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Análise de Conjuntura 
NEGATIVO:
1. O desemprego tem forçado a migração de famílias que tinham 
algum tipo de plano privado de saúde para a rede pública. Até 
2018, segundo a Agência Nacional de Saúde (ANS), cerca de 30 
mil pessoas deixaram os convênios e seviços privados de saúde.

2. Mesmo com plano privado de saúde, muitas pessoas 
optam pelo sistema público pela qualidade e rapidez nos 
serviços que precisam.

POSITIVO:
1. O cenário adverso e a crise financeira não impediram que a 
atual gestão Barjas Negri registrasse uma série de conquistas de 
ordem técnica e investimentos em estrutura que estão 
assegurando qualidade no atendimento.  



  

Análise de Conjuntura Parte 2 
POSITIVO:
O Ministério da Saúde reconheceu o crescimento na 
demanda dos últimos anos em média e alta complexidade 
hospitalar. 

NOVO TETO:
Conseguimos assim o aumento do teto em R$ 17,5 milhões, 
sendo aproximadamente R$ 9,5 milhões em novembro de 
2017 e mais cerca de R$ 8 milhões em dezembro de 2018. 



  

Estatística de produção 
da Rede em 2018

Indicadores dão a dimensão do volume de serviços de 
enfermagem, ambulatoriais e médicos na rede pública, 
envolvendo todos os setores, da Atenção Básica às 
Especialidades e Urgência e Emergência.

Orçamento da pasta: R$ 420.000.000,00
Gasto diário: pouco mais de R$ 1.150.000,00 
Atendimento diário: média de 10.000 pessoas
Equipe da Secretaria de Saúde: 1.848 funcionários
Médicos: 300
Residentes: 48



  

Participação do entes da federação 
no custeio municipal da Saúde em 2018 



  

Atendimentos em 2018
Fonte: Núcleo de Estratégia e Planejamento (NEP)

Urgência e Emergência: 619.417/365 dias = 1.697/dia = 
70/hora = 14 pacientes por hora
UPAs: 508.255
COT: 83.483
SAMU: 27.679

Atenção Básica: 336.250/365 dias = 921/dia
USF: 175.664
UBS: 85.169
CRAB: 75.417
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Observações:
O desempenho nos últimos dois anos foi influenciado pela redução do número de 
médicos na AB, que se aposentaram com receio das mudanças devido à Reforma da 
Previdência, ou pediram exoneração.
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Serviços Especializados (Cadme, Casap, Cedic, CEM, 
Cerest, Cesm, Clínica de Olhos e Policlínica: 134.352

Serviços odontológicos: 279.067
Serviços odontológicos (AB): 70.686

Farmácias (Receitas Atendidas): 1.021.333

Central de Fisioterapia: 47.102

PAD: 56.377

Total de consultas médicas: 1.090.019

CPAN: 10.020

Vigilância Epidemiológica (VE): 39.911 

VISA: 14.618



  

CCZ (TOTAL): 300.702
Canil/Raiva: 49.294
Dengue terceirizado: 208.862
Dengue SMS: 35.215

Pacto contra a Mortalidade Infantil: 36.441

CDI: 26.442 (Núcleo incluso)

Saúde Mental (Médico): 22.977

Laboratório Municipal: 1.306.284

Laboratório Municipal de Citopatologia: 15.216

Limerlap: 1.500/mês (empresa terceirizada de Limeira). Desde maio 
deste ano está realizandos 2.000/mês, equacionando demanda.

Cerest: 17.082

Clínica de Olhos: 15.732



  

Ambulatório Médico de Especialidades – AME
Produção de 2018

Primeira Consulta: 5.027
Retorno: 12.631
Cirurgias: 5.444
Ultrassom: 1.016
Total de Atendimentos: 24.118

Cirurgias Eletivas (Hospitais de São Pedro)
Em 2018 foram realizadas 1.148 cirurgias eletivas no 
Hospital de São Pedro. Este ano, de janeiro a maio, 
foram 263. Sem envolver custos adicionais, mas sim, 
troca de serviços com o município vizinho.



