
 

 

 

AMBULATORIAL - PROCEDIMENTOS REALIZADOS 

ABRIL./2017  

.02     Proced com finalidade diagnóstica 16.444 

.02 .01   Col de mat por meio de punção/biopsia 39 

    .01 biópsia de próstata 7 

    .01 biópsia de vulva 1 

    .01 biópsia de pele e partes moles 2 

    .01 biópsia/exerese de nódulo de mama 1 

    .01 biópsia do colo uterino 1 

    .01 
paaf (punção aspirativa p/ agulha fina) de 
tireoide 9 

    .01 
paaf (punção aspirativa p/ agulha fina) da 
mama (core biópsia) 18 

.02 .01 .02 Col de mater por outras formas 213 

  .02   Diagnóstico em Laboratório clínico 12.193 

    .01 Exames bioquímicos 7.413 

    .02 Exames hematológicos e hemostasia 2.433 

    .03 Exames sorológicos e imunológicos 1.162 

    .04 exames coprológicos 133 

    .05 exames de uroanalise 455 

    .06 exames hormonais 143 

    .07 exames toxicológicos 0 

    .08 exames microbiológicos 336 

    .09 exames de outros líquidos biológicos 2 

    .12 exames imunohematológicos 116 

.02 .03   exames citopatológicos 1.506 

    .01 ex citopatol cervico vaginal microflora 1.491 

    .01 ex citol oncótica exceto cervico vaginal 15 

.02 .03   exames anatomopatológicos 274 

    .02 determ receptores tumorais hormonais 20 

    .02 ex, anatomopatol. colo uterino - BIÓPSIA 0 

    .02 ex anatomopatol mama - BIÓPSIA 0 

    .02 
ex. anátomopatológico de mama - PEÇA 
CIRÚRGICA 0 

    .02 exame anatomopatológico p/congelação paraf 140 

    .02 imunohistoquím de neopl por marcador 114 

.02 .04   diagnóstico por radiologia 905 

    .01 ex radiológicos da cabeça e pescoço 41 

    .02 exames radiológicos da coluna vertebral 131 

    .03 exames radiol do tórax e mediastino 163 



    .03 mamografia bilateral p/rastreamento 21 

    .03 mamografia unilateral 45 

    .04 ex radiológicos cint escaular e membro super 64 

    .05 ex radiológicos abdome e pelve 6 

    .06 ex radiol cintura pelvica e memb inferior 143 

    .06 densitometria óssea col vertebral 291 

.02 .05   diagnóstico por ultrassonografia 448 

    .01 ecocardiografia transtorácica 93 

    .02 us. abdomen superior 6 

    .02 us abdome total 82 

    .02 us ap urinário 24 

    .02 us mamaria bilateral 45 

    .02 us próstata - via abdominal 11 

    .02 us próstata - via transrretal 7 

    .02 us tireóide 16 

    .02 us obstétrica 7 

    .02 us pélvica ginecológica 8 

    .02 us transvaginal 149 

.02 .06   diagnóstico por tomografia 404 

    .01 tc cabeça, pescoço e col vertebral 129 

    .02 tc tórax e membro superior 84 

    .03 tc abdome, pelve e membro inferior 191 

.02 .09   diagnóstico por endoscopia 129 

    .01 colonoscopia 49 

    .01 esofagogastroduodenoscopia 80 

.02 .11   diagnóstico em cardiologia 191 

    .02 cateterismo cardíaco 39 

    .02 ECG 85 

    .02 Holter 24 horas 12 

    .02 MAPA 42 

    .02 teste ergométrico 13 

.02 .11   diagnóstico em ginecologia e obstetricia 15 

    .04 colposcopia 4 

    .04 histeroscopia diagnóstica 11 

.02 .11 .05 
diagnóstico em neurologia 
(eletroencefalograma) 37 

.02 .11 .06 
diagnóstico em oftalmologia 
(fundoscopia/tonometria) 90 

.03     procedimentos clínicos 10.599 

.03 .01   
consultas prof niv super atenção 
espececializada 733 

    .01 serviço social 125 

    .01 buco maxilo facial 33 

    .01 enfermagem 306 

    .01 farmácia 80 

    .01 nutrição 40 

