
 

 
 

      

       
       

   
AMBULATORIAL - PROCEDIMENTOS REALIZADOS 

                        JULHO./2014 
   .02     Proced com finalidade diagnóstica 15.985 

  .02 .01   Col de mat por meio de punção/biopsia 107 

.02 .01 .01 biópsia de pele e partes moles 39 
  .02 .01 .01 Biópsia de próstata 14 
  .02 .01 .01 Biópsia de vulva 5 

.02 .01 .01 biópsia percutânea orientada po tc/us 48 

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

.02 .01 .02 Col de mater por outras formas 246 

.02 .02   Diagnóstico em Laboratório clínico 8.534 
  .02 .02 .01 Exames bioquímicos 4.802 

.02 .02 .02 Exames hematológicos e hemostasia 1.488 

.02 .02 .03 Exames sorológicos e imunológicos 892 

.02 .02 .04 exames coprológicos 93 

.02 .02 .05 exames de uroanalise 424 
  .02 .02 .06 exames hormonais 501 
  .02 .02 .07 exames toxicológicos 9 
  .02 .02 .08 exames microbiológicos 250 
  .02 .02 .09 exames em outros líquidos biológicos 7 
  .02 .02 .12 exames imunohematológicos 68 
  .02 .03   exames citopatológicos 2.762 
  .02 .03 .01 ex citopatol cervico vaginal microflora 2.719 

.02 .03 .01 ex citol oncótica exceto cervico vaginal 43 

.02 .03   exames anatomopatológicos 792 

.02 .03 .02 determ receptores tumorais hormonais 30 
  .02 .03 .02 ex anatomopatol colo uterino-peca cirurg 24 
  .02 .03 .02 exame anatomopatológico p/congelação paraf 607 
  .02 .03 .02 imunohistoquím de neopl por marcador 97 
  .02 .03 .02 exame anatomopatológico de mama -biopsia 27 
  .02 .03 .02 exame anatomopatológico de mama -peça cirurgica 0 
  .02 .03 .02 ex anatomopatol colo uterino-biopsia 7 

.02 .04   diagnóstico por radiologia 2.036 
  .02 .04 .01 ex radiológicos da cabeça e pescoço 54 

.02 .04 .02 exames radiológicos da coluna vertebral 143 

.02 .04 .03 exames radiol do tórax e mediastino 241 
  .02 .04 .03 mamografia bilateral 477 
  .02 .04 .03 mamografia unilateral 13 
  .02 .04 .04 ex radiológicos cint escaular e membro super 68 
  .02 .04 .05 ex radiológicos abdome e pelve 12 
  



.02 .04 .06 ex radiol cintura pelvica e memb inferior 671 
  .02 .04 .06 densitometria óssea col vertebral 357 
  .02 .05   diagnóstico por ultrassonografia 689 

.02 .05 .01 ecocardiografia transtorácica 146 
  .02 .05 .01 us doppler colorido de vasos 4 
  .02 .05 .02 us abdome total 75 

.02 .05 .02 us ap urinário 32 

.02 .05 .02 us mamaria bilateral 126 

.02 .05 .02 us próstata - via abdominal 16 

.02 .05 .02 us próstata - via transrretal 15 

.02 .05 .02 us tireóide 38 

.02 .05 .02 us obstétrica 3 

.02 .05 .02 us pélvica ginecológica 17 

.02 .05 .02 us transvaginal 217 
  .02 .06   diagnóstico por tomografia 152 
  .02 .06 .01 tc cabeça, pescoço e col vertebral 113 

.02 .06 .02 tc tórax e membro superior 19 

.02 .06 .03 tc abdome, pelve e membro inferior 20 
  .02 .09   diagnóstico por endoscopia 124 

.02 .09 .01 colonoscopia 22 

.02 .09 .01 esofagogastroduodenoscopia 102 

.02 .10   diagnóstico por radiologia intervencionista 58   

.02 .10 .01 vasos sanguíneos e linfáticos (angigrafias/arteriografias/fleb.) 58 

.02 .11   diagnóstico em cardiologia 366 
  .02 .11 .02 cateterismo cardíaco 63 

.02 .11 .02 ECG 78 

.02 .11 .02 Holter 24 horas 56 

.02 .11 .02 MAPA 106 
  .02 .11 .02 teste ergométrico 63 
  .02 .11   diagnóstico em ginecologia e obstetricia 33 
  .02 .11 .04 colposcopia 17 
  .02 .11 .04 histeroscopia diagnóstica 16 