  

Avanços da Saúde 
nos últimos 2 anos



  

Urgência e Emergência

1. Criamos o Médico Horizontalista – Com esta 
medida foi possível acabar com a fila de espera por 
vagas hospitalares.
2. Modernizamos o Laboratório Municipal, com 
resultados online dos exames – mais rapidez para o 
diagnóstico em UPAs e acesso aos resultados por toda a 
rede.
3. Implantamos o Protoloco da Rede AVC – Mais 
rapidez no diagnóstico e redução das sequelas por 
causa do AVC
4. Implantamos o Protocolo de Infarto do Miocárdio – 
Mais rapidez no diagnóstico, com apoio do Teste rápido 
para troponina 



  

Residência Médica

Até o início deste ano (2019), a Residência Médica da 
Secretaria de Saúde já formou 41 médicos especialistas. 
Atualmente conta com 48 médicos residentes ativos nas 
seguintes especialidade:

Cardiologia (1)
Cirurgia Geral (3)
Clínica Médica (4)
Ginecologia e Obstetrícia (12)
Medicina de Família e Comunidade (4)
Ortopedia e Traumatologia (11)
Pediatria (9)
Pré-Requisito em Cirurgia Básica (1)
Urologia (3)



  

Hospital Regional

Inaugurado em março de 2018, a unidade possui 
69 leitos, sendo 10 UTIs e 08 semi-intesivo, 12 
cirurgia geral, 30 clínicos, mais 09 leitos no 
hospital dia.

Atendimentos realizados em 2018: 42 mil 
20.505 consultas, 2.715 cirurgias gerais e ambulatoriais, 
e 18.732 exames, como endoscopia, colonoscopia, 
ecocardiografia, ressonância magnética, tomografia, 
entre outros, ultrapassando as metas qualitativas 
previstas para o primeiro ano de funcionamento.
Recebeu nota 9,9 pelos seus usuários.



  

Hospitais Conveniados SUS

Internações 2018: 21.681 = 1.806/mês
Santa Casa:11.634
Fornecedores de Cana (HFC): 10.047

Procedimentos especiais 
HFC e Santa Casa:

Raio-X: 212.606
Ultrassom: 32.236
Mamografia: 10.299 
Tomografia: 6.405
Ressonância Magnética: 5.013



  

Cento de Oncologia – Ceon HFC

O Ceon, do HFC, passou por grande reforma e 
ampliação, com recursos do município, tornando-se um 
centro de alto padrão para todos os usuários SUS.

Cirurgias Eletivas (filas zeradas)

Desde 2012 havia em fila de espera 2.031 pessoas, que 
aguardavam as mais diversas cirurgias eletivas, de várias 
especialidades, como ginecologia, cirurgia geral, cirurgia 
pediátrica, oftalmologia, ortopedia de mão, 
otorrinolaringologia, urologia e varizes.

A fila para estas especialidades foram zeradas. E toda a 
demanda é atendida dentro do mês, seguindo rotina.



  

Ginecologia e Obstetrícia 

No HFC, com a mudança de protocolo na 
acompanhamento das gestantes, houve reversão no 
índice de parto normal, que superou pela primeira vez o 
de cesariana. 



  

Laboratório Municipal – GeneXpert

1. Equipamento de última geração fabricado nos EUA e 
avaliado em US$ 60 mil.

2. Proporciona mais agilidade no processamento das 
amostras de exames de tuberculose (TB). 

3. Foi um prêmio do Ministério da Saúde devido ao 
excelente desempenho da rede de Atenção Básica e 
Cedic nas últimas campanhas de combate à tuberculose. 

4. De janeiro a setembro de 2018, foram realizados 2.119 
exames de TB com a nova tecnologia, sendo 173 para as 
UPAs (Unidade de Pronto Atendimento).



  

Laboratório Municipal – Exames gerais

O alto volume de exames realizados no Laboratório Municipal 
(1.306.284 em 2018) passa por tecnologia de excelente resolução e 
desempenho.

1. A Prefeitura atualizou a tecnológica dos exames de urina (urinálise). O 
processo tornou-se 100% automatizado. Valor do contrato: R$ 600 mil 
por ano.

2. O contrato com a empresa Siemens – Healthcare e Diagnósticos, 
para locação de equipamentos de imunoquímica, o Laboratório 
Municipal também ampliou sua grade de exames para diagnóstico. Valor 
aproximado do contrato: R$ 1,8 milhão por ano

Exames novos realizados:
2.1. Sífilis congênita: sorologia para Sífilis pelo método de 
quimioluminescência
2.2. Troponina: para diagnóstico do infarto do miocárdio



  

Faculdade de Medicina Anhembi 
Morumbi

● Com a Faculdade de Medicina Anhembi Morumbi, a 
cidade se consolidou como polo de formação de 
profissionais de saúde.

