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 723 –
de 8 de março de 2022

 

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta terça-feira, dia 8 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.
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Conforme balanço divulgado semanalmente, sempre às terças-feiras, a Rede de
Solidariedade do Município arrecadou, de 25 de março de 2020 a 7 de março de
2022, um total de 333.064 quilos de alimentos. Outros 732.902 quilos foram
comprados pelo município. O resultado foi a entrega, até agora, de 42.860 cestas
que atenderam, até o momento, 9.163 famílias em situação de vulnerabilidade em
2020, 8.842 famílias em 2021 e 2.640 famílias em 2022.

 

As cestas são distribuídas no território da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, nas unidades dos CRAS e também através do Fundo
Social de Solidariedade.

 

A Rede de Solidariedade também contabilizou, até 7 de março, a arrecadação de
35.847 itens de limpeza e higiene pessoal, destinados em 8.561 kits. Foram doados
ainda 26.392 litros de leite.

 

Também foi contabilizada até o momento, a doação de 2.398,5 quilos de ração para
cães e gatos.

 

Em dinheiro, a conta corrente da Rede de Solidariedade recebeu R$ R$ 28.103,88.
Já foram utilizados, desta conta, R$ 8.334,80 para adquirir itens e completar cestas
que foram entregues. O saldo atual é de R$ 20.769,08.

 

Também está em andamento, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a
campanha de arrecadação de alimentos e de produtos de higiene e limpeza no
drive-thru de vacinação do Cear. Até agora, foram arrecadados 14.529 quilos de
alimentos e 1.173 itens de higiene e limpeza. Todos os produtos e itens
arrecadados serão destinados à Rede de Solidariedade.

 

A Rede de Solidariedade atende pelo canal 0800-7731145, de segunda a sexta-
feira, das 8h30 às 16h30.

 

A d f d õ d d t f i i t
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As pessoas podem fazer suas doações, de segunda a sexta-feira, nos seguintes
endereços: Casa dos Conselhos, na Avenida Portugal, 583, Centro, das 8h às 17h;
Fundo Social de Solidariedade, na Rua Imaculada Conceição (Rua 12), 3885, Vila
Yamada, das 7h às 13h; e no Banco de Alimentos, na Avenida Padre Antônio
Cesarino, 808, Vila Xavier, das 7h às 15h.

 

E uma outra forma de doar recursos financeiros à Rede de Solidariedade é o PIX,
transferência bancária gratuita e instantânea, cuja chave é o e-
mail rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta terça-feira mais 39 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 9,14% de 331 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de
saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 13,19%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 106 testes em sintomáticos, dos quais
18 foram positivados, e 43 testes em assintomáticos, com 1 positivado.

 

Portanto, Araraquara soma 62.768 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 315 permanecem em quarentena e 61.781 já saíram.
Aguardam resultado de exames 23 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

mailto:rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br
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Hoje, 24 pacientes estão internados: 19 estão em enfermaria, 18 confirmados e 1
suspeito, e 5 confirmados estão na UTI.

 

Destes 24 internados, 12 são moradores de Araraquara e 12 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Ibaté (2), Porto Ferreira (2),
Ribeirão Bonito (1), Rincão (1), São Carlos (3) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 29% de leitos de enfermaria e 19% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 4 pacientes, o Hospital São Francisco tem 2
pacientes, a Unidade do Melhado tem 4 pacientes e o Heab tem 14 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 672 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

A vacinação contra a Covid-19 segue avançando no município. Já foram aplicadas,
até o momento, 544.252 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 217.520 da
primeira dose, 205.943 da segunda dose e dose única e 120.789 de terceira dose.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

A i f õ fi i i b f t t d C í i í i tã



20/04/2022 15:52 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 723 – de 8 de março de 2022 — Prefeitura Municipal de Arar…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/marco/08-1/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-723-2013-de-8-de-marco… 5/5

Voltar ao topo | Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito

Desenvolvido com o CMS de código aberto Plone

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 724 –
de 9 de março de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quarta-feira, dia 9 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

Conforme é feito semanalmente, o Comitê divulga o balanço de atendimentos
prestados no município, referentes ao Coronavírus. São eles:

 

- Atendimentos no polo de triagem da UPA Vila Xavier: 132.181

 MENU
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- Pacientes internados na Unidade de Retaguarda do Melhado: 697

 

- Atendimentos pelo Disque-Saúde: 33.582 ligações

 

- Exames realizados junto à Unesp: 126.580

 

- Testes capilares – 46.619

 

- Exames antígenos realizados nas unidades de saúde, comércio e na UPA:
169.459

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município.

 

A vacinação para crianças de 5 anos a 11 anos, com aplicação de 1ª e 2ª doses,
vem sendo feita de segunda a sexta-feira, nas unidades de saúde do Jardim

Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa, das 8 às 15 horas.

 

Recomenda-se que estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem
termo de assentimento. Para a vacinação das crianças, é necessária a
apresentação do RG, CPF ou Cartão SUS.

 

A vacinação do público adulto é feita de segunda a sábado no drive thru do Cear,
das 8 às 16 horas. De segunda a sexta, também é realizado nas unidades de
saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são
distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para adultos e 100 para crianças.

 

Também no Sesa é feita a aplicação da quarta dose nas pessoas imunossuprimidas
t t i d há l 4 É b i tó i t ã
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que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses. É obrigatória a apresentação
de documentos pessoais, comprovante de endereço, carteirinha comprovando a 3ª
dose e atestado médico.

 

Já a aplicação da 3ª dose nos adolescentes de 12 a 17 anos atende, a princípio,
somente os adolescentes imunossuprimidos que completarem 4 meses da 2ª dose. 
É feito em todos os polos de vacinação de adultos e é obrigatório a apresentação
de documentos pessoais, comprovante de endereço e carteirinha de vacinação
comprovando a 2ª dose e atestado médico.

 

A Secretaria Municipal de Saúde ainda aguarda a entrega de doses de
imunizantes, que será feita pelo Departamento Regional de Saúde (DRS-
Araraquara), órgão do Governo do Estado, para atender o público em geral dessa
faixa etária.

 

Já foram aplicadas no município 545.636 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
217.681 da primeira dose, 206.344 da segunda dose e dose única e 121.611 de
terceira dose.

 

Lembrando que as testagens para Covid-19 são feitas no Centro de Referência de
Testagem, no Hospital de Campanha, das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive
aos sábados e domingos, e também no polo de triagem da UPA da Vila Xavier, que
atende 24 horas. Em ambos, é obrigatória a apresentação de documentos pessoais
e comprovante de endereço.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quarta-feira mais 69 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 10,05% de 686 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 16,54%.
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A Rede SUS realizou nesta data um total de 136 testes em sintomáticos, dos quais
25 foram positivados, e 269 testes em assintomáticos, todos negativados.

 

Portanto, Araraquara soma 62.837 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 228 permanecem em quarentena e 61.937 já saíram.
Aguardam resultado de exames 32 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 24 pacientes estão internados: 19 estão em enfermaria, 16 confirmados e 3
suspeitos, e 5 confirmados estão na UTI.

 

Destes 24 internados, 11 são moradores de Araraquara e 13 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Borborema (1), Ibaté (1),
Porto Ferreira (2), Ribeirão Bonito (1), Rincão (1), São Carlos (4) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 29% de leitos de enfermaria e 19% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 3 pacientes, o Hospital São Francisco tem 2
pacientes, a Unidade do Melhado tem 4 pacientes e o Heab tem 15 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 672 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.
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Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 725 –
de 10 de março de 2022

 

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quinta-feira, dia 10 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.
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A Prefeitura de Araraquara publicou hoje, nos atos oficiais, o decreto municipal nº
12.830 de 9 de março de 2022, que dispõe sobre a implementação de medidas
voltadas à contenção da disseminação da Covid-19 no Município e que, entre
outras medidas, adequa as regras do uso de máscara em Araraquara ao decreto do
governo do Estado de São Paulo.

 

 

O documento foi elaborado com base em análises da situação epidemiológica
realizadas pelo Comitê de Contingência do Coronavírus e do Comitê Científico.

 

 

De acordo com esse novo decreto, estão mantidas as medidas sanitárias de
controle vertical para o enfrentamento da pandemia e as regras das atividades
comerciais e de serviços em vigor.

 

 

Já para adequação das regras do município às novas regras do Estado, fica
dispensada a utilização de máscara facial nos seguintes espaços abertos e áreas

livres: ruas, praças e parques; pátios de escola, estádios de futebol, centros abertos
de eventos, autódromos e demais áreas livres.

 

 

Em quaisquer espaços fechados, públicos ou privados de acesso comum, e nos
equipamentos de transporte público coletivo ou transporte complementar de
passageiros, permanece obrigatório o uso de máscara.

 

 

No caso dos eventos em geral em locais cuja entrada possa ser controlada, devem
ser cumpridas as regras de controle de acesso nos termos da Lei nº 10.420, de 9
de fevereiro de 2022 que instituiu o Passaporte da Vacina no município.
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Ficam isentos de exigirem o Passaporte da Vacina para o acesso do público às
suas dependências os setores de comércio e serviços, setor industrial; atividades
religiosas e setor educacional.

 

 

E continua terminantemente proibida a realização de aglomeração irregular por
todos os munícipes.

 

 

O decreto municipal na íntegra, que já está vigorando, pode ser conferido no site da
Prefeitura. 

 

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quinta-feira mais 50 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 7,20% de 694 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de
saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 12,16%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 140 testes em sintomáticos, dos quais
14 foram positivados, e 283 testes em assintomáticos, todos negativados.

 

Portanto, Araraquara soma 62.887 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 255 permanecem em quarentena e 61.956 já saíram.
Aguardam resultado de exames 30 amostras.
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Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 18 pacientes estão internados: 14 confirmados estão em enfermaria e 4
confirmados estão na UTI.

 

Destes 18 internados, 8 são moradores de Araraquara e 10 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Ibaté (1), Porto Ferreira (2),
Ribeirão Bonito (1), São Carlos (3) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 30% de leitos de enfermaria e 21% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 2 pacientes, o Hospital São Francisco tem 2
pacientes, a Unidade do Melhado tem 2 pacientes e o Heab tem 12 pacientes.

 

Não houve registro de óbitos nas últimas 24 horas.  

No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu hoje as notificações de
quatro óbitos de pacientes que estavam internados em unidades hospitalares de
outros municípios e faleceram em janeiro, fevereiro e março deste ano.

 

São eles:

 

Homem de 66 anos, com comorbidades, que foi internado em 24 de dezembro de
2021 em unidade pública e faleceu em 6 de janeiro.
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Homem de 90 anos, com comorbidades, que foi internado em 26 de janeiro de
janeiro em unidade privada e faleceu em 10 de fevereiro.

 

Homem de 65 anos, com comorbidades, que foi internado em 2 de fevereiro em
unidade pública e faleceu em 15 de fevereiro.

 

Homem de 64 anos, com comorbidades, que foi internado em 11 de janeiro em
unidade pública e faleceu em 8 de março.

 

Portanto, após essa atualização no sistema, Araraquara registra, até o momento,
676 óbitos decorrentes de Covid-19.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta sexta-feira, dia 11 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando em Araraquara.

 MENU

Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito
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Hoje continua a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, até as 15 horas, nas
unidades de saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, América e Sesa.

 

Dos adultos, além do drive thru do Cear, até 16 horas, a vacinação ocorre nas
unidades da Vila Xavier, Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, até as 15 horas. 

 

Já amanhã, sábado, dia 12 de março, terá feito plantão de vacinação para atender
o público adulto no drive-thru do Cear, das 8 às 16 horas.

 

A vacinação será retomada normalmente na segunda-feira, dia 14 de março, nos
polos e horários habituais.

 

Até o momento, já foram aplicadas no município 547.584 doses de vacina contra a
Covid-19, sendo 217.850 da primeira dose, 206.947 da segunda dose e dose única
e 122.787 de terceira dose e adicional.

 

As informações completas sobre o calendário vacinal e documentos que devem ser
apresentados são atualizados no site e nas redes sociais da Prefeitura.

 

Lembrando que as testagens para Covid-19 são feitas no Centro de Referência de
Testagem, no Hospital de Campanha, das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive
aos sábados e domingos, e também no polo de triagem da UPA da Vila Xavier, que
atende 24 horas. Em ambos, é obrigatória a apresentação de documentos pessoais
e comprovante de endereço.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta sexta-feira mais 45 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 7,32% de 614 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de

úd t ô i i i d i í i j i t áti
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saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 13,76%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 142 testes em sintomáticos, dos quais
23 foram positivados, e 287 testes em assintomáticos, todos negativados.

 

Portanto, Araraquara soma 62.932 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 215 permanecem em quarentena e 62.041 já saíram.
Aguardam resultado de exames 19 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 18 pacientes estão internados: 15 confirmados estão em enfermaria e 3
confirmados estão na UTI.

