
 

 
 

    

     

     

     

     AMBULATORIAL - PROCEDIMENTOS REALIZADOS 

FEVEREIRO./2015 

.02     Proced com finalidade diagnóstica 10.814 

.02 .01   Col de mat por meio de punção/biopsia 43 

.02 .01 .01 biópsia do colo uterino 1 

.02 .01 .01 biópsia de fígado por punção 1 

.02 .01 .01 Biópsia de próstata 12 

.02 .01 .01 Biópsia de vulva 0 

.02 .01 .01 biópsia de pênis 2 

.02 .01 .01 biópsia de pele e partes moles 3 

.02 .01 .01 biópsia / exerese de nódulo de mama 1 

.02 .01 .01 punção lombar 1 

.02 .01 .01 core biópsia de mama 7 

.02 .01 .01 paaf (punção aspirativa p/ agulha fina) de tireoide 13 

.02 .01 .01 paaf (punção aspirativa p/ agulha fina) de mama 2 

.02 .01 .02 Col de mater por outras formas 188 

  .02   Diagnóstico em Laboratório clínico 6.821 

.02 .02 .01 Exames bioquímicos 4.120 

.02 .02 .02 Exames hematológicos e hemostasia 1.297 

.02 .02 .03 Exames sorológicos e imunológicos 620 

.02 .02 .04 exames coprológicos 105 

.02 .02 .05 exames de uroanalise 333 

.02 .02 .06 exames hormonais 78 

.02 .02 .07 exames toxicológicos 4 

.02 .02 .08 exames microbiológicos 166 

.02 .02 .09 exames em outros líquidos biológicos 7 

.02 .02 .12 exames imunohematológicos 91 

.02 .03   exames citopatológicos 1.717 

.02 .03 .01 ex citopatol cervico vaginal microflora 1.681 

.02 .03 .01 ex citol oncótica exceto cervico vaginal 36 

.02 .03   exames anatomopatológicos 460 

.02 .03 .02 determ receptores tumorais hormonais 8 

.02 .03 .02 ex anatomopatol colo uterino-BIÓPSIA 3 

.02 .03 .02 ex anatomopatol colo uterino-PEÇA CIRÚRGICA 12 

.02 .03 .02 ex anatomopatol de mama - BIÓPSIA 19 

.02 .03 .02 ex anatomopatol de mama - PEÇA CIRÚRGICA 0 

.02 .03 .02 exame anatomopatológico p/congelação paraf 401 

.02 .03 .02 imunohistoquím de neopl por marcador 17 

.02 .04   diagnóstico por radiologia 720 

.02 .04 .01 ex radiológicos da cabeça e pescoço 23 



.02 .04 .02 exames radiológicos da coluna vertebral 92 

.02 .04 .03 exames radiol do tórax e mediastino 167 

.02 .04 .03 mamografia bilateral 21 

.02 .04 .03 mamografia unilateral 6 

.02 .04 .04 ex radiológicos cint escaular e membro super 31 

.02 .04 .05 ex radiológicos abdome e pelve 4 

.02 .04 .06 ex radiol cintura pelvica e memb inferior 80 

.02 .04 .06 densitometria óssea col vertebral 296 

.02 .05   diagnóstico por ultrassonografia 383 

.02 .05 .01 ecocardiografia transtorácica 96 

.02 .05 .01 us doppler colorido de vasos 10 

.02 .05 .02 us abdome total 67 

.02 .05 .02 us ap urinário 34 

.02 .05 .02 us mamaria bilateral 54 

.02 .05 .02 us próstata - via abdominal 9 

.02 .05 .02 us próstata - via transrretal 12 

.02 .05 .02 us tireóide 17 

.02 .05 .02 us obstétrica 2 

.02 .05 .02 us pélvica ginecológica 8 

.02 .05 .02 us transvaginal 74 

.02 .06   diagnóstico por tomografia 51 

.02 .06 .01 tc cabeça, pescoço e col vertebral 34 

.02 .06 .02 tc tórax e membro superior 6 

.02 .06 .03 tc abdome, pelve e membro inferior 11 

.02 .09   diagnóstico por endoscopia 121 

.02 .09 .01 colonoscopia 37 

.02 .09 .01 esofagogastroduodenoscopia 84 

.02 .09 .01 laparoscopia 0 

.02 .09 .04 traqueoscopia 0 

.02 .10   diagnóstico por radiologia intervencionista 3 

.02 .10 .01 vasos sanguíneos e linfáticos (angigrafias/arteriografias/fleb.) 3 

.02 .11   diagnóstico em cardiologia 171 

.02 .11 .02 cateterismo cardíaco 19 

.02 .11 .02 ECG 51 

.02 .11 .02 Holter 24 horas 25 

.02 .11 .02 MAPA 58 

.02 .11 .02 teste ergométrico 18 

.02 .11   diagnóstico em ginecologia e obstetricia 22 

.02 .11 .04 colposcopia 16 

.02 .11 .04 histeroscopia diagnóstica 6 

.02 .11 .05 diagnóstico em neurologia (eletroencefalograma) 40 

.02 .11 .06 diagnóstico em oftalmologia (fundoscopia/tonometria) 74 

.03     procedimentos clínicos 10.078 

.03 .01   consultas prof niv super atenção espececializada 1.398 

.03 .01 .01 serviço social 442 



.03 .01 .01 buco maxilo facial 38 

.03 .01 .01 enfermagem 222 

.03 .01 .01 farmácia 75 

.03 .01 .01 nutrição 102 