    .01 psicologia 149 



    .01 terapia ocupacional 0 

.03 .01   consulta médica em atenção especializada 4.288 

    .01 médico cabeça e pescoço 17 

    .01 médico cirurgião cardiovascular 80 

    .01 médico cirurgião geral 241 

    .01 médico cirurgião plástico 12 

    .01 médico cirurgião torácico 17 

    .01 médico angiologista 39 

    .01 médico cardiologista 255 

    .01 médico dermatologista 233 

    .01 médico endocrinologista 128 

    .01 médico gastroenterologista 288 

    .01 médico geriatra 197 

    .01 médico hematologista 131 

    .01 médico infectologista 31 

    .01 médico nefrologista 33 

    .01 médico neurocirurgião 62 

    .01 médico neurologista 276 

    .01 médico oftalmologista 91 

    .01 médico oncologista 197 

    .01 médico mastologista 104 

    .01 médico ortopedista 121 

    .01 médico otorrinolaringologista 50 

    .01 médico pneumologista 0 

    .01 médico proctologista 76 

    .01 médico psiquiatra 23 

    .01 médico radioterapeuta 49 

    .01 médico reumatologista 201 

    .01 médico urologista 141 

    .01 clinica médica 347 

    .01 ginecologia obstetricia 802 

    .01 pediatria 46 

.03. .01   atendimento de enfermagem em geral 12 

    .10 
administração de medicamentos na atenção 
especializada 0 

    .10 
retirada de pontos de cirurgias básicas (por 
paciente) 12 

.03 .02   fisioterapia 5.468 

    .04 atend fisioterap cardiovasc e pneumol 249 

    .05 assis fisioterap disfunç musculoesqueleticas 4.214 

    .06 assist fisioterap alteraç neurologicas 1.005 

.03 .03   trat clinic outras especialidades 98 

    .02 pulsoterapia I - por aplicação 32 

    .09 tratamento conservador de fratura em m.i. 34 

    .09 tratamento conservador de fratura em m.s. 32 

.03 .04 .01 tratamento em Oncologia 5.242 

    .01  Radioterapia 4.448 



    .01 colimação personalizada 132 

    .01 
máscara / imobilização personalizada (por 
tratamento) 8 

    .01 planejamento complexo (por tratamento) 27 

    .01 planejamento tridimensional (por tratamento) 6 

    .01 
radioterapia com acelerador linear de fótons e 
elétrons 4.242 

    .01 verificação por imagem em radioterapia 33 

    .02 Quimioterapia 792 

    .02 quimioterapia paliativa - adulto 310 

    .03 
quimioterapia p/controle temporário da 
doença - adulto 94 

    .04 
quimioterapia prévia 
(neoadjuvante/citorredutora) -  adulto 25 

    .05 quimioterapia adjuvante (profilática) - adulto 288 

    .06 quimioterapia curativa - adulto 9 

    .07 
quimioterapía de tumores de criança e 
adolescente 2 

    .08 quimioterapia - procedimentos especiais 64 

.03 .09   terapias especializadas 2 

    .03 terapias do aparelho gêniturinário 2 

.04     procedimentos cirurgicos 118 

  .01   
pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido 
subcutâneo e mucosa 58 

    .01 pequenas cirurgias 58 

  .05   cirurgias do aparelho da visão 2 

    .01 pálpebras e vias lacrimais 2 

  .06   cirurgias do aparelho circulatório 1 

    cirurgia vascular   1 

  .09   cirurgias do aparelho gênitourinário 8 

    .06 útero e anexos 8 

  .17   anestesias 49 

    .01 sedação 49 

TOTAL DE 
PROCEDIMENTOS 
AMBULATORIAIS 
REALIZADOS     32.403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERNAÇÃO EM MÉDIA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS REALIZADOS 