 

Destes 18 internados, 8 são moradores de Araraquara e 10 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Ibaté (1), Porto Ferreira (2),
Santa Cruz da Palmeiras (1), São Carlos (3) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 33% de leitos de enfermaria e 16% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 1 paciente, o Hospital São Francisco tem 3
pacientes, a Unidade do Melhado tem 3 pacientes e o Heab tem 11 pacientes.
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Não houve registro de óbitos nas últimas 24 horas.

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 727– de
12 de março de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste sábado, dia 12 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando em Araraquara.

 MENU

Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito
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Hoje, sábado, dia 12 de março, os adultos podem se vacinar no plantão de
vacinação que ocorre no drive-thru do Cear, até as 16 horas.

 

A vacinação será retomada normalmente na segunda-feira, dia 14 de março, nos
polos e horários habituais.

 

Até o momento, já foram aplicadas no município 548.714 doses de vacina contra a
Covid-19, sendo 217.973 da primeira dose, 207.280 da segunda dose e dose única
e 123.461 de terceira dose e adicional.

 

As informações completas sobre o calendário vacinal e documentos que devem ser
apresentados são atualizados no site e nas redes sociais da Prefeitura.

 

Lembrando que as testagens para Covid-19 são feitas no Centro de Referência de
Testagem, no Hospital de Campanha, das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive
aos sábados e domingos, e também no polo de triagem da UPA da Vila Xavier, que

atende 24 horas. Em ambos, é obrigatória a apresentação de documentos pessoais
e comprovante de endereço.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou neste sábado mais 33 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 5,61% de 588 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de
saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 9,09%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 86 testes em sintomáticos, dos quais 7
foram positivados, e 258 testes em assintomáticos, com 3 positivados.
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Portanto, Araraquara soma 62.965 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 187 permanecem em quarentena e 62.100 já saíram.
Aguardam resultado de exames 15 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 14 pacientes estão internados: 12 estão em enfermaria, 11  confirmados e 1
suspeito, e 2 confirmados estão na UTI.

 

Destes 14 internados, 4 são moradores de Araraquara e 10 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Ibaté (1), Porto Ferreira (2),
Santa Cruz da Palmeiras (1), São Carlos (3) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 26% de leitos de enfermaria e 11% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Francisco tem 1 paciente, a Unidade do Melhado tem 1
paciente e o Heab tem 12 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 678 óbitos decorrentes de Covid-19.

 

Os dois óbitos registrados nas últimas 24 horas são: mulher, de 91 anos, com
comorbidades, que foi internada em hospital da rede privada no dia 4 de março, e
mulher de 58 anos, com comorbidades, que foi internada em hospital da rede
privada no dia 7 de março.
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Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.

 

 

Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 727– de 12 de
março de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste sábado, dia 12 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando em Araraquara.

 

Hoje, sábado, dia 12 de março, os adultos podem se vacinar no plantão de
vacinação que ocorre no drive-thru do Cear, até as 16 horas.

 

A vacinação será retomada normalmente na segunda-feira, dia 14 de março, nos
polos e horários habituais.

 

Até o momento já foram aplicadas no município 548 714 doses de vacina contra a
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Até o momento, já foram aplicadas no município 548.714 doses de vacina contra a
Covid-19, sendo 217.973 da primeira dose, 207.280 da segunda dose e dose única
e 123.461 de terceira dose e adicional.

 

As informações completas sobre o calendário vacinal e documentos que devem ser
apresentados são atualizados no site e nas redes sociais da Prefeitura.

 

Lembrando que as testagens para Covid-19 são feitas no Centro de Referência de
Testagem, no Hospital de Campanha, das 7 às 19 horas, todos os dias, inclusive
aos sábados e domingos, e também no polo de triagem da UPA da Vila Xavier, que
atende 24 horas. Em ambos, é obrigatória a apresentação de documentos pessoais
e comprovante de endereço.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou neste sábado mais 33 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 5,61% de 588 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de
saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e

assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 9,09%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 86 testes em sintomáticos, dos quais 7
foram positivados, e 258 testes em assintomáticos, com 3 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 62.965 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 187 permanecem em quarentena e 62.100 já saíram.
Aguardam resultado de exames 15 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID 19) e preencher os dados solicitados O site
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Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 14 pacientes estão internados: 12 estão em enfermaria, 11  confirmados e 1
suspeito, e 2 confirmados estão na UTI.

 

Destes 14 internados, 4 são moradores de Araraquara e 10 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Ibaté (1), Porto Ferreira (2),
Santa Cruz da Palmeiras (1), São Carlos (3) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 26% de leitos de enfermaria e 11% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Francisco tem 1 paciente, a Unidade do Melhado tem 1
paciente e o Heab tem 12 pacientes.

 

Araraquara registrou, até o momento, 678 óbitos decorrentes de Covid-19.

 

Os dois óbitos registrados nas últimas 24 horas são: mulher, de 91 anos, com
comorbidades, que foi internada em hospital da rede privada no dia 4 de março, e
mulher de 58 anos, com comorbidades, que foi internada em hospital da rede
privada no dia 7 de março.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
U bi G d I ã E t ã E h i U b d Uf
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Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste domingo, dia 13 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.
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Araraquara registrou mais 31 casos positivos de Coronavírus, o equivalente 5,29%
de 585 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de saúde e nos
setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e assintomáticos.
Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços de saúde, esse
percentual sobe para 10,43%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 100 testes em sintomáticos, dos quais
8 foram positivados, e 288 testes em assintomáticos, todos negativados.

 

Portanto, Araraquara soma 62.996 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 196 permanecem em quarentena e 62.121 já saíram.
Aguardam resultado de exames 37 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 14 pacientes estão internados: 10 estão em enfermaria, 9 confirmados e 1
suspeito, e 4 estão na UTI, 3 confirmados e 1 suspeito.

 

Destes 14 internados, 2 são moradores de Araraquara e 12 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (3), Ibaté (1), Porto Ferreira (2),
Santa Cruz da Palmeiras (1), São Carlos (4) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 22% de leitos de enfermaria e 21% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Francisco tem 1 paciente e o Heab tem 13 pacientes.
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Araraquara registrou, até o momento, 679 óbitos decorrentes de Covid-19.

 

O óbito registrado nas últimas 24 horas é de um idoso de 87 anos, com
comorbidades, que foi internado em hospital da rede pública no dia 10 de março.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 729– de
14 de março de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta segunda-feira, dia 14 de março de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

A Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública divulga
hoje o balanço das ações de fiscalização realizadas pela força-tarefa que envolve
equipes da Guarda Civil Municipal fiscais das Vigilâncias Sanitária e
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equipes da Guarda Civil Municipal, fiscais das Vigilâncias Sanitária e
Epidemiológica e equipes do Procon, Posturas e Sala do Empreendedor, com apoio
da PM.

 

De 7 a 13 de março, foram contabilizadas 708 ações de fiscalização. Destas, foram
347 ações de 7 a 10 de março, e 361 durante o fim de semana, de 11 a 13 de
março.

 

Foram fiscalizados ainda os seguintes pontos:

 

Bares / restaurantes / lanchonetes / similares: 177

Shoppings / lojas âncoras / Mercado Municipal / atacadistas / varejistas e
supermercados de grande porte: 64

Outros estabelecimentos comerciais: 362

Academias / condicionamento físico: 16

Clubes/ Salão de festas e eventos: 8

Construção civil / casa de material de construção: 50

Escolas: 2

Lotéricas e órgãos públicos: 2

Área de lazer/chácaras/campo de futebol: 15

Praças/áreas públicas: 8

Igrejas: 4

Essas ações resultaram em 1 auto de infração por descumprimento do isolamento
social.

 

As equipes de fiscalização permanecem nas ruas cobrando o cumprimento do
decreto municipal em vigor.

 

Situação epidemiológica
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Araraquara registrou nesta segunda-feira mais 17 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 7,05% de 241 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 7,72%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 66 testes em sintomáticos, dos quais 8
foram positivados, e 21 testes em assintomáticos, todos negativados.

 

Portanto, Araraquara soma 63.013 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 153 permanecem em quarentena e 62.181 já saíram.
Aguardam resultado de exames 36 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 15 pacientes estão internados: 10 estão em enfermaria, 9 confirmados e 1
suspeito, e 5 estão na UTI, 3 confirmados e 2 suspeitos.

 

Destes 15 internados, 4 são moradores de Araraquara e 11 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Ibaté (1), Porto Ferreira (2),
Santa Cruz da Palmeiras (1), São Carlos (4) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 22% de leitos de enfermaria e 26% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Francisco tem 2 pacientes e o Hospital Estadual de Américo
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Brasiliense (Heab) tem 13 pacientes.

 

Não houve registro de óbitos nas últimas 24 horas. O município registrou, até o
momento, 679 óbitos decorrentes de Covid-19.

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 730– de
15 de março de 2022

 

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta terça-feira, dia 15 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.
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Conforme balanço divulgado semanalmente, sempre às terças-feiras, a Rede de
Solidariedade do Município arrecadou, de 25 de março de 2020 a 14 de março de
2022, um total de 333.129 quilos de alimentos. Outros 732.902 quilos foram
comprados pelo município. O resultado foi a entrega, até agora, de 43.158 cestas
que atenderam, até o momento, 9.163 famílias em situação de vulnerabilidade em
2020, 8.842 famílias em 2021 e 3.286 famílias em 2022.

 

As cestas são distribuídas no território da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, nas unidades dos CRAS e também através do Fundo
Social de Solidariedade.

 

A Rede de Solidariedade também contabilizou, até 14 de março, a arrecadação de
35.847 itens de limpeza e higiene pessoal, destinados em 8.561 kits. Foram doados
ainda 26.494 litros de leite.

 

Também foi contabilizada até o momento, a doação de 2.398,5 quilos de ração para
cães e gatos.

 

Em dinheiro, a conta corrente da Rede de Solidariedade recebeu R$ R$ 29.178,88.
Já foram utilizados, desta conta, R$ 8.334,80 para adquirir itens e completar cestas
que foram entregues. O saldo atual é de R$ 20.844,08.

 

Também está em andamento, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a
campanha de arrecadação de alimentos e de produtos de higiene e limpeza no
drive-thru de vacinação do Cear. Até agora, foram arrecadados 14.529 quilos de
alimentos e 1.173 itens de higiene e limpeza. Todos os produtos e itens
arrecadados serão destinados à Rede de Solidariedade.

 

A Rede de Solidariedade atende pelo canal 0800-7731145, de segunda a sexta-
feira, das 8h30 às 16h30.

 

A d f d õ d d t f i i t
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As pessoas podem fazer suas doações, de segunda a sexta-feira, nos seguintes
endereços: Casa dos Conselhos, na Avenida Portugal, 583, Centro, das 8h às 17h;
Fundo Social de Solidariedade, na Rua Imaculada Conceição (Rua 12), 3885, Vila
Yamada, das 7h às 13h; e no Banco de Alimentos, na Avenida Padre Antônio
Cesarino, 808, Vila Xavier, das 7h às 15h.

 

E uma outra forma de doar recursos financeiros à Rede de Solidariedade é o PIX,
transferência bancária gratuita e instantânea, cuja chave é o e-
mail rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta terça-feira mais 27 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 9,47% de 285 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de
saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 9,81%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 66 testes em sintomáticos, dos quais 9
foram positivados, e 20 testes em assintomáticos, com 1 positivo.

 

Portanto, Araraquara soma 63.040 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 126 permanecem em quarentena e 62.235 já saíram.
Aguardam resultado de exames 16 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

mailto:rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br
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Hoje, 12 pacientes estão internados: 9 estão em enfermaria, 8 confirmados e 1
suspeito, e 3 confirmados estão na UTI.

 

Destes 12 internados, 3 são moradores de Araraquara e 9 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Ibaté (1), Porto Ferreira (2),
Santa Cruz da Palmeiras (1), São Carlos (2) e Taquaritinga (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 26% de leitos de enfermaria e 16% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 1 paciente, o hospital São Francisco tem 2
pacientes e o Heab tem 9 pacientes.

 

Não houve registro de óbitos nas últimas 24 horas. O município registrou, até o
momento, 679 óbitos decorrentes de Covid-19. 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 731– de
16 de março de 2022

 

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quarta-feira, dia 16 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

Conforme é feito semanalmente, o Comitê divulga o balanço de atendimentos

 MENU

Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito

https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/perguntas-frequentes
https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/fale-com-o-prefeito/fale-com-o-prefeito-1
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prestados no município, referentes ao Coronavírus. São eles:

 

- Atendimentos no polo de triagem da UPA Vila Xavier: 133.246

 

- Pacientes internados na Unidade de Retaguarda do Melhado: 697

 

- Atendimentos pelo Disque-Saúde: 33.674 ligações

 

- Exames realizados junto à Unesp: 126.723

 

- Testes capilares – 46.638

 

- Exames antígenos realizados nas unidades de saúde, comércio e na UPA:
173.387

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município.

 

A vacinação para crianças de 5 anos a 11 anos, com aplicação de 1ª e 2ª doses,
vem sendo feita de segunda a sexta-feira, nas unidades de saúde do Jardim
Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América e Sesa, das 8 às 15 horas.