.02 .11 .05 diagnóstico em neurologia (eletroencefalograma) 49 
  .02 .11 .06 diagnóstico em oftalmologia (fundoscopia/tonometria) 95 
  .03     procedimentos clínicos 12.824 

.03 .01   consultas prof niv super atenção espececializada 1.618 

.03 .01 .01 serviço social 528 

.03 .01 .01 buco maxilo facial 59 

.03 .01 .01 enfermagem 181 

.03 .01 .01 farmácia 69 

.03 .01 .01 nutrição 156 

.03 .01 .01 psicologia 625 
  .03 .01   consulta médica em atenção especializada 4.327 
  .03 .01 .01 médico cirurgião cardiovascular 88 
  .03 .01 .01 cirurgia cabeça e pescoço 17 
  



.03 .01 .01 médico cirurgião geral 532 
  .03 .01 .01 médico cirurgião plástico 51 
  .03 .01 .01 médico cirurgião torácico 13 
  .03 .01 .01 médico angiologista 99 
  .03 .01 .01 médico cardiologista 321 
  .03 .01 .01 médico dermatologista 208 
  .03 .01 .01 médico endocrinologista 158 
  .03 .01 .01 médico gastroenterologista 532 
  .03 .01 .01 médico hematologista 236 
  .03 .01 .01 médico nefrologista 37 

.03 .01 .01 médico neurocirurgião 80 

.03 .01 .01 médico neurologista 237 

.03 .01 .01 médico oftalmologista 95 

.03 .01 .01 médico oncologista 445 

.03 .01 .01 médico mastologista 159 

.03 .01 .01 médico ortopedista 64 

.03 .01 .01 médico otorrinolaringologista 54 

.03 .01 .01 médico pneumologista infectologista 10 
  .03 .01 .01 médico proctologista 62 
  .03 .01 .01 médico psiquiatra 105 
  .03 .01 .01 médico reumatologista 207 
  .03 .01 .01 médico urologista 329 
  .03 .01 .01 médico geriatra 188 
  .03 .01   consulta médica em atenção básica 1.365 

.03 .01 .01 clinica médica 112 
  .03 .01 .01 ginecologia obstetricia 1.162 
  .03 .01 .01 pediatria 91 
  .03. .01   atendimento de enfermagem em geral 118 

.03 .01 .10 curativo por paciente 3 

.03 .01 .10 retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente) 115 
  .03 .02   fisioterapia 4.513 
  .03 .02 .04 atend fisioterap cardiovasc e pneumol 419 
  .03 .02 .05 assis fisioterap disfunç musculoesqueleticas 3.484 
  .03 .02 .06 assist fisioterap alteraç neurologicas 610 
  .03 .03   trat clinic outras especialidades 49 
  .03 .03 .02 pulsoterapia I - por aplicação 49 
  .03 .04   quimioterapia 809 
  .03 .04 .02 quimioterapia paliativa - adulto 292 

.03 .04 .03 quimioterapia p/controle temporário da doença - adulto 87 

.03 .04 .04 quimioterapia prévia (neoadjuvante/citorredutora) -  adulto 22 

.03 .04 .05 quimioterapia adjuvante (profilática) - adulto 340 

.03 .04 .06 quimioterapia curativa - adulto 6 

.03 .04 .08 quimioterapia - procedimentos especiais 62 

.03 .09   terapias especializadas 25 

.03 .09 .03 litotripsia extracorpórea 20 
  .03 .09 .03 cateterismo evacuador de bexiga 1 
  .03 .09 .03 dilatação de uretra (por sessão) 4 
  