.03 .01 .01 psicologia 519 

      terapeuta ocupacional 0 

.03 .01   consulta médica em atenção especializada 2.615 

.03 .01 .01 médico cirurgião cardiovascular 105 

.03 .01 .01 médico cirurgião geral 369 

.03 .01 .01 médico cirurgião plástico 27 

.03 .01 .01 médico cirurgião torácico 18 

.03 .01 .01 médico angiologista 46 

.03 .01 .01 médico cardiologista 121 

.03 .01 .01 médico dermatologista 78 

.03 .01 .01 médico endocrinologista 87 

.03 .01 .01 médico gastroenterologista 323 

.03 .01 .01 médico hematologista 169 

.03 .01 .01 médico infectologista 2 

.03 .01 .01 médico nefrologista 6 

.03 .01 .01 médico neurocirurgião 32 

.03 .01 .01 médico neurologista 149 

.03 .01 .01 médico oftalmologista 74 

.03 .01 .01 médico oncologista 248 

.03 .01 .01 médico mastologista 145 

.03 .01 .01 médico ortopedista 71 

.03 .01 .01 médico otorrinolaringologista 63 

.03 .01 .01 médico proctologista 55 

.03 .01 .01 médico psiquiatra 11 

.03 .01 .01 médico reumatologista 163 

.03 .01 .01 médico urologista 191 

.03 .01 .01 médico geriatra 62 

.03 .01   consulta médica em atenção básica 908 

.03 .01 .01 clinica médica 13 

.03 .01 .01 ginecologia obstetricia 864 

.03 .01 .01 pediatria 31 

.03. .01   atendimento de enfermagem em geral 70 

      curativo por paciente 2 

.03 .01 .04 inserção de d.i.u. 1 

.03 .01 .10 retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente) 67 

.03 .02   fisioterapia 4.259 

.03 .02 .04 atend fisioterap cardiovasc e pneumol 299 

.03 .02 .05 assis fisioterap disfunç musculoesqueleticas 3.168 

.03 .02 .06 assist fisioterap alteraç neurologicas 792 

.03 .03   trat clinic outras especialidades 30 

.03 .03 .02 pulsoterapia I - por aplicação 30 

.03 .04   quimioterapia 798 



.03 .04 .02 quimioterapia paliativa - adulto 285 

.03 .04 .03 quimioterapia p/controle temporário da doença - adulto 99 

.03 .04 .04 quimioterapia prévia (neoadjuvante/citorredutora) -  adulto 21 

.03 .04 .05 quimioterapia adjuvante (profilática) - adulto 330 

.03 .04 .06 quimioterapia curativa - adulto 4 

.03 .04 .08 quimioterapia - procedimentos especiais 59 

.03     terapias especializadas 1 

.03 .09   terapias do aparelho gêniturinário 1 

.03 .09 .03 dilatação de uretra (por sessão) 1 

.04     procedimentos cirurgicos 75 

.04 .01   pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa 35 

04. .01 .01 pequenas cirurgias 35 

.04 .06   cirurgia do aparelho circulatório 1 

.04 .06   cirurgia vascular 1 

.04 .06 .02 retirada de cateter de longa permanência semi ou totalmente... 1 

.04 .09   cirurgias do aparelho gênito urinário 2 

.04 .09 .06 útero e anexos 2 

.04 .17   anestesias 37 

.04 .17 .01 sedação 37 

  

TOTAL DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS 20.968 

     

     INTERNAÇÃO EM MÉDIA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS REALIZADOS 

FEVEREIRO./2015 

.03 .01   procedimentos clínicos 82 

  .01   consulta/atendimento/acompanhamento 2 

    .06 consulta/atendimento/às urgências em geral 2 

  .03   tratamento clínico em outras  especialidades 51 

  .01 tratamento de  doenças infecciosas  e parasitárias 0 

  .02 tratamento de anemias 2 

  .03 tratamento de distúrbios metabólicos 2 

  .04 tratamento de  doenças do sistema nervoso 4 

  .06 tratamento de  doenças cardiovasculares 28 

  .07 tratamento de  doenças do aparelho  digestivo 4 

  .08 tratamento de  doenças da  pele  e do tecido subcutâneo 1 

  .14 tratamento de  doenças das  vias aereas 7 

  .15 tratamento de doenças do aparelho gênito urinário 3 

.04   tratamento em oncologia 22 

  .10 gerais em oncologia 22 

  .05   tratamento em nefrologia 4 

  .02 tratamento de insuficiência renal aguda 4 

.08   tratamento de lesões, envenenamentos,  causas externas 3 

  .02 intoxicações e envenenamentos 0 

    .04 tratamento de complicações cirúrgicas ou clínicas 3 



.04     procedimentos cirúrgicos 78 

  .01   pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido sub-cutâneo e mucosa 4 