 

A vacinação do público adulto é feita de segunda a sábado no drive thru do Cear,
das 8 às 16 horas. De segunda a sexta, também é realizado nas unidades de
saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são
distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para adultos e 100 para crianças.

 

Também no Sesa é feita a aplicação da quarta dose nas pessoas imunossuprimidas
que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses.
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Já a aplicação da 3ª dose nos adolescentes de 12 a 17 anos atende, a princípio,
somente os adolescentes imunossuprimidos que completarem 4 meses da 2ª dose. 
É feito em todos os polos de vacinação de adultos. A Secretaria Municipal de
Saúde ainda aguarda a entrega de doses de imunizantes para atender o público em
geral dessa faixa etária.

 

As informações completas sobre o calendário vacinal contra a Covid-19 e
documentos que devem ser apresentados são atualizados no site e nas redes
sociais da Prefeitura.

 

Já foram aplicadas no município 550.938 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
218.220 da primeira dose, 207.881 da segunda dose e dose única e 124.837 de
terceira dose.

 

Lembrando que as testagens para Covid-19 são feitas no polo de triagem da UPA
da Vila Xavier, que atende 24 horas. Em ambos, é obrigatória a apresentação de
documentos pessoais e comprovante de endereço.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quarta-feira mais 56 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 12,04% de 465 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 14,05%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 340 testes em sintomáticos, dos quais
41 foram positivados, e 88 testes em assintomáticos, com 3 positivos.

 

Portanto, Araraquara soma 63.096 casos confirmados de Covid-19.
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Do total de confirmados, 130 permanecem em quarentena e 62.287 já saíram.
Aguardam resultado de exames 16 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 10 pacientes estão internados: 7 confirmados estão em enfermaria e 3
confirmados estão na UTI.

 

Destes 10 internados, 3 são moradores de Araraquara e 7 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (1), Ibaté (1), Porto Ferreira (2),
Santa Cruz da Palmeiras (1) e São Carlos (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 21% de leitos de enfermaria e 16% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 1 paciente, o Hospital São Francisco tem 1
paciente, a Unidade de Retaguarda do Melhado tem 1 paciente e o Heab tem 7
pacientes.

 

Não houve registro de óbitos nas últimas 24 horas. O município registrou, até o
momento, 679 óbitos decorrentes de Covid-19.

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
U bi G d I ã E t ã E h i U b d Uf
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Desenvolvido com o CMS de código aberto Plone

Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 732– de
17 de março de 2022

 

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quinta-feira, dia 17 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município.

 MENU

Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito

https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/perguntas-frequentes
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A vacinação para crianças de 5 anos a 11 anos está sendo feita de segunda a
sexta-feira, nas unidades de saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo,
Jardim América e Sesa, das 8 às 15 horas.

 

A vacinação do público adulto é feita de segunda a sábado no drive thru do Cear,
das 8 às 16 horas. De segunda a sexta, também é realizado nas unidades de
saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são
distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para adultos e 100 para crianças.

 

Também no Sesa é feita a aplicação da quarta dose nas pessoas imunossuprimidas
que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses.

 

Já a aplicação da 3ª dose nos adolescentes de 12 a 17 anos atende, a princípio,
somente os adolescentes imunossuprimidos que completarem 4 meses da 2ª dose. 
É feito em todos os polos de vacinação de adultos. A Secretaria Municipal de
Saúde ainda aguarda a entrega de doses de imunizantes para atender o público em
geral dessa faixa etária.

 

As informações completas sobre o calendário vacinal contra a Covid-19 e
documentos que devem ser apresentados são atualizados no site e nas redes
sociais da Prefeitura.

 

Já foram aplicadas no município 551.786 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
218.310 da primeira dose, 208.184 da segunda dose e dose única e 125.292 de
terceira dose.

 

Lembrando que as testagens para Covid-19 são feitas no polo de triagem da UPA
da Vila Xavier, que atende 24 horas. Em ambos, é obrigatória a apresentação de
documentos pessoais e comprovante de endereço.
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Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quinta-feira mais 49 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 5,73% de 855 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de
saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 14,19%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 268 testes em sintomáticos, dos quais
33 foram positivados, e 531 testes em assintomáticos, com 3 positivos.

 

Portanto, Araraquara soma 63.145 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 148 permanecem em quarentena e 62.318 já saíram.
Aguardam resultado de exames 26 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site

também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 10 pacientes estão internados: 7 confirmados estão em enfermaria e 3
confirmados estão na UTI.

 

Destes 10 internados, 3 são moradores de Araraquara e 7 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (1), Ibaté (1), Porto Ferreira (2),
Santa Cruz da Palmeiras (1) e São Carlos (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 21% de leitos de enfermaria e 16% de UTI.
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Hoje, o Hospital São Paulo tem 1 paciente, o Hospital São Francisco tem 2
pacientes e o Heab tem 7 pacientes.

 

Não houve registro de óbitos nas últimas 24 horas. O município registrou, até o
momento, 679 óbitos decorrentes de Covid-19.

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 733– de
18 de março de 2022

 

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta sexta-feira, dia 18 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando em Araraquara.

 MENU

Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito

https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/perguntas-frequentes
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Hoje continua a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, até as 15 horas, nas
unidades de saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, América e Sesa.

 

Dos adultos, além do drive thru do Cear, até 16 horas, a vacinação ocorre nas
unidades da Vila Xavier, Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, até as 15 horas. 

 

Já amanhã, sábado, dia 19 de março, terá feito plantão de vacinação para atender
o público adulto no drive-thru do Cear, das 8 às 16 horas.

 

A vacinação será retomada na segunda-feira, nos polos e horários habituais.

 

E também a partir de segunda-feira, dia 21, a Secretaria Municipal de Saúde vai
iniciar a aplicação da quarta dose ou dose de reforço nos idosos com 80 anos ou
mais. É preciso ter tomado a terceira dose há pelo menos 4 meses. Será feita em
todos os polos de vacinação de adulto, inclusive Cear.

 

Até o momento, já foram aplicadas no município 552.499 doses de vacina contra a
Covid-19, sendo 218.377 da primeira dose, 208.394 da segunda dose e dose única
e 125.728 de terceira dose e adicional.

 

As informações completas sobre o calendário vacinal e documentos que devem ser
apresentados, assim como todas as deliberações sobre as medidas de contenção
da Covid-19 no município, são atualizados no site e nas redes sociais da Prefeitura.

 

Lembrando que as testagens para Covid-19 são feitas no polo de triagem da UPA
da Vila Xavier, que atende 24 horas. Em ambos, é obrigatória a apresentação de
documentos pessoais e comprovante de endereço.
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Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta sexta-feira mais 43 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 7,08% de 607 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de
saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 14,04%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 255 testes em sintomáticos, dos quais
28 foram positivados, sendo 1 de outro município, e 308 testes em assintomáticos,
com 1 positivo.

 

Portanto, Araraquara soma 63.188 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 147 permanecem em quarentena e 62.362 já saíram.
Aguardam resultado de exames 11 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 11 pacientes estão internados: 7 estão em enfermaria; 6 confirmados e 1
suspeito, e 4 confirmados estão na UTI.

 

Destes 11 internados, 3 são moradores de Araraquara e 8 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Ibaté (1), Porto Ferreira (2),
Santa Cruz da Palmeiras (1) e São Carlos (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
C id 19 ( úbli i d ) id d t h j t d
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para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 21% de leitos de enfermaria e 21% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 1 paciente, o Hospital São Francisco tem 2
pacientes e o Heab tem 8 pacientes.

 

Não houve registro de óbitos nas últimas 24 horas. O município registrou, até o
momento, 679 óbitos decorrentes de Covid-19.

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 734 - de
19 de março de 2022

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste sábado, dia 19 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A Prefeitura de Araraquara está publicando nos atos oficiais de hoje o decreto
municipal que adequa as medidas voltadas à contenção da disseminação da Covid-
19 no município às novas regras anunciadas pelo Governo do Estado de São
Paulo.  O documento foi elaborado após reunião do Comitê de Contingência do
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Coronavírus e do Comitê Científico.

 

O decreto municipal que entra hoje em vigor retira a obrigatoriedade do uso de
máscara em todos os ambientes, exceto nas unidades médico-hospitalares e nos
equipamentos de transporte público coletivo de passageiros.

 

Ainda de acordo com o documento, fica fortemente recomendado que as pessoas
do grupo de risco para a COVID-19, tais como as imunossuprimidas e idosas, bem
como as pessoas com síndrome gripal, utilizem máscara facial com total cobertura
do nariz e da boca em ambientes abertos e fechados.

 

E ainda fica facultada a decisão, aos estabelecimentos de ensino, sobre o uso de
máscara em ambientes fechados.

 

Estão mantidas as medidas sanitárias de controle vertical para o enfrentamento da
pandemia e as regras das atividades comerciais e de serviços em vigor.

 

Os eventos em geral poderão continuar atendendo o público presencialmente,
ainda que em pé, sem restrição horária e de capacidade, observadas as medidas
sanitárias já em vigor, como higienização completa do local antes do início de cada
sessão, show ou atividade.

 

Além disso, fica mantido o controle de acesso dos eventos em locais cuja entrada
possa ser controlada, nos termos da lei que institui o Passaporte da Vacina no
município, devendo ser exigido comprovação de esquema vacinal completo, com
no mínimo duas doses, pelas pessoas elegíveis para a vacinação contra a Covid-19
para acesso, ou resultado negativo de teste do tipo PCR, realizado até 48 horas
antes do ingresso no evento.

 

Poderá haver fiscalização por amostragem para aferição da apresentação do
Passaporte da Vacina nos eventos obrigados a exigi-lo, devendo os presentes
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portarem, a todo tempo, um documento de identificação com foto e o comprovante
pertinente.

 

Ficam isentos de exigirem o Passaporte da Vacina para o acesso do público às
suas dependências os setores de comércio e serviços, setor industrial; atividades
religiosas e setor educacional.

 

O decreto municipal pode ser conferido, na íntegra, no site da Prefeitura.

 

Vacinação contra a Covid-19

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando em Araraquara. Hoje, sábado,
tem plantão de vacinação para atender o público adulto no drive-thru do Cear, até
as 16 horas.

 

A vacinação será retomada na segunda-feira, nos polos e horários habituais.

 

E também a partir de segunda-feira, dia 21, a Secretaria Municipal de Saúde vai
iniciar a aplicação da quarta dose ou dose de reforço nos idosos com 80 anos ou
mais. Será feita em todos os polos de vacinação de adulto, inclusive Cear.

 

As informações completas sobre o calendário vacinal e documentos que devem ser
apresentados, assim como todas as deliberações sobre as medidas de contenção
da Covid-19 no município, são atualizados no site e nas redes sociais da Prefeitura.

 

Lembrando que as testagens para Covid-19 são feitas no polo de triagem da UPA
da Vila Xavier, que atende 24 horas. Em ambos, é obrigatória a apresentação de
documentos pessoais e comprovante de endereço.

 

Até o momento, já foram aplicadas no município 553.524 doses de vacina contra a
C id 19 d 218 473 d i i d 208 724 d d d d ú i
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Covid-19, sendo 218.473 da primeira dose, 208.724 da segunda dose e dose única
e 126.327 de terceira dose adicional.

 

Situação epidemiológica

Araraquara registrou neste sábado mais 48 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 7,16% de 640 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de
saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 13,7%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 255 testes em sintomáticos, dos quais
35 foram positivados e 349 testes em assintomáticos, com 3 positivos.

 

Portanto, Araraquara soma 63.237 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 157 permanecem em quarentena e 62.400 já saíram.
Aguardam resultado de exames 18 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 14 pacientes estão internados: 9 estão em enfermaria; 8 confirmados e 1
suspeito, e 5 estão na UTI; 1 suspeito e 4 confirmados.

 

Destes 14 internados, 6 são moradores de Araraquara e 8 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Ibaté (1), Porto Ferreira (2),
Santa Cruz da Palmeiras (1) e São Carlos (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
C id 19 ( úbli i d ) id d t h j t d
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para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 26% de leitos de enfermaria e 26% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 1 paciente, o Hospital São Francisco tem 3
pacientes e o Heab tem 10 pacientes.

 

Não houve registro de óbitos nas últimas 24 horas. O município registrou, até o
momento, 679 óbitos decorrentes de Covid-19.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 735 - de
20 de março de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste domingo, dia 20 de março de 2022, para divulgar a
situação epidemiológica do município.

 

Situação epidemiológica
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Araraquara registrou neste domingo mais 34 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 6,14% de 553 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de
saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 13,33%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 172 testes em sintomáticos, dos quais
22 foram positivados e 343 testes em assintomáticos, com 6 positivos.

 

Portanto, Araraquara soma 63.270 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 146 permanecem em quarentena e 62.445 já saíram.
Aguardam resultado de exames 14 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 14 pacientes estão internados: 9 confirmados estão em enfermaria e 5 estão
na UTI; 1 suspeito e 4 confirmados.