ABRIL./2017 

.03 .01   procedimentos clínicos 92 

  .01   consulta/atendimento/acompanhamento 1 

    .06 consulta/atendimento/às urgências em geral 1 

  .03   tratamento clínico em outras  especialidades 33 

    .01 tratamento de  doenças infecciosas  e parasitárias 4 

  .03 tratamento de distúrbios metabólicos 1 

  .04 tratamento de  doenças do sistema nervoso 2 

  .06 tratamento de  doenças cardiovasculares 14 

  .07 tratamento de  doenças do aparelho  digestivo 6 

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

  .14 tratamento de  doenças das  vias aéreas 5 

.04   tratamento em oncologia 50 

  .10 gerais em oncologia 50 

.05   tratamento em oncologia 8 

  .02 tratamento de insuficiência aguda 8 

.04     procedimentos cirúrgicos 78 

  .01   pequenas cirurgias e cirurgia de pele, tecido subcutâneo e mucosa 1 

    .02 cirurgia de pele e tecido subcutâneo e mucosa 1 

  .03   cirurgia do sistema nervoso e periférico 1 

    .01 trauma e anomalia do desenvolvimento 1 

  .04   cirurgia das vias aéreas da face, da cabeça e do pescoço 3 

    .02 da face e do sistema estomatogmático 3 

  .05   cirurgia do aparelho da visão 1 

    .02 músculos oculomotores 1 

  .06   cirurgia do  aparelho  circulatório 7 

    .01 cirurgia cardiovascular 1 

    .02 cirurgia vascular 6 

  .07   cirurgia do aparelho digestivo  parede 35 

    .02 intestino,reto e ânus 1 

    .03 pâncreas e vias biliares 21 

    .04 cavidade  e parede abdominal 13 

  .08   cirurgia do sistema osteomuscular 3 

    .05 membros inferiores 1 

    .06 gerais 2 

  .09   cirurgia do  aparelho  gênitourinário 15 

    .01 rim, ureter e bexiga 1 

    .06 útero e anexos 11 

  .07 vagina, vulva e períneo 3 

.10   cirurgia de mama 1 



  .01 mama 1 

.12   cirurgia torácica 10 

  .02 pleurodese 1 

  .04 parede torácica 5 

  .05 pulmão 4 

.15   outras cirurgias 1 

  .02 proceddimentos cirúrgicos gerais 1 

total 170 

 

 

 

INTERNAÇÃO EM ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS 
REALIZADOS 

 
ABRIL./2017 

 
REALIZ. 

.03     Procedimentos Clínicos 16 

 
.03   cirurgia do sistema nervoso central e periférico 1 

 
  .04 neurocirurgias vasculares 1 

 
.04   Tratamento em oncologia 15 

 
  .08 Quimioterapia - proced. Especiais 15 

.04     Procedimentos cirúrgicos 90 

  .03   cirurgia do sistema nervoso central e periférico 19 

    .01 trauma e anomalias do desenvolvimento 6 

    .02 coluna e nervo periférico 3 

    .03 tuores do sistema nervoso 4 

    .05 trauma neurocirúrgico da dor funcional 6 

 
.06   Cirurgia aparelho circulatório 23 

 
  .01 Cirurgia cardiovascular 14 

 
  .02 Implante de cateter de longa permanência 2 

 
  .03 Cardiologia intervencionista 7 

 
.07   

cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede 
abdominal 2 

 
    intestino, reto e ânus 2 

 
.08   cirurgia do sistema osteomuscular 3 

 
  .03 coluna vertebral e caixa torácica 3 

 
.16   Cirurgia em oncologia 43 

 
  .01 urologia 1 

 
  .02 sistema linfático 11 

 
  .03 traqueostomia transtumoral 1 

 
  .04 Esofago gastro duod visc anexas outros org intra 6 

 
  .05 colo proctologia 5 

 
  .06 Ginecologia 9 

 
  .08 pele e cirurgia plástica 1 

 
  .09 ossos e partes moles 1 

 
  .12 mastectomia rad./segmentectomia/quadrantectomia em onco 8 

      TOTAL 106 



                                   PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL - 
PROCEDIMENTOS REALIZADOS 

              ABRIL./2017 

CIRURGIA BARIÁTRICA 0 

    

FERTILIZAÇÃO "IN VITRO"   

CICLOS INICIADOS   

CICLOS CONCLUÍDOS 14  

EXAMES ESPECÍFICOS   

    

HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA 0 

    

EXAMES HISTOPATOLÓGICO POR CONGELAÇÃO  0 

(PATOLOGISTA NA SALA CIRÚRGICA)   

HISTOPATOLÓGICO (EXAMES À PARTE DO SISCAN) 11 

    

NUTRIÇÃO ENTERAL (POR ADMINISTRAÇÃO) 535 

    

R.P.G. (POR SESSÃO) 501 

    

UROLOGIA (PROCEDIMENTOS REALIZADOS) ABRIL./2017 21 

1.082 

RESUMO DAS ATIVIDADES   

AMBULATORIAL 32.403 

INTERNAÇÃO EM MÉDIA COMPLEXIDADE 170 

INTERNAÇÃO EM ALTA COMPLEXIDADE  106 

PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL 1.082 

NÚMERO TOTAL DE ATIVIDADES 33.761 

 

  

VALOR RECEBIDO POR ESSES SERVIÇOS: 

 R$         
2.214.637,60  

 