.04     procedimentos cirurgicos 137 
  

.04 .01   
pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e 
mucosa 104 

  04. .01 .01 pequenas cirurgias 104 
  .04 .05   cirurgia aparelho da visão 2 

.04 .05 .05 trat cir pterígio 2 

.04 .09   cirurgia do aparelho gênito urináio 1 

.04 .09 .05 plástica de freio balano-prepucial 1 

.04 .09   útero e anexos 8 

.04 .09 .06 exerese da zona de transformação do colo uterino 7 

.04 .09 .07 exerese de cisto vaginal 1 

.04 .17   anestesias 22 

.04 .17 .01 sedação 22 
    
  TOTAL DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS 28.946 
  

     



 

 

 
 

    
     

     

   
INTERNAÇÃO EM MÉDIA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS REALIZADOS 
JULHO./2014 

.03     proced clínicos 125  

  .01   consultas, atendimentos, acompanhamentos 6 

    .06 consultas , atendimento de  urgências 6 

  .03   tratamento clínico em outras  especialidades 61 

    .01 tratamento de  doenças infecciosas  e parasitárias 1 

    .02 
tratamento de doenças do sangue, órg. hematopoéticos e alguns transtornos 
imunitários 1 

    .03 tratamento de  doenças endócrinas 1 

    .04 tratamento de  doenças do sistema nervoso 6 

    .06 tratamento de  doenças cardiovasculares 35 

    .07 tratamento de  doenças do aparelho  digestivo 7 

    .08 tratamento de  doenças da  pele  e do tecido subcutâneo 0 

    .09 tratamento de  doenças do  sistema  osteomuscular 2 

    .11 tratamento de má formação congênita 0 

    .14 tratamento de  doenças das  vias aereas 7 

    .15 tratamento de doenças do  aparelho  gênitourinário 1 

  .04   tratamento em oncologia 48 

    .10 gerais em oncologia 48 

  .05   tratamento  em nefrologia 10 

    .02 tratamento em nefrologia em  geral 10 

  .08   tratamento de lesões, envenenamentos,  causas externas 0 

    .02 intoxicação  e envenenamento 0 

    .04 complicações conseq 0 

.04     procedimentos cirúrgicos 134 

  .01   pequenas  cirurgias  e cir da pele e do tecido  subcutâneo 4 

    .02 cirurgias da pele e do tecido subcutâneo 4 

  .02   cirurgia das glandulas endócrinas 0 

    .01 cirurgias da  tireoide e paratireoide 0 

    .02 cirurgia suprarrenal 0 

  .03   cirurgia do sistema  nervoso central e periférico 0 

    .02 coluna e nervos periféricos 0 

  .04   cir vias aereas sup 1 

    .01 cirurgia do ouvido,nariz e  garganta 0 



    .02 cirurgia da  face 1 

  .05   cirurgia do aparelho da  visão 0 

    .01 pálpebras e vias  lacrimmais 0 

    .02 músculos  oculomotores 0 

    .04 cavidade orbital e glâmdula oculta 0 

    .05 conjuntiva, córnea, íris 0 

  .06   cirurgia do  aparelho  circulatório 21 

    .01 cirurgia  cardiovascular 0 

    .02 cirurgia vascular 21 

  .07   cirurgia do aparelho digestivo  parede 68 

    .01 esôfago,estômago e duodeno 1 

    .02 intestino,reto e ânus 5 

    .03 pâncreas e vias biliares 39 

    .04 cavidade  e parede abdominal 23 

  .08   cirurgia do sistema osteomuscular 1 

    .03 coluna vertebral  e caixa torácica 1 

  .09   cirurgia do  aparelho  gênitourinário 21 

    .01 rim,ureter,bexiga 0 

    .02 uretra 0 

    .03 prostata, ves sem 0 

    .04 bolsa escrotal, testículo , cordão espemático 2 

    .05 penis 0 

    .06 útero e anexos 19 

    .07 vagina,vulva,perineo 0 

  .10   cirurgia da mama 4 

    .01 mama 4 

  .12   cirurgia  torácica 4 

    .02 mediastino 0 

    .03 pleura 0 

    .04 parede torácica 4 

    .05 pulmão 0 

  .13   cirurgia  reparadora 1 

    .04 outras cirurgias reparadora 1 

  .15   outras cirurgias  9 

    .01 múltiplas 9 

    .04 procedimentos cirúrgicos gerais 0 

          

TOTAL 259  

      



 

 

 
 

    
     

     

   

INTERNAÇÃO EM ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS 
REALIZADOS 

 
   

JULHO./2014 
 REALIZ. 