 

Destes 14 internados, 8 são moradores de Araraquara e 8 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Ibaté (1), Porto Ferreira (2),
Santa Cruz da Palmeiras (1) e São Carlos (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 26% de leitos de enfermaria e 26% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 1 paciente, o Hospital São Francisco tem 3
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j p p p
pacientes, a Unidade de Retaguarda do Melhado tem 1 paciente e o Heab tem 9
pacientes.

 

Não houve registro de óbitos nas últimas 24 horas. O município registrou, até o
momento, 679 óbitos decorrentes de Covid-19.

 

Até o momento, já foram aplicadas no município 553.814 doses de vacina contra a
Covid-19, sendo 218.475 da primeira dose, 208.738 da segunda dose e dose única
e 126.601 de terceira dose adicional.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 736– de
21 de março de 2022

 

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta segunda-feira, dia 21 de março de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.
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A Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública divulga
hoje o balanço das ações de fiscalização realizadas pela força-tarefa que envolve
equipes da Guarda Civil Municipal, fiscais das Vigilâncias Sanitária e
Epidemiológica e equipes do Procon, Posturas e Sala do Empreendedor, com apoio
da PM.

 

De 14 a 20 de março, foram contabilizadas 617 ações de fiscalização. Destas,
foram 375 ações de 14 a 17 de março, e 242 durante o fim de semana, de 18 a 20
de março.

 

Foram fiscalizados ainda os seguintes pontos:

Bares / restaurantes / lanchonetes / similares: 150

Shoppings / lojas âncoras / Mercado Municipal / atacadistas / varejistas e
supermercados de grande porte: 82

Outros estabelecimentos comerciais: 294

Pesque pagues: 2

Academias / condicionamento físico: 9

Clubes/ Salão de festas e eventos: 5

Construção civil / casa de material de construção: 51

Lotéricas e órgãos públicos: 10

Área de lazer/chácaras/campo de futebol: 8

Igrejas: 6

 

As equipes de fiscalização permanecem nas ruas cobrando o cumprimento do
decreto municipal em vigor.

 

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta segunda feira mais 19 casos positivos de Coronavírus
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Araraquara registrou nesta segunda-feira mais 19 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 9,58% de 195 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 9,74%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 149 testes em sintomáticos, dos quais
16 foram positivados, sendo 1 de outro município, e 28 testes em assintomáticos,
com 3 positivos.

 

Portanto, Araraquara soma 63.289 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 147 permanecem em quarentena e 62.463 já saíram.
Aguardam resultado de exames 6 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

Hoje, 12 pacientes estão internados: 8 confirmados estão em enfermaria e 4 estão
na UTI; 1 suspeito e 3 confirmados.

 

Destes 12 internados, 4 são moradores de Araraquara e 8 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Ibaté (1), Porto Ferreira (2),
Santa Cruz da Palmeiras (1) e São Carlos (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 24% de leitos de enfermaria e 21% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Francisco tem 2 pacientes, a Unidade de Retaguarda do
Melhado tem 1 paciente e o Heab tem 9 pacientes.
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Não houve registro de óbitos nas últimas 24 horas. O município registrou, até o
momento, 679 óbitos decorrentes de Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município. Até o momento,
já foram aplicadas no município 553.814 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
218.475 da primeira dose, 208.738 da segunda dose e dose única e 126.601 de
terceira dose adicional.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 737– de
22 de março de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta terça-feira, dia 22 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

Conforme balanço divulgado semanalmente, sempre às terças-feiras, a Rede de
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Solidariedade do Município arrecadou, de 25 de março de 2020 a 21 de março de
2022, um total de 333.463 quilos de alimentos. Outros 734.602 quilos foram
comprados pelo município. O resultado foi a entrega, até agora, de 43.381 cestas
que atenderam, até o momento, 9.163 famílias em situação de vulnerabilidade em
2020, 8.842 famílias em 2021 e 3.427 famílias em 2022.

 

As cestas são distribuídas no território da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, nas unidades dos CRAS e também através do Fundo
Social de Solidariedade.

 

A Rede de Solidariedade também contabilizou, até 21 de março, a arrecadação de
35.847 itens de limpeza e higiene pessoal, destinados em 8.561 kits. Foram doados
ainda 26.608 litros de leite.

 

Também foi contabilizada até o momento, a doação de 2.669,5 quilos de ração para
cães e gatos.

 

Em dinheiro, a conta corrente da Rede de Solidariedade recebeu R$ 29.253,88. Já
foram utilizados, desta conta, R$ 8.334,80 para adquirir itens e completar cestas

que foram entregues. O saldo atual é de R$ 21.652,60.

 

Também está em andamento, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a
campanha de arrecadação de alimentos e de produtos de higiene e limpeza no
drive-thru de vacinação do Cear. Até agora, foram arrecadados 14.529 quilos de
alimentos e 1.173 itens de higiene e limpeza. Todos os produtos e itens
arrecadados serão destinados à Rede de Solidariedade.

 

A Rede de Solidariedade atende pelo canal 0800-7731145, de segunda a sexta-
feira, das 8h30 às 16h30.

 

As pessoas podem fazer suas doações, de segunda a sexta-feira, nos seguintes
endereços: Casa dos Conselhos, na Avenida Portugal, 583, Centro, das 8h às 17h;
F d S i l d S lid i d d R I l d C i ã (R 12) 3885 Vil
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Fundo Social de Solidariedade, na Rua Imaculada Conceição (Rua 12), 3885, Vila
Yamada, das 7h às 13h; e no Banco de Alimentos, na Avenida Padre Antônio
Cesarino, 808, Vila Xavier, das 7h às 15h.

 

E uma outra forma de doar recursos financeiros à Rede de Solidariedade é o PIX,
transferência bancária gratuita e instantânea, cuja chave é o e-
mail rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta terça-feira mais 26 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 8,74% de 298 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de
saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 10,27%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 235 testes em sintomáticos, dos quais
27 foram positivados, sendo 1 de outro município, e 46 testes em assintomáticos,
todos negativados.

 

Portanto, Araraquara soma 63.315 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 121 permanecem em quarentena e 62.515 já saíram.
Aguardam resultado de exames 33 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

Hoje, 12 pacientes estão internados: 7 confirmados estão em enfermaria e 5
confirmados estão na UTI.

 

mailto:rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br
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Destes 12 internados, 4 são moradores de Araraquara e 8 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Ibaté (1), Porto Ferreira (2),
Santa Cruz da Palmeiras (1) e São Carlos (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 21% de leitos de enfermaria e 26% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 1 paciente, o São Francisco tem 1 paciente, a
Unidade de Retaguarda do Melhado tem 1 paciente e o Heab tem 9 pacientes.

 

Não houve registro de óbitos nas últimas 24 horas. O município registrou, até o
momento, 679 óbitos decorrentes de Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município. Até o momento,
já foram aplicadas no município 554.942 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
218.571 da primeira dose, 208.997 da segunda dose e dose única e 127.374 de
terceira dose adicional.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 746– de
31 de março de 2022

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quinta-feira, dia 31 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município e é importante
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que as pessoas busquem completar o esquema vacinal.

 

Lembrando que as crianças de 5 anos a 11 anos estão sendo vacinadas de
segunda a sexta-feira, nas unidades de saúde do Jardim Iguatemi, Melhado,
Adalberto Roxo, Hortências, Jardim América e Sesa, das 8 às 15 horas.

 

A vacinação do público adulto é feita de segunda a sábado no drive thru do Cear,
das 8 às 16 horas. De segunda a sexta, também é realizado nas unidades de
saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são
distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para adultos e 100 para crianças.

 

Também no Sesa é feita a aplicação da quarta dose nas pessoas imunossuprimidas
que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses. E a quarta dose nos idosos
com 80 anos ou mais está sendo aplicada em todos os polos de vacinação de
adultos.

 

Já a aplicação da 3ª dose nos adolescentes de 12 a 17 anos atende, neste
momento, até entrega de novas dose, somente os adolescentes imunossuprimidos

que completarem 4 meses da 2ª dose. 

 

As informações completas sobre o calendário vacinal contra a Covid-19 e
documentos que devem ser apresentados são atualizados no site e nas redes
sociais da Prefeitura.

 

Já foram aplicadas no município 561.311 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
218.908 da primeira dose, 210.668 da segunda dose e dose única e 131.735 de
terceira dose.

 

Lembrando que as testagens para Covid-19 são feitas no polo de triagem da UPA
da Vila Xavier, que atende 24 horas. Em ambos, é obrigatória a apresentação de
documentos pessoais e comprovante de endereço.
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Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quinta-feira mais 75 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 11,92% de 629 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 21,76%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 274 testes em sintomáticos, dos quais
53 foram positivados, e 312 testes em assintomáticos, com 6 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 63.715 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 170 permanecem em quarentena e 62.864 já saíram.
Aguardam resultado de exames 23 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 8 pacientes confirmados estão internados em enfermaria: 6 são moradores de
Araraquara e 2 residem em outros municípios. Eles são moradores de Porto
Ferreira e São Carlos.

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 24% de leitos de enfermaria e 0% de UTI.
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Hoje, o Hospital São Paulo tem 2 pacientes, o Hospital São Francisco tem 1
paciente, a Unidade de Retaguarda do Melhado tem 2 pacientes e o Heab tem 3
pacientes.

 

O município registrou, até o momento, 681 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, são monitorados pelas
equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

        

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quarta-feira, dia 30 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.
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Conforme é feito semanalmente, o Comitê divulga o balanço de atendimentos
prestados no município, referentes ao Coronavírus. São eles:

 

- Atendimentos no polo de triagem da UPA Vila Xavier: 135.646

 

- Pacientes internados na Unidade de Retaguarda do Melhado: 710

 

- Atendimentos pelo Disque-Saúde: 33.892 ligações

 

- Exames realizados junto à Unesp: 127.002

 

- Testes capilares – 46.662

 

- Exames antígenos realizados nas unidades de saúde e na UPA: 180.602

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município.

 

As crianças de 5 anos a 11 anos estão sendo vacinadas de segunda a sexta-feira,
nas unidades de saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Hortências,
Jardim América e Sesa, das 8 às 15 horas.

 

A vacinação do público adulto é feita de segunda a sábado no drive thru do Cear,
das 8 às 16 horas. De segunda a sexta, também é realizado nas unidades de
saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são
distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para adultos e 100 para crianças.

 

Também no Sesa é feita a aplicação da quarta dose nas pessoas imunossuprimidas
que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses. E a quarta dose nos idosos
com 80 anos ou mais está sendo aplicada em todos os polos de vacinação de
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co  80 a os ou a s está se do ap cada e  todos os po os de ac ação de
adultos.

 

Já a aplicação da 3ª dose nos adolescentes de 12 a 17 anos atende, neste
momento, somente os adolescentes imunossuprimidos que completarem 4 meses
da 2ª dose.  É feito em todos os polos de vacinação de adultos. A Secretaria
Municipal de Saúde aguarda a entrega de doses de imunizantes para atender o
público em geral dessa faixa etária.

 

As informações completas sobre o calendário vacinal contra a Covid-19 e
documentos que devem ser apresentados são atualizados no site e nas redes
sociais da Prefeitura.

 

Já foram aplicadas no município 560.368 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
218.870 da primeira dose, 210.445 da segunda dose e dose única e 131.053 de
terceira dose.

 

Lembrando que as testagens para Covid-19 são feitas no polo de triagem da UPA
da Vila Xavier, que atende 24 horas. Em ambos, é obrigatória a apresentação de
documentos pessoais e comprovante de endereço.
 

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quarta-feira mais 39 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 4,79% de 814 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de
saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 9,64%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 298 testes em sintomáticos, dos quais
28 foram positivados, sendo 1 de outro município, e 472 testes em assintomáticos,
com 6 positivados.
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Portanto, Araraquara soma 63.640 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 164 permanecem em quarentena e 62.795 já saíram.
Aguardam resultado de exames 25 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 8 pacientes confirmados estão internados em enfermaria: 5 são moradores de
Araraquara e 3 residem em outros municípios. Eles são moradores de Américo
Brasiliense, Porto Ferreira e São Carlos.

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 24% de leitos de enfermaria e 0% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 1 paciente, o Hospital São Francisco tem 1
paciente, a Unidade de Retaguarda do Melhado tem 2 pacientes e o Heab tem 4
pacientes.

 

O município registrou, até o momento, 681 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, são monitorados pelas
equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
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ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

        

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta terça-feira, dia 29 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.
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Conforme balanço divulgado semanalmente, sempre às terças-feiras, a Rede de
Solidariedade do Município arrecadou, de 25 de março de 2020 a 28 de março de
2022, um total de 347.148 quilos de alimentos. Outros 734.602 quilos foram
comprados pelo município. O resultado foi a entrega, até agora, de 43.687 cestas
que atenderam, até o momento, 9.163 famílias em situação de vulnerabilidade em
2020, 8.842 famílias em 2021 e 3.560 famílias em 2022.