    .02 excisão e sutura de lesão na pele c/plástica em z 4 

  .03   cirurgia do sitsema nervosocentral e periférico 3 

  .03 .01 traumas e anomalias do desenvolvimento  3 

.04   cirurgias das vias aéreas superiores 1 

    .02 cirurgia da face 1 

  .05   cirurgias do aparelho da visão 0 

    .02 correção cirúrgica de estrabismo 0 

  .06    cirurgia do  aparelho  circulatório 3 

    .01 cirurgia cardiovascular 2 

    .02 cirurgia vascular 1 

  .07   cirurgia do aparelho digestivo  parede 50 

    .01 esofago, estomago, duodeno 1 

    .02 intestino,reto e ânus 8 

    .03 pâncreas e vias biliares 24 

    .04 cavidade  e parede abdominal 17 

  .09   cirurgia do  aparelho  gênitourinário 14 

    .01 nefrostomia 1 

    .06 útero e anexos 11 

    .07 vagina,vulva,perineo 2 

  .12   cirurgia  torácica 3 

    .03 pleura 0 

    .04 parede torácica 3 

    .05 pulmão 0 

  .15   outras cirurgias  0 

    .01 múltiplas 0 

    .04 debridamento de úlcera/ de tecidos desvitalizados 0 

TOTAL 160 

     

 

INTERNAÇÃO EM ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS 
REALIZADOS 

 
FEVEREIRO./2015 

 
REALIZ. 

.03     Procedimentos Clínicos 19 

 
.03   tratamento clinico em outras especialidades 2 

 
.03 .04 tratamento conservador da dor rebelde 2 

 
.04   Tratamento em oncologia 17 

 
  .08 Quimioterapia - proced. Especiais 17 

.04     Procedimentos cirúrgicos 49 

 
.04   cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pesc 1 

 
  .02 cirurgia da face do sistema estomatognático 1 



 
.05   cirurgia do parelho da visão 1 

 
  .04 cavidade orbitária e globo ocular 1 

 
.06   Cirurgia aparelho circulatório 14 

 
  .01 Cirurgia cardiovascular 9 

 
  .02 Implante de cateter de longa permanência 3 

 
  .03 Cardiologia intervencionista 2 

 
.07   Cirurgia do aparelho digestivo 1 

 
  .02 intestino/reto/ânus 1 

 
.08     4 

 
  .03   4 

 
.12   Cirurgia Torácica 3 

 
  .01 ressecção de traqueia mediaastinal 1 

 
  .03 pleurodese 1 

 
  .04 toracotomia exploradora 1 

 
.16   Cirurgia em oncologia 25 

 
  .01 urologia 1 

 
  .02 sistema linfático 3 

 
  .03 traqueostomia transtumoral 0 

 
  .04 Esofago gastro duod visc anexas outros org intra 2 

 
  .05 colo proctologia 4 

 
  .06 Ginecologia 4 

 
  .08 excisão e sutura c/plástica em Z em oncologia 1 

 
  11 toracotomia/segmentectomia pulmonar em oncologia 3 

 
  .12 mastectomia rad./sementectomia/quadrantectomia em onco 7 

      TOTAL 68 

 

 

PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS REALIZADOS 
  FEVEREIRO./2015 
  CIRURGIA BARIÁTRICA 5 

     
 FERTILIZAÇÃO "IN VITRO"   
 CICLOS INICIADOS 15 
 CICLOS CONCLUÍDOS 5 
     
 NUTRIÇÃO ENTERAL (POR ADMINISTRAÇÃO) 110 
     
 R.P.G. (POR SESSÃO) 192 
     
 A.I.H. Fora do prazo de apresentação via Datasus (auditadas pelo Supervisor 

Municipal) 2 
     
 UROLOGIA (POR PROCEDIMENTO X PACIENTE) 3 
 

 
596 

 



   

   RESUMO DAS ATIVIDADES   
 AMBULATORIAL 20.968 
 INTERNAÇÃO EM MÉDIA COMPLEXIDADE 160 
 INTERNAÇÃO EM ALTA COMPLEXIDADE  68 
 PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL 596 
 NÚMERO TOTAL DE ATIVIDADES 21.792 
 

   

   VALOR RECEBIDO POR ESSES SERVIÇOS:   DT. PAGTO 

RECURSO FEDERAL ( referente à competência Janeiro./2015) 
 R$     

288.091,63  24/04/2015 

RECURSO FEDERAL ( referente à competência Fevereiro./2015)  
 R$     

734.129,93  25/04/2015 

RECURSO FEDERAL (referente a Progr. Municip. comp. 02/2014)  
 R$     

129.121,69  26/04/2015 

RECURSO MUNICIPAL(suplementação municipal comp. Fevereiro./2015)  
 R$     

494.177,03  NÃO 

RECURSO MUNICIPAL(programa municipal comp. Fevereiro/2015) 
 R$      

74.250,00  NÃO 

TOTAL 
 R$  
1.719.770,28  

 

   Até a presente data, 27/05/2015,  não houve pagamento do "recurso municipal". 

  

   27/05/2015 

   


