
 

 

 
 

    

     

     

     

     AMBULATORIAL - PROCEDIMENTOS REALIZADOS 

                JULHO./2017 

.02     Proced com finalidade diagnóstica 19.900 

.02 .01   Col de mat por meio de punção/biopsia 53 

    .01 biópsia de próstata 10 

    .01 biópsia de vulva 1 

    .01 biópsia de pele e partes moles 2 

    .01 biópsia do colo uterino 2 

    .01 punção lombar 0 

    .01 biópsia/exerese nodulo de mama 3 

    .01 paaf (punção aspirativa p/ agulha fina) de tireoide 17 

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

.02 .01 .02 Col de mater por outras formas 208 

  .02   Diagnóstico em Laboratório clínico 13.429 

    .01 Exames bioquímicos 8.184 

    .02 Exames hematológicos e hemostasia 2.644 

    .03 Exames sorológicos e imunológicos 1.273 

    .04 exames coprológicos 143 

    .05 exames de uroanalise 569 

    .06 exames hormonais 129 

    .07 exames toxicológicos 0 

    .08 exames microbiológicos 373 

    .09 exames de outros líquidos biológicos 1 

    .12 exames imunohematológicos 113 

.02 .03   exames citopatológicos 2.520 

    .01 ex citopatol cervico vaginal microflora 2.504 

    .01 ex citol oncótica exceto cervico vaginal 16 

.02 .03   exames anatomopatológicos 636 

    .02 determ receptores tumorais hormonais 20 

    .02 ex, anatomopatol. colo uterino - BIÓPSIA 6 

    .02 ex anatomopatol mama - BIÓPSIA 21 

    .02 ex. anátomopatológico de mama - PEÇA CIRÚRGICA 0 

    .02 exame anatomopatológico p/congelação paraf 488 

    .02 imunohistoquím de neopl por marcador 101 

.02 .04   diagnóstico por radiologia 1.031 

    .01 ex radiológicos da cabeça e pescoço 31 

    .02 exames radiológicos da coluna vertebral 119 

    .03 exames radiol do tórax e mediastino 231 



    .03 mamografia bilateral p/rastreamento 58 

    .03 mamografia unilateral 39 

    .04 ex radiológicos cint escapular e membro super 56 

    .05 ex radiológicos abdome e pelve 6 

    .06 ex radiol cintura pelvica e memb inferior 158 

    .06 densitometria óssea col vertebral 333 

.02 .05   diagnóstico por ultrassonografia 532 

    .01 ecocardiografia transtorácica 103 

    .02 us. abdomen superior 8 

    .02 us abdome total 120 

    .02 us ap urinário 22 

    .02 us mamaria bilateral 68 

    .02 us próstata - via abdominal 28 

    .02 us próstata - via transrretal 10 

    .02 us tireóide 19 

    .02 us obstétrica 6 

    .02 us pélvica ginecológica 5 

    .02 us transvaginal 143 

.02 .06   diagnóstico por tomografia 786 

    .01 tc cabeça, pescoço e col vertebral 241 

    .02 tc tórax e membro superior 88 

    .03 tc abdome, pelve e membro inferior 191 

.02 .09   diagnóstico por endoscopia 266 

    .01 colonoscopia 47 

    .01 esofagogastroduodenoscopia 215 

    .02 cistoscopia 4 

.02 .11   diagnóstico em cardiologia 273 

    .02 cateterismo cardíaco 40 

    .02 ECG 113 

    .02 Holter 24 horas 30 

    .02 MAPA 77 

    .02 teste ergométrico 13 

.02 .11   diagnóstico em ginecologia e obstetricia 6 

    .04 colposcopia 1 

    .04 histeroscopia diagnóstica 5 

.02 .11 .05 diagnóstico em neurologia (eletroencefalograma) 51 

.02 .11 .06 diagnóstico em oftalmologia (fundoscopia/tonometria) 109 

.03     procedimentos clínicos 10.981 

.03 .01   consultas prof niv super atenção espececializada 799 