 

As cestas são distribuídas no território da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, nas unidades dos CRAS e também através do Fundo
Social de Solidariedade.

 

A Rede de Solidariedade também contabilizou, até 28 de março, a arrecadação de
35.847 itens de limpeza e higiene pessoal, destinados em 8.561 kits. Foram doados
ainda 26.632 litros de leite.

 

Também foi contabilizada até o momento, a doação de 2.669,5 quilos de ração para
cães e gatos.

 

Em dinheiro, a conta corrente da Rede de Solidariedade recebeu R$ 29.253,88. Já
foram utilizados, desta conta, R$ 8.334,80 para adquirir itens e completar cestas
que foram entregues. O saldo atual é de R$ 21.652,60.

 

Também está em andamento, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a
campanha de arrecadação de alimentos e de produtos de higiene e limpeza no
drive-thru de vacinação do Cear. Até agora, foram arrecadados 14.529 quilos de
alimentos e 1.173 itens de higiene e limpeza. Todos os produtos e itens
arrecadados serão destinados à Rede de Solidariedade.

 

A Rede de Solidariedade atende pelo canal 0800-7731145, de segunda a sexta-
feira, das 8h30 às 16h30.

 

A d f d õ d d t f i i t



20/04/2022 15:55 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 744– de 29 de março de 2022 — Prefeitura Municipal de Arar…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/marco/29/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-7442013-de-29-de-marco-… 3/5

As pessoas podem fazer suas doações, de segunda a sexta-feira, nos seguintes
endereços: Casa dos Conselhos, na Avenida Portugal, 583, Centro, das 8h às 17h;
Fundo Social de Solidariedade, na Rua Imaculada Conceição (Rua 12), 3885, Vila
Yamada, das 7h às 13h; e no Banco de Alimentos, na Avenida Padre Antônio
Cesarino, 808, Vila Xavier, das 7h às 15h.

 

E uma outra forma de doar recursos financeiros à Rede de Solidariedade é o PIX,
transferência bancária gratuita e instantânea, cuja chave é o e-mail
rededesolidariedade@araraquara.sp.gov.br

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta terça-feira mais 30 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 11,49% de 261 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 12,27%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 196 testes em sintomáticos, dos quais
26 foram positivados, e 41 testes em assintomáticos, com 3 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 63.601 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 174 permanecem em quarentena e 62.746 já saíram.
Aguardam resultado de exames 22 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.
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Hoje, 10 pacientes estão internados: 9 estão em enfermaria, 8 confirmados e 1
suspeito, e 1 confirmado está na UTI.

 

Destes 10 internados, 5 são moradores de Araraquara e 5 residem em outros
municípios. Eles são moradores de Américo Brasiliense, Brotas, Ibaté, Porto
Ferreira e São Carlos.

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 26% de leitos de enfermaria e 5% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 2 pacientes, o Hospital São Francisco tem 1
paciente, a Unidade de Retaguarda do Melhado tem 2 pacientes e o Heab tem 5
pacientes.

 

O município registrou, até o momento, 681 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Já foram aplicadas no município 559.599 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
218.832 da primeira dose, 210.242 da segunda dose e dose única e 130.525 de
terceira dose.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, são monitorados pelas
equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

        

A i f õ fi i i b f t t d C í i í i tã
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As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta segunda-feira, dia 28 de março de 2022, para
divulgar informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.
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A Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública divulga
hoje o balanço das ações de fiscalização realizadas pela força-tarefa que envolve
equipes da Guarda Civil Municipal, fiscais das Vigilâncias Sanitária e
Epidemiológica e equipes do Procon, Posturas e Sala do Empreendedor, com apoio
da PM.

 

De 21 a 27 de março, foram contabilizadas 238 ações de fiscalização. Destas,
foram 148 ações de 21 a 24 de março, e 90 durante o fim de semana, de 25 a 27
de março.

 

Foram fiscalizados ainda os seguintes pontos:

 

Bares / restaurantes / lanchonetes / similares: 26

Shoppings / lojas âncoras / Mercado Municipal / atacadistas / varejistas e
supermercados de grande porte: 9

Outros estabelecimentos comerciais: 162

Pesque-pague: 9

Academias / condicionamento físico: 4

Clubes/ Salão de festas e eventos: 2

Construção civil / casa de material de construção: 6

Escolas: 2

Bancos: 11

Lotéricas e órgãos públicos: 7

 

As equipes de fiscalização permanecem nas ruas cobrando o cumprimento do
decreto municipal em vigor.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta segunda feira mais 31 casos positivos de Coronavírus
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Araraquara registrou nesta segunda-feira mais 31 casos positivos de Coronavírus,
o equivalente 11,23% de 276 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 10,63%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 210 testes em sintomáticos, dos quais
25 foram positivados, e 41 testes em assintomáticos, com 6 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 63.571 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 176 permanecem em quarentena e 62.714 já saíram.
Aguardam resultado de exames 14 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 9 pacientes estão internados: 7 estão em enfermaria, 6 confirmados e 1
suspeito, e 2 estão na UTI; 1 confirmado e 1 suspeito.

 

Destes 9 internados, 3 são moradores de Araraquara e 6 residem em outros
municípios. São 2 moradores de Américo Brasiliense, 1 de Brotas, 1 de Ibaté, 1 de
Porto Ferreira  e 1 de São Carlos.

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 21% de leitos de enfermaria e 11% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 2 pacientes, o Hospital São Francisco tem 1
paciente e Heab tem 6 pacientes.
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O município registrou, até o momento, 681 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito
registrado nas últimas 24 anos é de um idoso de 81 anos, com comorbidades,
internado em hospital da rede privada no dia 15 de março.

 

Já foram aplicadas no município 558.825 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
218.786 da primeira dose, 209.981 da segunda dose e dose única e 130.058 de
terceira dose.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, são monitorados pelas
equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

        

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 742 - de
27 de março de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste domingo, dia 27 de março de 2022, para divulgar a
situação epidemiológica do município.

 

Situação epidemiológica
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Araraquara registrou neste domingo mais 40 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 6,01% de 665 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de
saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 10,14%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 270 testes em sintomáticos, dos quais
29 foram positivados e 330 testes em assintomáticos, com 6 positivos.

 

Portanto, Araraquara soma 63.540 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 180 permanecem em quarentena e 62.680 já saíram.
Aguardam resultado de exames 14 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 9 pacientes estão internados: 7 confirmados estão em enfermaria e 2 estão
na UTI, sendo 1 suspeito e 1 confirmado.

 

Destes 9 internados, 4 são moradores de Araraquara e 5 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Ibaté (1), Porto Ferreira (1)
e São Carlos (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 21% de leitos de enfermaria e 11% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 2 pacientes, a Unidade de Retaguarda do Melhado
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j p p g
tem 1 paciente e o Heab tem 6 pacientes.

 

Não houve registro de óbitos nas últimas 24 horas. O município registrou, até o
momento, 680 óbitos decorrentes de Covid-19.

 

Até o momento, já foram aplicadas no município 558.821 doses de vacina contra a
Covid-19, sendo 218.786 da primeira dose, 209.977 da segunda dose e dose única
e 130.058 de terceira dose adicional.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.

 

 

Compartilhar

registrado em: Notícias, Saúde, Corona-boletim

https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.araraquara.sp.gov.br%2Fnoticias%2F2022%2Fmarco%2F27%2Fboletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-742-de-27-de-marco-de-2022&text=Boletim+Di%C3%A1rio+do+Comit%C3%AA+de+Conting%C3%AAncia+do+Coronav%C3%ADrus+-+n%C2%BA+742+-+de+27+de+mar%C3%A7o+de+2022
https://plus.google.com/share?hl=pt-br&url=https%3A%2F%2Fwww.araraquara.sp.gov.br%2Fnoticias%2F2022%2Fmarco%2F27%2Fboletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-742-de-27-de-marco-de-2022
whatsapp://send?text=Boletim%20Di%C3%A1rio%20do%20Comit%C3%AA%20de%20Conting%C3%AAncia%20do%20Coronav%C3%ADrus%20-%20n%C2%BA%20742%20-%20de%2027%20de%20mar%C3%A7o%20de%202022%20-%20https%3A//www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/marco/27/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-742-de-27-de-marco-de-2022
https://www.araraquara.sp.gov.br/@@search?Subject%3Alist=Not%C3%ADcias
https://www.araraquara.sp.gov.br/@@search?Subject%3Alist=Sa%C3%BAde
https://www.araraquara.sp.gov.br/@@search?Subject%3Alist=Corona-boletim
https://www.araraquara.sp.gov.br/


20/04/2022 15:55 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 742 - de 27 de março de 2022 — Prefeitura Municipal de Arar…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/marco/27/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-742-de-27-de-marco-de-20… 4/4

Voltar ao topo | Perguntas Frequentes | Fale com o Prefeito

Desenvolvido com o CMS de código aberto Plone

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
Rua São Bento, nº 840 - Centro / CEP.: 14.801-901 
Fone.: (016) 3301-5000 (PABX) 
E-mail.: prefeituradeararaquara@araraquara.sp.gov.br 

    

 Telefones uteis

Powered by PMA ©2021

https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/perguntas-frequentes
https://www.araraquara.sp.gov.br/governo/prefeito/fale-com-o-prefeito
http://plone.org/
https://www.facebook.com/Prefeitura-de-Araraquara-1725858334396898/
https://twitter.com/PrefsAraraquara
https://www.youtube.com/channel/UCL5kjGJiDmG6Rz9_UANvvLA
https://www.flickr.com/photos/146513560@N07/
https://www.instagram.com/prefsararaquara/


20/04/2022 15:55 Boletim Diário do Comitê de Contingência do Coronavírus - nº 741– de 26 de março de 2022 — Prefeitura Municipal de Arar…

https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2022/marco/26/boletim-diario-do-comite-de-contingencia-do-coronavirus-no-7412013-de-26-de-marco-… 1/5

Notícias

Boletim Diário do Comitê de
Contingência do Coronavírus - nº 741– de
26 de março de 2022

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público neste sábado, dia 26 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A Secretaria Municipal de Saúde está reorganizando o atendimento na UPA da Vila
Xavier a partir hoje, sábado.
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Por conta da queda da demanda de pacientes com suspeitos de Covid-19, a
unidade será mantida como referência para esses pacientes, mas voltará também a
atender outras patologias, inclusive dengue.

 

Ou seja, mesmo com essa reorganização, é importante destacar que a UPA da Vila
Xavier vai continuar sendo referência no atendimento de Covid-19.

 

As pessoas com sintomas de Covid devem continuar procurando esta unidade. Da
mesma forma que as crianças com até 12 anos de idade com suspeita de Covid-19
continuarão sendo atendidas na UPA Central.

 

A Upa da Vila Xavier e a UPA Central atendem 24 horas por dia. É obrigatória a
apresentação de documentos pessoais e comprovante de endereço.

 

E a vacinação contra a Covid-19 continua avançando. Hoje, sábado, tem plantão de
vacinação para atender o público adulto no drive-thru do Cear, até as 16 horas. 

Na segunda-feira, a vacinação será retomada nos polos e horários habituais.

 

Até o momento, já foram aplicadas no município 558.582 doses de vacina contra a
Covid-19, sendo 218.784 da primeira dose, 209.959 da segunda dose e dose única
e 129.839 de terceira dose adicional.

 

As informações completas sobre o calendário vacinal e documentos que devem ser
apresentados, assim como todas as deliberações sobre as medidas de contenção
da Covid-19 no município, são atualizados no site e nas redes sociais da Prefeitura.

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou neste sábado mais 38 casos positivos de Coronavírus o
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Araraquara registrou neste sábado mais 38 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 5,55% de 684 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de
saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 9,47%. 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 309 testes em sintomáticos, dos quais
18 foram positivados, e 304 testes em assintomáticos, com 2 positivados. 

Portanto, Araraquara soma 63.500 casos confirmados de Covid-19. 

Do total de confirmados, 166 permanecem em quarentena e 62.654 já saíram.
Aguardam resultado de exames 33 amostras. 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 8 pacientes estão internados: 7 confirmados estão em enfermaria e 1
confirmado está na UTI. 

Destes 8 internados, 4 são moradores de Araraquara e 4 residem em outros
municípios, sendo 1 morador de Américo Brasiliense, 1 de Ibaté, 1 de Porto
Ferreira e 1 de São Carlos. 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 21% de leitos de enfermaria e 5% de UTI. 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 2 pacientes, a Unidade de Retaguarda do Melhado
tem 1 paciente e o Heab tem 5 pacientes. 
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O município registrou, até o momento, 680 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, são monitorados pelas
equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena. 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H). 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Contingência do Coronavírus - nº 740– de
25 de março de 2022

 

 

 

O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta sexta-feira, dia 25 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.
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A vacinação contra a Covid-19 continua avançando em Araraquara.

 

Hoje continua a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, até as 15 horas, nas
unidades de saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo, Hortências,
América e Sesa.