.03     Procedimentos Clínicos 34 

  .03   Tratamentos clínicos (outras especialidades) 0 

    .04 Trat. Doenças sistema nervoso central e periférico 0 

  .04   Tratamento em oncologia 34 

    .08 Quimioterapia - proced. Especiais 34 

  .05   Tratamento em nefrologia 0 

    .02 Tratamento em nefrologia em geral 0 

.04     Procedimentos cirúrgicos 77 

  .03   Cir. Sistem nervoso central e periférico 5 

    .01 Trauma e anomalias do desenvolvimento 0 

    .02 Coluna e nervos periféricos 0 

    .03 Tumores do sistema nervoso 1 

    .04 neurocirurgias vasculares 0 

    .05 Trat. Neurocirúrgico da dor funcional 4 

    .07 trat. Neuro-endovascular 0 

  .04   Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço 1 

    .03 Osteoplasia fronto orbital 1 

  .05   Cirurgia aparelho da visão 1 

    .04 Reconstrução da parede da órbita 1 

    .05 Conjuntiva,córnea,íris,etc 0 

  .06   Cirurgia aparelho circulatório 38 

    .01 Cirurgia cardiovascular 16 

    .02 Implante de cateter de longa permanência 1 

    .03 Cardiologia intervencionista 21 

    .04 Cirurgia endovascular 0 

  .07   Cir.aparelho digestivo anexos parede abdominal 0 

    .02 Intestinos, reto,ânus 0 

  .08   Cir. Sistema osteomuscular 0 

  .12   Cirurgia torácica 1 

    .05 Lobectomia pulmonar 1 

    .03 Coluna vertebral e caixa torácica 0 



  .15   Outras cirurgias 13 

    .01 Múltiplas 5 

    .02 Pocedimentos sequenciais em oncologia 8 

  .16   Cirurgia em oncologia 18 

    .01 Urologia 1 

    .02 Sistema linfático 0 

    .04 Esofago gastro duod visc anexas outros org intra 3 

    .05 Colo proctologia 1 

    .06 Ginecologia 3 

    .08 Pele e cir plástica 0 

    .09 Ossos e partes moles 0 

    .11 Cirurgia torácica 1 

    .12 Mastologia 9 

        
 

    
111 

     
     



 

 

 
 

 
  

PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS REALIZADOS 
 JULHO./2014 
 CIRURGIA BARIÁTRICA 5 

    
RECONSTRUÇÃO DE MAMA (INCLUSÃO DE EXPANSOR/IMPLANTE DE PRÓTESE) 3 
    
FERTILIZAÇÃO "IN VITRO"   
CICLOS INICIADOS 17 
CICLOS CONCLUÍDOS 3 
    
HISTEROSSONOGRAFIA 9 
    
HISTOPATOLÓGICO/CONGELAÇÃO EM SALA CIRÚRGICA 2 
    
HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA 7 
    
R.P.G. (POR SESSÃO) 421 
    
UROLOGIA (POR PACIENTE/POR PROCEDIMENTO) 102 

 
569 

  
RESUMO DAS ATIVIDADES 

PROCEDIMENTOS  
REALIZADOS 

AMBULATORIAL 28.946 

INTERNAÇÃO EM MÉDIA COMPLEXIDADE 259 

INTERNAÇÃO EM ALTA COMPLEXIDADE 111 

POGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL 569 

 
29.885 

vinte e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco (atendimentos realizados). 

  VALOR RECEBIDO POR ESSES SERVIÇOS:   

RECURSO FEDERAL ( referente à competência Junho/2014) EM 12/09/14 
 R$                     

447.790,90  

RECURSO FEDERAL ( referente à competência Julho/2014) EM 12/09/14 
 R$                             

935.923,87  

RECURSO MUNICIPAL (programas municipais comp. Junho.2014) EM 17/09/14 
 R$                               

99.000,00  
RECURSO MUNICIPAL (suplem. e prog. municipais comp.Julho.2014) EM 
17/09/2014 

 R$                             
588.118,38  

TOTAL 
 R$                          
2.070.833,15  

(dois milhões, setenta mil, oitocentos e trinta e três reais e quinze centavos).   
 


