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Atividades realizadas durante ano 2021 

 

• Elaboração do plano municipal de saúde; 

• Convenio através de licitação com laboratório de imagem para realização de 

tomografias; 

• Levantamento de convênio via Condesus para realização de exames e consultas 

especializadas; 

• Levantamento e agendamento de exames do tipo ressonância magnética com 

demanda reprimida; 

• Compra de ambulância, Van Sprinter e Spin; 

• Organização e reforma do almoxarifado do posto central, com novas prateleiras 

e armários para farmácia; 

• Implantação de projeto para tratamento de poços artesianos no interior do 

município (Passo dos Varões, Capela São Francisco – troca da caixa de água, 

Barra do Moraes e boca da Serra); 

• Compra de equipamentos novos para consultórios odontológicos (autoclaves, 

secadoras de material, cubas ultrassônicas e outros); 

• Reforma de ambientes internos do posto central para melhor atender os 

pacientes; 

• Compra de equipamentos de informática; 

• Compra de equipamentos médicos; 

• Manutenção e conserto de equipamentos e aparelhos médico; 

• Compra de máquinas de oxigênio para empréstimos a pacientes com uso 

contínuo; 

• Estruturação do Caps e desenvolvimento de atividades em rede com as demais 

secretarias; 

• Manutenção de toda frota de veículos; 

• Aplicação de BTI em parceria com secretaria de meio ambiente; 

• Controle e detecção da presença de Aedes Aegypt; 

• Controle da disseminação de febre amarela através da investigação de óbito do 

Bugio; 

• Controle da qualidade de água com coletas e análise para a CEVS; 

• Consulta e exames especializados realizados durante o ano de 2021: 

- Ressonância Magnética – 97 

- Mamografia – 270 

- Ecografias – 500 

- Endoscopia – 120 

- Colonoscopia – 120 

- consulta para avaliação cirúrgica – 50 

- Consulta proctologista – 30 

- Consulta gastroenterologista – 50 

- Consulta dermatológica – 175 

- Consulta otorrinolaringologista – 48 
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- Consulta vascular – 44 

- Consulta oftalmológica – 300 

- Cirurgia oftalmológica – 36 

- Consulta neurologista – 360 

- Consulta cardiologista – 275 

Média de viagens ano em cada carro – 240 

• Realização de convênio através da secretaria de estado para atendimento 

odontológico de crianças, adultos e adolescentes com deficiência em Igrejinha 

– hospital especializado; 

• Distribuição de álcool gel e máscara na semana do município; 

• Aplicação de vacina Covid e demais vacinas; 

• Consultas eletivas nos postos de saúde; 

• Realização de testes rápidos e eletrocardiograma; 

• Organização do NAAB  
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Renata Camargo Zamban Paim 
Secretária Municipal de Saúde 
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