 

Dos adultos, além do drive thru do Cear, até 16 horas, a vacinação ocorre nas
unidades da Vila Xavier, Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, até as 15 horas.

 

Amanhã, sábado, dia 26 de março, tem plantão de vacinação para atender o
público adulto no drive-thru do Cear, das 8 às 16 horas.

 

A vacinação será retomada na segunda-feira, nos polos e horários habituais.

 

E também a partir de segunda-feira, dia 21, a Secretaria Municipal de Saúde vai
iniciar a aplicação

 

Já foram aplicadas no município 557.686 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
218.728 da primeira dose, 209.698 da segunda dose e dose única e 129.260 de
terceira dose.

 

As informações completas sobre o calendário vacinal e documentos que devem ser
apresentados, assim como todas as deliberações sobre as medidas de contenção
da Covid-19 no município, são atualizados no site e nas redes sociais da Prefeitura.

 

Lembrando que as testagens para Covid-19 são feitas no polo de triagem da UPA
da Vila Xavier, que atende 24 horas. Em ambos, é obrigatória a apresentação de
documentos pessoais e comprovante de endereço.
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Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta sexta-feira mais 46 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 6,89% de 667 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de
saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 10,66%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 307 testes em sintomáticos, dos quais
31 foram positivados, sendo 3 de outros municípios, e 320 testes em
assintomáticos, com 9 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 63.462 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 149 permanecem em quarentena e 62.633 já saíram.
Aguardam resultado de exames 55 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 10 pacientes estão internados: 9 confirmados estão em enfermaria e 1
confirmado está na UTI.

 

Destes 10 internados, 5 são moradores de Araraquara e 5 residem em outros
municípios. São 2 moradores de Américo Brasiliense, 1 de Ibaté, 1 de Porto
Ferreira   e 1 de São Carlos.

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
C id 19 ( úbli i d ) id d t h j t d
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para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 26% de leitos de enfermaria e 5% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 1 paciente, a Unidade de Retaguarda do Melhado
tem 3 pacientes e o Heab tem 6 pacientes.

 

O município registrou, até o momento, 680 óbitos decorrentes de Covid-19. Não
houve registro de óbito nas últimas 24 horas.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, são monitorados pelas
equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Saúde
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Contingência do Coronavírus - nº 739– de
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O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quinta-feira, dia 24 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.

 

A vacinação contra a Covid-19 avança no município com atendimento de adultos e
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crianças nas unidades de saúde, de segunda a sexta, e no drive-thru do Cear,
também durante a semana e nos plantões de sábado.

 

Até o momento, 94% dos araraquarenses já receberam pelo menos uma dose ou
dose única, 88% já estão imunizados com duas doses ou dose única e 54% já
receberam dose de reforço. São índices que superam as médias estadual e
nacional.

 

Já foram aplicadas no município 556.981 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
218.695 da primeira dose, 209.516 da segunda dose e dose única e 128.770 de
terceira dose.

 

E a campanha vacinal continua. A vacinação para crianças de 5 anos a 11 anos é
feita de segunda a sexta-feira, nas unidades de saúde do Jardim Iguatemi,
Melhado, Adalberto Roxo, Jardim América, Hortências e Sesa, das 8 às 15 horas.

 

A vacinação do público adulto é feita de segunda a sábado no drive thru do Cear,
das 8 às 16 horas. De segunda a sexta, também é realizada nas unidades de
saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,

Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são
distribuídas 200 senhas diárias: 100 para adultos e 100 para crianças.

 

Também no Sesa é feita a aplicação da quarta dose nas pessoas imunossuprimidas
que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses. E a quarta dose nos idosos
com 80 anos ou mais está sendo aplicada em todos os polos de vacinação de
adultos.

 

Já a aplicação da 3ª dose nos adolescentes de 12 a 17 anos atende, até a chegada
de mais doses, somente os adolescentes imunossuprimidos que completarem 4
meses da 2ª dose.  É feito em todos os polos de vacinação de adultos.

 

As informações completas sobre o calendário vacinal contra a Covid-19 e
d t d t d ã t li d it d
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documentos que devem ser apresentados são atualizados no site e nas redes
sociais da Prefeitura.

 

Lembrando que as testagens para Covid-19 são feitas no polo de triagem da UPA
da Vila Xavier, que atende 24 horas. Em ambos, é obrigatória a apresentação de
documentos pessoais e comprovante de endereço.

 

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quinta-feira mais 84 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 11,57% de 726 amostras analisadas nos serviços públicos e privados
de saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 19,30%.

 

A Rede SUS realizou nesta data um total de 332 testes em sintomáticos, dos quais
54 foram positivados, e 353 testes em assintomáticos, com 12 positivados.

 

Portanto, Araraquara soma 63.416 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 142 permanecem em quarentena e 62.594 já saíram.
Aguardam resultado de exames 28 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

 

Hoje, 11 pacientes estão internados: 9 confirmados estão em enfermaria e 2
confirmados estão na UTI.
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Destes 11 internados, 5 são moradores de Araraquara e 6 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Ibaté (1), Porto Ferreira (2),
e São Carlos (1).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 26% de leitos de enfermaria e 11% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 1 paciente, a Unidade de Retaguarda do Melhado
tem 3 pacientes e o Heab tem 7 pacientes.

 

O município registrou, até o momento, 680 óbitos decorrentes de Covid-19.

 

O óbito registrado nas últimas 24 horas é de uma mulher de 57 anos, com
comorbidades, internada em unidade da rede pública no dia 19 de março.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, são monitorados pelas
equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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O Comitê de Contingência do Coronavírus de Araraquara, instituído por decreto
municipal, vem a público nesta quarta-feira, dia 23 de março de 2022, para divulgar
informações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19.
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Conforme é feito semanalmente, o Comitê divulga o balanço de atendimentos
prestados no município, referentes ao Coronavírus. São eles:

 

- Atendimentos no polo de triagem da UPA Vila Xavier: 134.301

 

- Pacientes internados na Unidade de Retaguarda do Melhado: 707

 

- Atendimentos pelo Disque-Saúde: 33.823 ligações

 

- Exames realizados junto à Unesp: 126.843

 

- Testes capilares – 46.650

 

- Exames antígenos realizados nas unidades de saúde, comércio e na UPA:
176.973

 

A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no município.

 

A vacinação para crianças de 5 anos a 11 anos, vem sendo feita de segunda a
sexta-feira, nas unidades de saúde do Jardim Iguatemi, Melhado, Adalberto Roxo,
Jardim América e Sesa, das 8 às 15 horas.

 

A vacinação do público adulto é feita de segunda a sábado no drive thru do Cear,
das 8 às 16 horas. De segunda a sexta, também é realizado nas unidades de
saúde da Vila Xavier, Jardim Iedda, Selmi Dei I, Vale do Sol, Bueno de Andrade,
Assentamento Bela Vista e unidade do Sesa, das 8 às 15 horas. No Sesa, são
distribuídas 200 senhas diárias, sendo 100 para adultos e 100 para crianças.

 

Também no Sesa é feita a aplicação da quarta dose nas pessoas imunossuprimidas
t t i d há l 4 E t d id
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que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses. E a quarta dose nos idosos
com 80 anos ou mais está sendo aplicada em todos os polos de vacinação de
adultos.

 

Já a aplicação da 3ª dose nos adolescentes de 12 a 17 anos atende, neste
momento, somente os adolescentes imunossuprimidos que completarem 4 meses
da 2ª dose.  É feito em todos os polos de vacinação de adultos. A Secretaria
Municipal de Saúde ainda aguarda a entrega de doses de imunizantes para atender
o público em geral dessa faixa etária.

 

As informações completas sobre o calendário vacinal contra a Covid-19 e
documentos que devem ser apresentados são atualizados no site e nas redes
sociais da Prefeitura.

 

Já foram aplicadas no município 555.927 doses de vacina contra a Covid-19, sendo
218.616 da primeira dose, 209.257 da segunda dose e dose única e 128.054 de
terceira dose.

 

Lembrando que as testagens para Covid-19 são feitas no polo de triagem da UPA
da Vila Xavier, que atende 24 horas. Em ambos, é obrigatória a apresentação de
documentos pessoais e comprovante de endereço.

 

 

Situação epidemiológica

 

Araraquara registrou nesta quarta-feira mais 17 casos positivos de Coronavírus, o
equivalente 3,13% de 542 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de
saúde e nos setores econômicos e sociais do município, ou seja, sintomáticos e
assintomáticos. Considerando apenas os sintomáticos que procuraram os serviços
de saúde, esse percentual sobe para 5,01%.
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A Rede SUS realizou nesta data um total de 272 testes em sintomáticos, dos quais
11 foram positivados, e 223 testes em assintomáticos, com 1 positivado.

 

Portanto, Araraquara soma 63.332 casos confirmados de Covid-19.

 

Do total de confirmados, 96 permanecem em quarentena e 62.557 já saíram.
Aguardam resultado de exames 7 amostras.

 

Para consultar o resultado de exames no site da Prefeitura, basta acessar o campo
Resultados de Exames (COVID-19) e preencher os dados solicitados. O site
também fornece as orientações de como agir, de acordo com o resultado do
exame.

Hoje, 13 pacientes estão internados: 9 confirmados estão em enfermaria e 4
confirmados estão na UTI.

 

Destes 13 internados, 5 são moradores de Araraquara e 8 residem em outros
municípios. São moradores de Américo Brasiliense (2), Ibaté (1), Porto Ferreira (2),
Santa Cruz da Palmeiras (1) e São Carlos (2).

 

Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos
para Covid-19 (públicos e privados), a cidade conta hoje com uma taxa de
ocupação de 26% de leitos de enfermaria e 21% de UTI.

 

Hoje, o Hospital São Paulo tem 1 paciente, o São Francisco tem 1 paciente, a
Unidade de Retaguarda do Melhado tem 2 pacientes e o Heab tem 9 pacientes.

 

Não houve registro de óbitos nas últimas 24 horas. O município registrou, até o
momento, 679 óbitos decorrentes de Covid-19.

 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, são monitorados pelas
equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o
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cumprimento da quarentena.

 

Os dados sobre os bairros com casos confirmados e o perfil dos positivados podem
ser consultados em link disponibilizado pela Prefeitura, em parceria com o grupo
Urbie, Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana da Ufscar.
(https://arcg.is/neO5H).

 

As informações oficiais sobre o enfrentamento do Coronavírus no município estão
no site www.araraquara.sp.gov.br e nas redes sociais da Prefeitura.
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Araraquara- SP, 31 de março de 2021. 

 

Considerando a edição do Decreto nº 12.835, de 31 de março de 2022, que autoriza a abertura 
de um crédito adicional extraordinário, no valor de R$ 19.133.352,23 (dezenove milhões, cento 
e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), para suplementar 
as dotações para atender despesas com a gestão de serviços de saúde, encaminho abaixo as 
principais despesas e repasses financeiros empregados para o combate ao Novo Coronavírus, 
conforme especificado abaixo: 

✓ Portaria MS/GM nº 2.237, de 2 de setembro de 2021, que “Estabelece recursos 

financeiros a Estados, Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento das demandas 

assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional 

causada pelo novo Coronavírus” – saldo do repasse efetuado, no valor de R$ 5.912,65 

(cinco mil, novecentos e doze reais e sessenta e cinco centavos); 

✓ Portaria MS/GM nº 3.313, de 1º de dezembro de 2021, que “Estabelece a transferência 

de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento 

das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância 

internacional causada pelo novo Coronavírus” – na qual destina o valor de R$ 81.000,00 

(oitenta e um mil reais) pelas internações Clínicas COVID-19 ocorridas no município na 

competência setembro/2021; 

✓ Portaria MS/GM nº 3.342, de 1º de dezembro de 2021, que “Libera, em caráter 

excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos de Suporte 

Ventilatório Pulmonar autorizados, em caráter excepcional e temporário, para 

atendimento exclusivo dos pacientes da COVID-19 a Estados e Municípios” – na qual 

destina o valor de R$ 143.616,00 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e dezesseis 

reais) pela autorização de 10 (trinta) Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar no Hospital 

de Campanha de Araraquara (Hospital da Solidariedade); 

✓ Portaria MS/GM nº 3.342, de 1º de dezembro de 2021, que “Libera, em caráter 

excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos de Suporte 

Ventilatório Pulmonar autorizados, em caráter excepcional e temporário, para 

atendimento exclusivo dos pacientes da COVID-19 a Estados e Municípios” – na qual 

destina o valor de R$ 143.616,00 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e dezesseis 

reais) pela autorização de 10 (trinta) Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar no Hospital 

de Campanha de Araraquara (Hospital da Solidariedade) 