    .01 serviço social 113 

    .01 buco maxilo facial 23 

    .01 enfermagem 314 

    .01 farmácia 88 

    .01 nutrição 21 

    .01 psicologia 240 

    .01 terapia ocupacional 0 

.03 .01   consulta médica em atenção especializada 4.411 



    .01 médico cirurgião cardiovascular 55 

    .01 médico cirurgião geral 347 

    .01 médico cirurgião plástico 8 

    .01 médico cirurgião torácico 34 

    .01 médico angiologista 51 

    .01 médico cardiologista 227 

    .01 médico dermatologista 205 

    .01 médico endocrinologista 154 

    .01 médico gastroenterologista 313 

    .01 médico geriatra 112 

    .01 médico hematologista 144 

    .01 médico infectologista 36 

    .01 médico nefrologista 16 

    .01 médico neurocirurgião 40 

    .01 médico neurologista 235 

    .01 médico oftalmologista 110 

    .01 médico oncologista 190 

    .01 médico mastologista 110 

    .01 médico ortopedista 306 

    .01 médico otorrinolaringologista 53 

    .01 médico proctologista 71 

    .01 médico psiquiatra 16 

    .01 médico radioterapeuta 81 

    .01 médico reumatologista 212 

    .01 médico urologista 173 

    .01 clinica médica 333 

    .01 ginecologia obstetricia 731 

    .01 pediatria 48 

.03. .01   atendimento de enfermagem em geral 1 

    .10 administração de medicamentos 1 

.03 .02   fisioterapia 5.629 

    .01 assist. fisioterápica /neonatais/ uroginecológicas 23 

    .04 atend fisioterap cardiovasc e pneumol 274 

    .05 assis fisioterap disfunç musculoesqueleticas 4.234 

    .06 assist fisioterap alteraç neurologicas 1.098 

.03 .03   trat clinic outras especialidades 141 

    .02 pulsoterapia I - por aplicação 30 

    .09 artrocentese de grandes articulações 0 

    .09 tratamento conservador de fratura em m.i. 46 

    .09 tratamento conservador de fratura em m.s. 65 

.03 .04 .01 tratamento em Oncologia 5.816 

    .01  Radioterapia 5.013 

    .01 colimação personalizada 184 

    .01 máscara / imobilização personalizada (por tratamento) 6 

    .01 planejamento complexo (por tratamento) 37 

    .01 planejamento tridimensional (por tratamento) 9 

    .01 radiocirurgia - um isocentro 2 



    .01 radioterapia com acelerador linear de fótons e elétrons 4.729 

    .01 verificação por imagem em radioterapia 46 

    .02 Quimioterapia 803 

    .02 quimioterapia paliativa - adulto 302 

    .03 quimioterapia p/controle temporário da doença - adulto 103 

    .04 quimioterapia prévia (neoadjuvante/citorredutora) -  adulto 31 

    .05 quimioterapia adjuvante (profilática) - adulto 285 

    .06 quimioterapia curativa - adulto 6 

    .07 quimioterapía de tumores de criança e adolescente 3 

    .08 quimioterapia - procedimentos especiais 73 

.04     procedimentos cirurgicos 74 

  .01   
pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e 
mucosa 20 

    .01 pequenas cirurgias 20 

  .04   parede e cavidade abdominal 1 

    .04 paracentese abdominal 1 

  .09   cirurgias do aparelho gênitourinário 6 

    .06 útero e anexos 5 

    .07 vagina, vulva e períneo 1 

  .17   anestesias 47 

    .01 sedação 47 
TOTAL DE 
PROCEDIMENTOS 
AMBULATORIAIS 
REALIZADOS     36.771 

 

 

 
 

    

     

     

     

     INTERNAÇÃO EM MÉDIA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS REALIZADOS 