● A instituição já conta com duas turmas de 75 alunos 
cada.

● Um dos benefícios é que estamos formando médicos 
para a nossa rede, conhecedores SUS.

● Em segundo lugar, estamos qualificando a rede, uma 
vez que as aulas práticas são realizadas nas unidades 
de saúde com nosso preceptores

● 10% do orçamento bruto da instituição vêm para o 
município em forma de investimentos em obras, 
compra de equipamentos e capacitação de pessoal.



  

Faculdade de Medicina 2

● Só relativo a 2018, com a primeira turma de alunos, 
estão sendo repassados à Secretaria de Saúde 
aproximadamente  R$ 400.000,00. 

● Por ano, serão cerca de R$ 850 mil. 
● Em seis anos, quando tiverem 6 turmas, receberemos, 

nas condições atuais, cercade R$ 5,4 milhões/ano.
● Com o acréscimo de mais 100 alunos, como está 

previsto, teremos em 6 anos R$ 12 milhões ao ano 
para a saúde pública.

● Os primeiros recursos serão utilizados para comprar 
novos equipamentos para o SAMU e reformar e ampliar 
a USF de Tupi.  



  

Hospital Ilumina

● Temos em Piracicaba um serviço ambulatorial e de 
prevenção, 100% SUS, fundamental no enfrentamento 
dessa doença, que atinge cerca de 20% a 25% da 
população brasileira. 

● O câncer é considerado uma doença da modernidade. 
Quando diagnosticado em sua fase inicial tem chances 
de 90% de cura. Por isso o hospital Ilumina vai centrar 
seus esforços no diagnóstico e prevenção.

● Atualmente, cerca de 80% das doenças diagnosticadas 
estão em fase avançada e apenas 20% em fase inicial, 
quando o tratamento é mais eficiente.

● Em 5 anos, com o hospital, a meta é que somente 20% 
dos casos diagnosticados estejam em fase avançada e 
80% na fase inicial.
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Carreta Ilumina

Com o hospital em funcionamento, a Carreta Ilumina passa 
a circular pelos bairros da cidade para realizar os exames – 
de mama, iniciamente – de todo o grupo prioritário (para 
risco para o câncer), a partir de cadastro elaborado pelos 
agentes comunitários de saúde (ACS), da Atenção Básica, 
que visitarão a população casa a casa em busca ativa, 
fazendo a triagem.



  

Farmácia de Alto Custo

Para viabilizar a farmácia de alto custo, o município custeia o aluguel da 
unidade e disponibiliza os funcionários. O Estado fornece os 
medicamentos. 

Farmácia da Vila Rezende aberta nos 
finais de semana

Unidade de referência para a cidade, porque funciona diariamente, de 
segunda a segunda, inclusive feriados, das 8h às 17 horas.

Centro de Vigilância em Saúde (Cevisa)

O prédio próprio agrega Cedic, VE, Visa, Cerest, Banco de Dados, 
gerando economia ao município.



  

Residência de Odontologia

Duas residências em Odontologia bucomaxilofacial:

1. Em parceria com o HFC, com 2 profissionais por turma. 
Avançamos para o terceiro ano, com 6 dentistas estudando 
esta especialidade, contribuindo para o aprimoramento do 
serviço no plano cirúrgico e ambulatorial.

2. Em parceria com a Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba (FOP-Unicamp) e com o Hospital Regional, com 2 
profissionais estudando na FOP e no Hospital Regional. Está 
em processo de seleção para a segunda turma.



  

Sistema de Transporte - SITSS

Transportados em 2018: 22.481 pessoas, sendo 14.673 
pacientes e 7.808 acompanhantes. Num total de 3.806 
viagens.

As viagens foram para as mais diversas cidades do 
estado: São Pedro, Limeira, Campinas, São Paulo, 
Ribeirão Preto, Mogi Mirim etc. Onde temos convênio ou 
estão unidades de referência para algumas 
especialidades ou serviços.