✓ Portaria MS/GM nº 177, de 31 de janeiro de 2022, que “Estabelece a transferência de 

recurso financeiro a Estados, Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento das demandas 

assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada 

pelo novo Coronavírus” – na qual destina o valor de R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e 

quinhentos reais); 
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✓ Resolução SS nº 95, de 23 de junho de 2021, que “Estabelece a transferência de recursos 

financeiros do Fundo Estadual de Saúde para Fundos Municipais de Saúde, em 

consonância ao programa 0930 - Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP, 

decorrentes de Demandas Parlamentares, para o financiamento de ações e serviços para 

assistência integral à saúde da comunidade e dá providencias decorrentes” – saldo do 

repasse efetuado, no valor de R$ 51,03 (cinquenta e um reais e três centavos); 

✓ Convênio de Cooperação nº 015/2020, “que entre si celebram o município de Araraquara, 

por intermédio da secretaria municipal da saúde e Município de Descalvado para a 

execução de ações-serviços-atividades de enfrentamento da emergência em saúde 

pública de importância nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID – 19)” – no qual oportuniza ao município conveniado a realização de 

Exames por RT-qPCR junto ao Laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

UNESP Araraquara pelo contrato firmado, no qual foi repassado o valor de R$ 22.495,00 

(vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais); 

✓ Convênio de Cooperação nº 017/2020, “que entre si celebram o município de Araraquara, 

por intermédio da secretaria municipal da saúde e Município de Américo Brasiliense para 

a execução de ações-serviços-atividades de enfrentamento da emergência em saúde 

pública de importância nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID – 19)” – no qual oportuniza ao município conveniado a realização de 

Exames por RT-qPCR junto ao Laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

UNESP Araraquara pelo contrato firmado, no qual foi repassado o valor de R$ 162.540,00 

(cento e sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais); 

✓ Convênio de Cooperação nº 008/2020, “que entre si celebram o município de Araraquara, 

por intermédio da secretaria municipal da saúde e Município de Boa Esperança do Sul 

para a execução de ações-serviços-atividades de enfrentamento da emergência em saúde 

pública de importância nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID – 19)” – no qual oportuniza ao município conveniado a realização de 

Exames por RT-qPCR junto ao Laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

UNESP Araraquara pelo contrato firmado, no qual foi repassado o valor de R$ 24.500,00 

(vinte e quatro mil, quinhentos reais); 

✓ Convênio de Cooperação nº 010/2020 “que entre si celebram o município de Araraquara, 

por intermédio da secretaria municipal da saúde e Município de Borborema para a 

execução de ações-serviços-atividades de enfrentamento da emergência em saúde 

pública de importância nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID – 19)” – no qual oportuniza ao município conveniado a realização de 

Exames por RT-qPCR junto ao Laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

UNESP Araraquara pelo contrato firmado, no qual foi repassado o valor de R$ 2.940,00 

(dois mil, novecentos e quarenta reais); 
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✓ Convênio de Cooperação nº 012/2020, “que entre si celebram o município de Araraquara, 

por intermédio da secretaria municipal da saúde e Município de Gavião Peixoto para a 

execução de ações-serviços-atividades de enfrentamento da emergência em saúde 

pública de importância nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID – 19)” – no qual oportuniza ao município conveniado a realização de 

Exames por RT-qPCR junto ao Laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

UNESP Araraquara pelo contrato firmado, no qual foi repassado o valor de R$ 5.180,00 

(cinco mil, cento e oitenta reais). 

✓ Convênio de Cooperação nº 005/2020, “que entre si celebram o município de Araraquara, 

por intermédio da secretaria municipal da saúde e Município de Dourado para a execução 

de ações-serviços-atividades de enfrentamento da emergência em saúde pública de 

importância nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID – 19)” – no qual oportuniza ao município conveniado a realização de Exames por 

RT-qPCR junto ao Laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UNESP 

Araraquara pelo contrato firmado, no qual foi repassado o valor de R$ 15.750,00 (quinze 

mil, setecentos e cinquenta reais); 

✓ Convênio de Cooperação nº 014/2020, “que entre si celebram o município de Araraquara, 

por intermédio da secretaria municipal da saúde e Município de Nova Europa para a 

execução de ações-serviços-atividades de enfrentamento da emergência em saúde 

pública de importância nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID – 19)” – no qual oportuniza ao município conveniado a realização de 

Exames por RT-qPCR junto ao Laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

UNESP Araraquara pelo contrato firmado, no qual foi repassado o valor de R$ 3.180,00 

(três mil, oitocentos e cinquenta reais); 

✓ Convênio de Cooperação nº 018/2020, “que entre si celebram o município de Araraquara, 

por intermédio da secretaria municipal da saúde e Município de Ribeirão Bonito para a 

execução de ações-serviços-atividades de enfrentamento da emergência em saúde 

pública de importância nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID – 19)” – no qual oportuniza ao município conveniado a realização de 

Exames por RT-qPCR junto ao Laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

UNESP Araraquara pelo contrato firmado, no qual foi repassado o valor de R$ 2.730,00 

(dois mil, setecentos e trinta reais); 

✓ Convênio de Cooperação nº 011/2020, “que entre si celebram o município de Araraquara, 

por intermédio da secretaria municipal da saúde e Município de Trabijú para a execução 

de ações-serviços-atividades de enfrentamento da emergência em saúde pública de 

importância nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID – 19)” – no qual oportuniza ao município conveniado a realização de Exames por 

RT-qPCR junto ao Laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UNESP 
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Araraquara pelo contrato firmado, no qual foi repassado o valor de R$ 1.890,00 (um mil 

oitocentos e noventa reais); 

✓ Convênio de Cooperação nº 006/2020, “que entre si celebram o município de Araraquara, 

por intermédio da secretaria municipal da saúde e Município de Tabatinga para a 

execução de ações-serviços-atividades de enfrentamento da emergência em saúde 

pública de importância nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID – 19)” – no qual oportuniza ao município conveniado a realização de 

Exames por RT-qPCR junto ao Laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

UNESP Araraquara pelo contrato firmado, no qual foi repassado o valor de R$ 10.180,00 

(dez mil e oitenta reais); 

✓ Processo 1500109-23.2020.8.26.0556 – 3ª Vara Criminal – Depósito Judicial no valor de 

R$ 1.160,76 (um mil, cento e sessenta reais, setenta e seis centavos); 

✓ Processo 1500224-44.2020.8.26.0556 – 2ª Vara Criminal – Depósito Judicial no valor de 

R$ 1.103,23 (um mil, cento e três reais e vinte e três centavos); 

✓ Processo 1500579-54.2020.8.26.0556 – 3ª Vara Criminal – Depósito Judicial no valor de 

R$ 1.094,37 (um mil, cento e noventa e quatro reais, trinta e sete centavos); 

✓ Processo 1502205-16.2020.8.26.0037 – 1ª Vara Criminal – Depósito Judicial no valor de 

R$ 1.157,64 (um mil, cento e cinquenta e sete reais, sessenta e quatro centavos); 

✓ Processo 1504381-31.2021.8.26.0037 – 1ª Vara Criminal – Depósito Judicial no valor de 

R$ 1.565,63 (um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos); 

✓ Processo 1505134-34.2021.8.26.0037 – 3ª Vara Criminal – Depósito Judicial no valor de 

R$ 1.554,55 (um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco 

centavos); 

✓ Processo 1505231-85.2021.8.26.0037 – 2ª Vara Criminal – Depósito Judicial no valor de 

R$ 2.161,83 (dois mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e três centavos); 

✓ Processo 1530311-22.2019.8.26.0037 – 2ª Vara Criminal – Depósito Judicial no valor de 

R$ 1.063,96 (um mil, sessenta e três reais e noventa e seis centavos); 

 

Superávit financeiro no valor de R$ 434.993,96 (quatrocentos e trinta e quatro mil, novecentos 

e noventa e três reais e noventa e seis centavos), conforme disposto no inciso I do §1º e no §2º 

do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, decorrente de: 

✓ Portaria MS/GM nº 1.505, de 5 de julho de 2021, que “Habilita o Estado, Município ou 

Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos 

serviços de Atenção Especializada à Saúde” – saldo do repasse efetuado, no valor de R$ 

101.314,76 (cento e um mil, trezentos e quatorze reais e setenta e seis centavos); 
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✓ Portaria MS/GM nº 3.389, de 10 de dezembro de 2020, que “Habilita estado, município e 

o Distrito Federal a receber incentivo financeiro federal de capital para estruturação e 

adequação dos ambientes de assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na 

Atenção Especializada, no enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância 

Nacional decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid19)” – saldo do repasse efetuado, 

no valor de R$ 47.765,79 (quarenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e 

setenta e nove centavos); 

✓ Resolução SS nº 105, de 13 de julho de 2021, que “Estabelece a transferência de recursos 

financeiros do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde que 

especifica, a serem destinados às ações de saúde para o enfrentamento do COVID-19, 

(Novo Coronavírus), e dá providencias correlatas” – saldo do repasse efetuado, no valor 

de R$ 285.913,41 (duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e treze reais e quarenta e 

um centavos); 

Anulação parcial de dotação consignada no orçamento em vigor, no valor de R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais). 

Excesso de arrecadação no valor de R$ 18.228.358,27 (dezoito milhões, trezentos e trinta e oito 

mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos) conforme disposto no inciso II 

do §1º e no §3º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

 

 

EDIVALDO ALVES TRINDADE 

Coordenador Executivo de Avaliação e Controle 
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO II DAS METAS FISCAIS 

METAS ANUAIS 

2022 

 

AMF - Demonstrativo I (LRF, art 4º, § 1º) 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

2022 2023 2024 

Valor 

Corrente 

Valor 

Constante 
% PIB 

Valor 

Corrente 

Valor 

Constante 
% PIB 

Valor 

Corrente 

Valor 

Constante 
% PIB 

Receita Total 1.091.687.105,30 1.054.770.150,05 11,71% 1.113.520.847,41 1.075.865.553,05 11,94% 1.135.791.264,35 1.097.382.864,11 12,18% 

Receita Primaria I 1.070.887.105,30 1.034.673.531,69 11,48% 1.092.304.847,41 1.055.367.002,32 11,71% 1.114.150.944,35 1.076.474.342,37 11,95% 

Despesa Total 1.091.687.105,30 1.054.770.150,05 11,71% 1.113.520.847,41 1.075.865.553,05 11,94% 1.135.791.264,35 1.097.382.864,11 12,18% 

Despesa Primária II 1.061.937.105,30 1.026.026.188,70 11,39% 1.083.175.847,41 1.046.546.712,47 11,62% 1.104.839.364,35 1.067.477.646,72 11,85% 

Resultado Primário III = (I-II) 8.950.000,00 8.647.343,00 0,10% 9.129.000,00 8.820.289,86 0,10% 9.311.580,00 8.996.695,65 0,10% 

Resultado Nominal -9.108.939,95 -8.800.908,16 -0,10% -10.497.382,93 -10.142.398,97 -0,11% -10.497.382,93 -10.142.398,97 -0,11% 

Dívida Pública Consolidada 277.787.789,79 268.393.999,80 2,98% 261.857.953,22 253.002.853,35 2,81% 245.928.116,65 237.611.706,91 2,64% 

Dívida Consolidada Líquida 277.787.789,79 268.393.999,80 2,98% 261.857.953,22 253.002.853,35 2,81% 245.928.116,65 237.611.706,91 2,64% 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Fontes e notas explicativas: 
 
 

Índice IPCA utilizados em %: 3,52 em 2022; 3,5% em 2023 e 3,5% em 2024. Fonte: Boletim Focus 01/04/2021 

PIB MUNICIPAL EM 2017: R$ 9.009.108.250,00. Fonte: IBGE 

 

Receitas e Despesas Primárias - São as receitas e despesas operacionais, ou seja, aquelas típicas de operações do governo, não se incluindo as receitas de 

operações de crédito, de juros da dívida nem de alienação de bens. Do lado da despesa não serão consideradas as despesas com juros e amortização da dívida nem 

aquelas decorrentes de concessões de empréstimos com retorno garantido.  

   
Resultado Nominal - O Resultado Nominal representa a variação da dívida fiscal líquida num determinado período. Pelo critério conhecido como “abaixo da linha”, 
apura-se o resultado pela variação do endividamento líquido num determinado período. 

 
Resultado Primário - O resultado primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias (não financeiras). Sua apuração fornece uma melhor 
avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da Federação. Superávits primários, que são direcionados para o pagamento de serviços da dívida, 
contribuem para a redução do estoque total da dívida líquida. Em contrapartida, déficits primários indicam a parcela do aumento da dívida, resultante do financiamento 
de gastos não financeiros que ultrapassam as receitas não financeiras. 
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DECRETO Nº 12.835, DE 21 DE MARÇO DE 2022 

 

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
extraordinário e dá outras providências. 