        JULHO./2017 

.02     procedimentos com finalidade diagnóstica 2 

  .01   coleta de material 2 

    .01 coleta de material por meio de punção/biópsia 2 

.03     proceddimentos clínicos 116 

  .01   consulta/atendimento/acompanhamento 6 

    .06 consulta/atendimento/às urgências em geral 6 

  .03   tratamento clínico em outras especialidades 41 

    .01 tratamento de  doenças infecciosas  e parasitárias 3 

    .02 tratamewnto de doenças do sangue, órgãos hematopoético 1 

  .04 tratamento de  doenças do sistema nervoso 2 

  .06 tratamento de  doenças cardiovasculares 19 

  .07 tratamento de  doenças do aparelho  digestivo 2 

  .14 tratamento de  doenças das  vias aéreas 10 



.15 tratamento de doenças do aparelho gênito urinário 4 

  .04   tratamento em oncologia 63 

  .10 gerais em oncologia 63 

  .05   tratamento em oncologia 3 

  .02 tratamento de insuficiência renal aguda 3 

  .08   
trat. de lesões, envenen. e outros decorrentes de causas 
externas 3 

    .04 complicações consequentes a procedimentos em saúde 3 

.04     procedimentos cirúrgicos 171 

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

    .02 cirurgida de pele, tecido subcutâneo/mucosa 1 

  .02   cirurgia de glândula endócrina 1 

      cirurgia de tireoide e paratireoide 1 

  .03   cirurgia do sistema nervoso e periférico 1 

    .01 traumas e anomalias do desenvolvimento 1 

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

    .02 da face e do sistema estomatogmático 1 

  .06   cirurgia do  aparelho  circulatório 2 

    .01 cirurgia cardiovascular 1 

    .02 cirurgia vascular 1 

  .07   cirurgia do aparelho digestivo  parede 108 

    .01 esôfago, estômago e duodeno 1 

  .02 intestino,reto e ânus 41 

  .03 pâncreas e vias biliares 43 

  .04 cavidade  e parede abdominal 23 

  .08   cirurgia do sistema osteomuscular 20 

    .01 cintura escapular 2 

    .02 membros superiores 8 

  .05 membros inferiores 7 

  .06 gerais 3 

  .09   cirurgia do  aparelho  gênitourinário 28 

    .01 rim, ureter e bexiga 5 

    .03 próstata e vesícula seminal 2 

    .04 bolsa escrotal, testículo e cordão espermático 2 

    .06 útero e anexos 17 

    .07 vagina, vulva e períneo 2 

  .12   cirurgia torácica 9 

    .02 pleurodese 3 

    .04 parede torácica 6 

      TOTAL 289 

 



 

 
 

    

     

          

   
 

 

 

INTERNAÇÃO EM ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS 
REALIZADOS 

 
JULHO./2017 

 
REALIZ. 

.03     Procedimentos Clínicos 19 

 
.04   Tratamento em oncologia 19 

    .08 Quimioterapia - proced. Especiais 19 

.04     Procedimentos cirúrgicos 123 

  .03   cirurgia do sistema nervoso central e periférico 10 

 
  .01 trauma e anomalias do desenvolvimento 1 

 
  .02 coluna e nervo periférico 1 

 
  .03 tuores do sistema nervoso 2 

 
  .05 trauma neurocirúrgico da dor funcional 6 

 
.04   cirurgia das vias aéreas superiores, face, caebeça e pescoço 2 

 
  .02 cirurgia da face e do sistema estomatogmático 2 

 
.06   Cirurgia aparelho circulatório 38 

 
  .01 Cirurgia cardiovascular 23 

 
  .02 Implante de cateter de longa permanência 3 

 
  .03 Cardiologia intervencionista 12 

 
.07   cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdom. 1 

 
  .02 intestino reto e ânus 1 

 
.08   cirurgia do sistema osteomuscular 4 

 
  .03 coluna vertebral e caixa torácica 4 

 
.12   cirurgia torácica 4 

 
  .02 mediastino 1 

 
  .04 parede torácica 1 

 
  .05 pulmão 2 

 
.16   Cirurgia em oncologia 64 

 
  .01 urologia 6 

 
  .02 sistema linfático 19 

 
  .03 traqueostomia transtumoral 3 

 
  .04 Esofago gastro duod visc anexas outros org intra 5 

 
  .05 colo proctologia 4 

 
  .06 Ginecologia 12 

 
  .08 pele e cirurgia plástica 3 

 
  .09 ossos e partes moles 1 

 
  .11 cirurgia torácica 3 

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

      TOTAL 142 

 



 

 

 
 

 

  

  

  

                                     PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS 
REALIZADOS   

             JULHO./2017   

    

FERTILIZAÇÃO "IN VITRO"   

CICLOS INICIADOS 9 

CICLOS CONCLUÍDOS 5  

    

    

EXAMES HISTOPATOLÓGICO POR CONGELAÇÃO  0 

(PATOLOGISTA NA SALA CIRÚRGICA)   

HISTOPATOLÓGICO (EXAMES À PARTE DO SISCAN) 24 

    

NUTRIÇÃO ENTERAL (POR ADMINISTRAÇÃO) 378 

    

R.P.G. (POR SESSÃO) 858 

    

UROLOGIA (PROCEDIMENTOS REALIZADOS) JULHO./2017 14 

1.288 

RESUMO DAS ATIVIDADES   

AMBULATORIAL 36.771 

INTERNAÇÃO EM MÉDIA COMPLEXIDADE 289 

INTERNAÇÃO EM ALTA COMPLEXIDADE  142 

PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL 1.288 

NÚMERO TOTAL DE ATIVIDADES 38.480 

 

  

VALOR RECEBIDO POR ESSES SERVIÇOS: 

 R$                  
2.516.527,32  

 