  

Veículos adquiridos pelo Sitss 
2018

QTD PRODUTO COMPRA

3 Spin com 7 lugares, marca Chevrolet Adquiridos com recursos próprios

2 Veículos adaptados para transporte de exames, 
marca Peugeot 

Adquiridos com recursos próprios

1 Spin com 7 lugares, marca Chevrolet Adquirido com recursos próprios 

5 Ambulâncias para o SAMU Enviadas pelo Ministério da Saúde

2019

QTD PRODUTO COMPRA

1 Spin, marca Chevrolet (Cerest) Recursos do Ministério Público 

1 Spin, marca Chevrolet (PAD) Recursos do Ministério Público 

1 Spin de 7 lugares, marca Chevrolet Recursos de Emenda Parlamentar, do deputado 
federal Chico Sardelli

2019 

QTD PRODUTO COMPRA

2 Vans de 21 lugares, marca Mercedes 
Benz 

Adquiridos com recursos próprios

1 Ambulância para o SAMU Emenda Parlamentar 



  

UPA Pisca e Vila Rezende recebem 
novos equipamentos de Raio-X

A aquisição foi possível graças à Emenda Parlamentar 
do Deputado Estadual Roberto Moraes, 
no valor de R$ 200 mil.



  

Saúde Bucal – Atenção Básica

Foram adquiridos 48 equipamentos de 
ultrassom, 17 cadeiras odontológicas, 26 
fotopolimizadores e 19 amalgamadores, que 
vão suprir os 45 consultórios dentários 
distribuídos pelos bairros da cidade. 

Recursos são oriundos de Emendas 
Parlamentares dos deputados federais Ivan 
Valente (R$ 483.740,00) e 
Bruno Covas (R$ 200.000,00).



  

Reforma de unidades da AB

Desde 2018 já reformamos 29 unidades da Atenção Básica. 
Outras 6 estão em execução. A ampla reforma da UBS Jupiá 
contou com o apoio do Conselho Municipal de Saúde (CMS), que 
tem realizado vários reparos em unidades da rede, de alvenaria e 
eletricidade, dentro do Programa Quem Usa Cuida.

Unidade de Saúde em construção, 
reforma e ampliação

1. Upa Vila Cristina (Em obras) 
2. UBS Caxambu (reforma e ampliação – No aguardo dos 
recursos já aprovados pelo Governo Federal)
3. Reforma e ampliação da USF Tupi (Em andamento, com 
recursos da Faculdade de Medicina Anhembi Morumbi)



  

Unidade de Saúde que serão 
construídas, reformadas ou ampliadas
1. USF Grann Park/Vida Nova 
(Em licitação – No aguardo dos recursos já aprovados pelo Governo Federal)
2. USF Parque Piracicaba 
(Em licitação-- No aguardo dos recursos já aprovados pelo Governo Federal)
3. USF Santa Rita 
(Em licitação – No aguardo dos recursos já aprovados pelo Governo Federal)
5. UPA Piracicamirim 
(Proposta em tramitação junto ao Ministério da Saúde)
6. USF Minas Nova/Jardim das Flores 
(Em construção)
7. Crab Vila Sônia 
(Em licitação)
8. USF Água Branca/Monte Feliz 
(Em licitação – No aguardo dos recursos já aprovados pelo Governo Federal)
9. USF Anhumas
(Em licitação)



  

UPA Vila Cristina

A nova unidade está sendo concebida segundo novos 
conceitos de atendimento. Terá mais de 2,3 mil metros 
quadrados de área construída, em terreno de 4 mil metros 
quadrados, com capacidade para atender a população das 
regiões da Vila Cristina, São Jorge, Jaraguá, Pauliceia, 
Novo Horizonte/Santa Fé, Parque dos Eucaliptos e zona 
rural. 

Raio-X da Obra:
● 10 consultórios, sendo 4 infantis
● 52 leitos, sendo 12 infantis; 15 femininos; 16 masculinos; 6 de 

emergência e 3 de isolamento
● Infraestrutura básica para separar adultos de crianças, 
● Brinquedoteca e fraldário.
● Banheiro para hostomizados
● Consultórios: 10, sendo 4 infantis



  

Centro de Especialidades 
Odontológicas – CEO

Vamos construir em área própria (onde ficava o CEO da Rua 
Tiradentes) uma clínica odontológica especializada completa, 
infantil e adulta, com pronto atendimento, unificando todo serviço 
odontológico público. O projeto já foi aprovado pelo Ministério da 
Saúde e aguardamos a liberação desses recursos.



  

Obrigado a todos!

Dr. Pedro Antonio de Mello
Secretário de Saúde

Fone: 3403-1220
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