 

Considerando a edição, pelo Congresso Nacional, do Decreto Legislativo nº 6, 
de 20 de março de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação 
do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 
2020;  

Considerando a edição, pelo Governador do Estado de São Paulo, do Decreto 
nº 64.879, de 20 de março de 2020, e respectivas alterações posteriores e prorrogações, que 
reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge 
o Estado de São Paulo, bem como do Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e respectivas 
alterações posteriores e prorrogações, que decreta quarentena no Estado de São Paulo, no 
contexto da pandemia da COVID-19, e dá providências complementares; 

Considerando a edição do Decreto nº 12.236, de 23 de março de 2020, que 
reconhece, no Município, o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia da COVID-
19, e dá outras providências, cujas medidas foram prorrogadas por meio do Decreto nº 
12.640, de 30 de julho de 2021; 

Considerando a edição, pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, do 
Decreto Legislativo nº 2.502, de 26 de abril de 2021, que reconhece, para efeitos do art. 65 da 
Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública nos municípios do Estado;  

Considerando o Comunicado AUDESP nº 28, de 2 de abril de 2020, do Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que criou nova classificação para o correto registro 
contábil das receitas e despesas vinculadas ao combate à COVID-19, bem como o Comunicado 
AUDESP nº 40, de 19 de maio de 2020, que reforça a necessidade dessa identificação; 

Considerando a edição, pelo Presidente da República Federativa do Brasil, do 
Decreto Federal nº 10.579, de 18 de dezembro de 2020, que estabelece regras para a inscrição 
de restos a pagar das despesas de que trata o art. 5º da Emenda Constitucional nº 106, de 7 
de maio de 2020, e dá outras providências; 

Considerando o acórdão do Tribunal de Contas da União proferido nos autos 
do TC nº 036.975/2020-6, em que se decidiu que os recursos federais vinculados ao combate 
à pandemia da COVID-19 empenhados em 2020, destinado a Estados, Distrito Federal e 
Municípios, podem ser utilizados por estes no exercício contábil/financeiro de 2021; 

Considerando que, por força da medida cautelar concedida no bojo da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 6.625 – Distrito Federal, o Colendo Supremo Tribunal 
Federal fixou interpretação conforme à Constituição ao art. 8º da Lei Federal nº 13.979, de 6 
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de fevereiro de 2020, a fim de excluir de seu âmbito de aplicação as medidas extraordinárias 
previstas nos arts. 3°, 3°-A, 3°-B, 3°-C, 3°-D, 3°-E, prorrogando, assim, as ações de saúde 
sanitárias para o enfrentamento à COVID-19 descritas na Lei Federal nº 13.979, de 2020; 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, Estado de São Paulo, com 
fundamento no inciso XXXII do “caput” do art. 112 c.c. a alínea “c”, “in fine” do inciso I do 
“caput do art. 126, todos da Lei Orgânica do Município de Araraquara, bem como tendo em 
vista o disposto no inciso III do art. 41 c.c. o art. 44, todos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional 
extraordinário, no valor de R$ 19.133.352,23 (dezenove milhões, cento e trinta e três mil, 
trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), para suplementar as dotações para 
atender despesas com a gestão de serviços de saúde, conforme demonstrativo abaixo: 

02 PODER EXECUTIVO 

02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 

10 SAÚDE 

10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

10.122.0083 ENFRENTAMENTO A EPIDEMIAS E PANDEMIAS 

10.122.0083.2 Atividade 

10.122.0083.2.208 COMBATE A EPIDEMIAS E/OU PANDEMIAS  R$ 18.179.710,06  

CATEGORIA ECONÔMICA 

3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  R$ 12.326.031,62  

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  R$   5.800.000,00  

FONTE DE RECURSO 1 - Tesouro 

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  R$          5.912,65  

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente  R$        47.765,79  

FONTE DE RECURSO 5 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados 

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 

10 SAÚDE 

10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 

10.302.0083 ENFRENTAMENTO A EPIDEMIAS E PANDEMIAS 

10.302.0083.2 Atividade 

10.302.0083.2.208 COMBATE A EPIDEMIAS E/OU PANDEMIAS  R$      953.642,17  

CATEGORIA ECONÔMICA 

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  R$      285.964,44  

FONTE DE RECURSO 2 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados 

3.3.90.30 Material de Consumo  R$        10.861,97  
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3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  R$      251.385,00  

FONTE DE RECURSO 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados 

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  R$      405.430,76  

FONTE DE RECURSO 5 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados 

Art. 2º O crédito autorizado no art. 1º deste decreto será coberto com recursos 
orçamentários provenientes de: 

I – superávit financeiro no valor de R$ 434.993,96 (quatrocentos e trinta e quatro 
mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos), conforme disposto no inciso I 
do § 1º e no § 2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, decorrente de: 

a) saldo financeiro constante em conta corrente vinculada de repasse de recursos 
do Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde através da Portaria MS/GM nº 1.505, de 05 
de julho de 2021 no valor de R$ 101.314,76 (cento e um mil, trezentos e quatorze reais e setenta 
e seis centavos); 

b) saldo financeiro constante em conta corrente vinculada de repasse de 
recursos do Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde através da Portaria MS/GM nº 3.389, 
de 10 de dezembro de 2021 no valor de R$ 47.765,79 (quarenta e sete mil, setecentos e sessenta 
e cinco reais e setenta e nove centavos); 

c) saldo financeiro constante em conta corrente vinculada de repasse de recursos 
da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo/Fundo Estadual de Saúde, conforme descrito na 
resolução SS nº 105, de 13 de julho de 2021, no valor de R$ 285.913,41 (duzentos e oitenta e 
cinto mil, novecentos e treze reais e quarenta e um centavos); 

II – excesso de arrecadação no valor de R$ 18.338.358,27 (dezoito milhões, 
trezentos e trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), conforme 
disposto no inciso II do § 1º e no § 3º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, decorrente de: 

a) repasse de recursos financeiros do Ministério da Saúde/Fundo Nacional de 
Saúde, conforme descrito na portaria MS/GM nº 2.237, de 02 de setembro de 2021, no valor de 
R$ 5.912,65 (cinco mil, novecentos e doze reais e sessenta e cinco centavos); 

b) repasse de recursos financeiros do Ministério da Saúde/Fundo Nacional de 
Saúde, conforme descrito na portaria MS/GM nº 3.313, de 01 de dezembro de 2021, no valor 
de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais); 

c) repasse de recursos financeiros do Ministério da Saúde/Fundo Nacional de 
Saúde, conforme descrito na portaria MS/GM nº 3.342, de 01 de dezembro de 2021, no valor 
de R$ 143.616,00 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e dezesseis reais); 

d) repasse de recursos financeiros do Ministério da Saúde/Fundo Nacional de 
Saúde, conforme descrito na portaria MS/GM nº 177, de 31 de janeiro de 2022, no valor de R$ 
79.500,00 (setenta e noventa mil e quinhentos reais); 
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e) repasse de recursos financeiros da Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo/Fundo Estadual de Saúde, conforme descrito na resolução SS nº 95, de 23 de junho de 
2021, no valor de R$ 51,03 (cinquenta e um reais e três centavos); 

f) repasse de recursos financeiros decorrente de Depósito Judicial referente ao 
Processo TJSP nº 1500109-23.2020.8.26.0556, no valor de R$ 1.160,76 (um mil, cento e sessenta 
reais e setenta e seis centavos); 

g) repasse de recursos financeiros decorrente de Depósito Judicial referente ao 
Processo TJSP nº1500224-44.2020.8.26.0556, no valor de R$ 1.103,23 (um mil, cento e três reais 
e vinte e três centavos); 

h) repasse de recursos financeiros decorrente de Depósito Judicial referente ao 
Processo TJSP nº1500579-54.2020.8.26.0556, no valor de R$ 1.094,37 (um mil, cento e noventa 
e quatro reais e trinta e sete centavos); 

i) repasse de recursos financeiros decorrente de Depósito Judicial referente ao 
Processo TJSP nº 1502205-16.2020.8.26.0037, no valor de R$ 1.157,64 (um mil, cento e 
cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos); 

j) repasse de recursos financeiros decorrente de Depósito Judicial referente ao 
Processo TJSP nº 1504381-31.2021.8.26.0037, no valor de R$ 1.565,63 (um mil, quinhentos e 
sessenta e cinco reais e sessentas e três centavos); 

k) repasse de recursos financeiros decorrente de Depósito Judicial referente ao 
Processo TJSP nº1505134-34.2021.8.26.0037, no valor de R$ 1.554,55 (um mil, quinhentos e 
cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) 

l) repasse de recursos financeiros decorrente de Depósito Judicial referente ao 
Processo TJSP nº 1505231-85.2021.8.26.0037, no valor de R$ 2.161,83 (dois mil, cento e 
sessenta e um reais e oitenta e três centavos); 

m) repasse de recursos financeiros decorrente de Depósito Judicial referente ao 
Processo TJSP nº 1530311-22.2019.8.26.0037, no valor de R$ 1.063,96 (um mil, sessenta e três 
reais e noventa e seis centavos); 

n) repasse de recursos financeiros do Município de Américo Brasiliense referente 
ao Termo Aditivo de Reti-Ratificação nº 05 do Convênio de Cooperação nº 17/2020, de 20 de 
dezembro de 2021, no valor de R$ 162.540,00 (cento e sessenta e dois mil, quinhentos e 
quarenta reais); 

o) repasse de recursos financeiros do Município de Boa Esperança do Sul 
referente ao Termo Aditivo de Reti-Ratificação nº 05 do Convênio de Cooperação nº 08/2020, 
de 20 de dezembro de 2021, no valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais); 

p) repasse de recursos financeiros do Município de Borborema referente ao 
Termo Aditivo de Reti-Ratificação nº 05 do Convênio de Cooperação nº 10/2020, de 20 de 
dezembro de 2021, no valor de R$ 2.940,00 (dois mil, novecentos e quarenta reais); 
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q) repasse de recursos financeiros do Município de Descalvado referente ao 
Termo Aditivo de Reti-Ratificação nº 05 do Convênio de Cooperação nº 15/2020, de 20 de 
dezembro de 2021, no valor de R$ 22.495,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco 
reais); 

r) repasse de recursos financeiros do Município de Dourado referente ao Termo 
Aditivo de Reti-Ratificação nº 06 do Convênio de Cooperação nº 05/2020, de 17 de janeiro de 
2022, no valor de R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais); 

s) repasse de recursos financeiros do Município de Gavião Peixoto referente ao 
Termo Aditivo de Reti-Ratificação nº 07 do Convênio de Cooperação nº 12/2020, de 17 de 
janeiro de 2022, no valor de R$ 5.180,00 (cinco mil, cento e oitenta reais); 

t) repasse de recursos financeiros do Município de Nova Europa referente ao 
Termo Aditivo de Reti-Ratificação nº 05 do Convênio de Cooperação nº 14/2020, de 20 de 
dezembro de 2021, no valor de R$ 3.180,00 (três mil, cento e oitenta reais); 

u) repasse de recursos financeiros do Município de Ribeirão Bonito referente ao 
Termo Aditivo de Reti-Ratificação nº 05 do Convênio de Cooperação nº 18/2020, de 20 de 
dezembro de 2021, no valor de R$ 2.730,00 (dois mil, setecentos e trinta reais); 

v) repasse de recursos financeiros do Município de Tabatinga referente ao Termo 
Aditivo de Reti-Ratificação nº 05 do Convênio de Cooperação nº 06/2020, de 20 de dezembro 
de 2021, no valor de R$ 10.180,00 (dez mil, cento e oitenta reais); 

w) repasse de recursos financeiros do Município de Trabijú referente ao Termo 
Aditivo de Reti-Ratificação nº 05 do Convênio de Cooperação nº 11/2020, de 20 de dezembro 
de 2021, no valor de R$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais); 

x) excesso de arrecadação no valor de R$ 17.766.031,62 (dezessete milhões, 
setecentos e sessenta e seis mil, trinta e um reais e sessenta e dois centavos) a serem apurados 
no balanço do exercício de 2021; e 

III – anulação parcial de dotação no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais), conforme abaixo especificado: 

02 PODER EXECUTIVO 

02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 

10 SAÚDE 

10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

10.122.0083 ENFRENTAMENTO A EPIDEMIAS E PANDEMIAS 

10.122.0083.2 Atividade 

10.122.0083.2.208 COMBATE A EPIDEMIAS E/OU PANDEMIAS  R$      360.000,00  

CATEGORIA ECONÔMICA 

3.3.90.30 Material de Consumo  R$      360.000,00  

FONTE DE RECURSO 1 - Tesouro 
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Art. 3º Fica incluso o presente crédito adicional extraordinário na Lei nº 9.138, 
de 29 de novembro de 2017 (Plano Plurianual – PPA), na Lei nº 10.250, de 1º de julho de 2021 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO) e na Lei nº 10.387, de 9 de dezembro de 2021 (Lei 
Orçamentária Anual – LOA). 

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO RUBENS CRUZ”, 21 de março de 2022. 

 
 
 

EDINHO SILVA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

JULIANA PICOLI AGATTE 
Secretária Municipal de Governo, Planejamento e Finanças 

 
Publicado na Coordenadoria Executiva de Justiça e Relações Institucionais na data supra. 
 
 
 

MARINA RIBEIRO DA SILVA 
Coordenadora Executiva de Justiça e Relações Institucionais 

 
Arquivado em livro próprio.  
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