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() Ampliação e centralização da Farmácia Especializada.

()  Conquista De Novas Especialidades Médicas Para Atendimento: 

 Geriatria
 Urologista
 Bucomaxilo
 Cirurgião De Cabeça E Pescoço
 Gastroenterologista
 Proctologista
 Dermatologia Cirúrgica
 Vascular
 Neuropediatra
 Psiquiatria
 
() Ampliação do Atendimento de Assistência Social Da Saúde em Todas 

As Unidades De Saúde.

()  Implantação da autorização, coleta e resultados de exames laborato-
riais, diminuindo o Tempo de Espera de 10 Para 1 Dia.

() No âmbito oftalmológico foi realizada a avaliação pré operatória dos 

pacientes que aguardavam cirurgias e realizamos as cirurgias dos pacientes 
de pterígio, catarata e outras da parte oftamologica.  

  
() No Âmbito Da Ultrassonografia Foram ampliados o quadro de médi-

cos de 01 para 03 médicos ultrassonografistas, foi ampliada a realização de 
exames de 1.750 no ano passado para 2.900 exames em 2022. 

()  Implantação de rastreador em todos os veículos da saúde 

() Disponibilização de medicamentos nos fins de semanas e feriados 
para atendimento dos paciente atendidos pelo Pronto Socorro Municipal. 

()  Implantação da assistência farmacêutica para normatização das ações 
voltadas aos medicamentos especiais, judicializados e administrativos.

()  Kits de procedimentos no PS, e nas UBS agilizando o atendimento 
e reduzindo custos

() Divulgação e promoção da saúde através de vídeos institucionais 
do setor. 

SECRETARIA DE SAÚDE GERAL

No âmbito oftalmológico foi realizada a avaliação pré-operatória dos pacientes que aguardavam cirurgias

Informatização do sistema de saúde com formulário eletrônico Medicamentos aos fins de semanas e feriados

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO
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()  Modernização da apresentação das audiências públicas da 
saúde, prestação de contas quadrimestral, através do sistema RKM 
com a ferramenta B.I. (business intelligence)

()  Implantação da comissão de controle e avaliação de consór-
cios

()  Criação e implantaçao do novo estatuto do conselho de saú-
de

()  Implantação do TFD (Transporte fora do Municipio): processo 

Saúde recebeu modernização em vários setores

de faturamento dos procedimentos realizados no setor de trans-
porte 

- no qual este ano atendeu a 7.760 pacientes com 4.273 acom-
panhantes totalizando: 3.539 viagens para 274 destinos diferen-
tes rodando 331.752 km.

()  Informatização da saúde prevendo com isso manter os dados 
em segurança e obter informações gerais dos pacientes, como a im-
plantação do prontuário eletronico em 100% do serviço, interligação 
entre as unidades de saúde, colocação de fotos no prontuário pes-
soal do paciente para sua identificação e agilidade no atendimento.

    

Informatização da saúde Reativação do centro cirúrgico para pequenas cirurgias

DIVULGAÇÃO
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SECRETARIA DE SAÚDE REGULAÇÃO

() Ampliamos a oferta de mamografias, zerando a fila de espera 
até a presente data.  - foram realizadas 455 mamografias este ano 
significando um aumento de 121,9% em relação ao ano passado.

() Ampliamos a oferta de exames de endoscopia e colonoscopia, 
zerando a fila de espera até a presente data:  194 procedimentos 
ano passado e este ano aumentado para 376 procedimentos

ODONTOLOGIA

() Ampliamos a oferta de próteses dentárias, aumentamos de 20 
para 40 procedimentos realizados mensalmente. 

Foram feitas 300 proteses de diversos tipos

() Aumento da realização de cirurgias através de especialidade 
bucomaxilo.

Houve um aumento de 33 % de realizações de procedimentos nesta especialidade

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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DIVULGAÇÃO

() Neste ano, ampliamos o atendimento bucal aos recém nascidos 
e gestantes na rede municipal.
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UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS)

()  Ampliação no quadro de funcionários nas recepções das uni-
dades para melhorias no atendimento.

() Ampliação no quadro de funcionários de higienização das 
unidades.

()  Ampliação no quadro profissional de médico pediatra e 
clínicos.

()  Implantação de médico clínico para acompanhamento de 
paciente hipertenso e diabético. 

() Realização do eletrocardiograma (ECG) em todas as unidades, 
onde foram realizados 1.007 ECG até o momento. No ano passa-
do os  exames eram centralizados no CESMI, onde foram realiza-
dos 207, portando um aumento de 386,5 %.

()  Campanha de megavacinação até as 20 horas, 01 vez ao mês, 
em cada unidade de saúde (12 horas initerruptas) .

Foram aplicadas 2.953 vacinas.

() Vacinação nas escolas municipais e atualizações das caderne-
tas de vacinas 
-foram aplicadas 808 doses e verificadas 2.237 carterinhas de 
vacinações.

() Programa Saúde na Escola, promovendo mais qualidade de 
vida a nossas crianças.

Acuidade visual (185 óculos foram doados em Parceria ArcelorMittal)
Acompanhamento nutricional
Obesidade infantil /Diabetes Infantil
No total foram avaliadas pela equipe de saúde 3.230 crianças.

Campanha de Megavacinação com até as 20 horas Ampliação dos programas de incetivo a saúde

Médico clínico para acompanhamento de paciente hipertenso e diabético Realização do eletrocardiograma (ECG) em todas as unidades

DIVULGAÇÃO
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO
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() Visita das gestantes, mensalmente na Santa Casa de Miseri-
córdia de Limeira, onde são realizados os partos.  

()  Implantação do grupo de gestantes nas unidades. 

()  Ampliação de ultrassom para as gestantes no município. 

()  Entrega de tablets para as agentes comunitárias de saúde 
para agilidade no processo de trabalho inserção dos dados e 
indicadores de saúde. Totalizando 14 aparelhos entregues.

()  Campanha Outubro Rosa 

362 - Consultas Ginecológicas 
192 - Coletas Citopatológicas
48   - Ultrassonografias transvaginais
8     - Ultrassonografias Pelvicas
26   - Ultrassonografias Mamarias
131 - Mamografias Agendadas

  
() Campanha Novembro Azul 

No total foram inscritos 374 pacientes. Foram realizados 353 
exames de sangue analizados pelo médico clínico.

O exame de toque foi realizado em 283 homens. Na ocasião, 
198 pacientes foram encaminhados para avaliação comple-
mentar.

80 pacientes foram  encaminhados para outras especialidades 
como urologista, proctologista e outros, e expedidas 19 solici-
tações de biópsia .

()  Implantação de hidroginástica para gestantes. 
   
()  Implementação de educadora física desempenhando ativi-
dades com a participação em média mensal de 100 pessoas. 

()  implementação de podólogas para cuidado com pacientes 
hipertensos e diabeticos. 

Implantação do grupo de gestantes nas unidades Implantação de hidroginastica para gestantes.

Realização da Campanha Novembro Azul Realização da Campanha Outubro Rosa

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO
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PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

()  Aquisição e implantação de digitalizadora de Raio-X. 
 
()  Ampliação no atendimento com o 3º médico emergencista. 

()  Implantação do médico pediatra, durante a semana das 17h 
ás 23h e aos fins de semana - totalizando em três meses 2.012 
atendimentos até o momento.

() Ampliação de leitos para observação de 06 para 12 leitos (04 
adultos masculinos, 04 adultos femininos e 04 pediátricos). 

()  Instalação de televisão nos quartos de observações, recepção, 
sala de espera e sala de medicamentos. 

 
()  Implantação de painel de senha – áudio/visual na recepção. 
 
()  Implantação da classificação de risco para seguridade e quali-
ficação de atendimento. 

() Automação das portas de entradas e internas para melhoria 
no atendimento e controle de acesso. 

()  Realização das pequenas cirurgias dermatológicas. 

() Adequação nos ambientes e salas do Pronto Socorro 
municipal.

Instalação de TVs nos quartos Aquisição e implantação de digitalizadora de Raio-X

Instalação de painéis de triagem em todo Pronto Socorro Implantação do médico pediatra durante a semana das 17h às 23h

DIVULGAÇÃO
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VIGILÂNCIA EM SÁUDE
 
()  Orientação veterinária - Foram 329 casos.

() Vacinação antirrábica pontual - Foram 464 atendimentos.

()  Castração de felinos errantes- Foram 177 atendimentos.

()  coleta de material e envio de amostras aos laboratórios ofi-
ciais para investigação de caso de esporotricose e caso suspeito 
para raiva canina. 

()  Envio de animais silvestres machucados recolhidos no muni-
cípio ao centro de reabilitação de animais silvestres. 

() Ação educativa em escolas e creches: “Abril Laranja - mês de 
prevenção da crueldade com animais”.

() Aquisição de termômetros para controle de temperatura das 
caixas térmicas de vacina e câmara de vacina.

()  Aquisição de novos termômetros clínicos e estetoscópios 
para uso do médico veterinário.

()  Aquisição de kits de instrumentais cirúrgicos.

()  Recebimento de dois armários de aço cinza.

()  Recebimento de um armário de aço cinza.

() Recebimento de um armário vitrine.

()  Construção em andamento de novo pavilhão de baias coleti-
vas e individuais.

()  Construção em andamento de base em alvenaria e hidráulica 
para implantação do container pet.

()  Instalação de monitoramento por câmeras (07 pontos).

()  Reforma de alambrado parte frontal do canil, após diminui-
ção do espaço para colocação do container pet.

()  Execução de serviços de controle de pragas dedetização e 
desratização no canil municipal.

()  Limpeza de caixa d’água em todos os prédios e repartições.

()  Execução de sanitização covid-19 nos prédio públicos.

Realização de sanitização covid-19 Foram 464 atendimentos de vacinação antirrábica 

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO


