INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E
PROFISSIONAIS HUMANOS PARA LEVAR
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA ATÉ VOCÊ

Atendimentos domiciliares, agendamento telefônico e transporte para consultas fora do Município,
exames gratuitos e repasses para melhorias no Hospital Nossa Senhora das Mercês, são apenas
algumas das ações do Município, que refletem no desenvolvimento do bem-estar da população.

Saúde e Qualidade de Vida

Quando estamos ‘bem de saúde’, como dizemos na linguagem popular, é sinal que temos uma boa
qualidade de vida, hábitos saudáveis, com relação ao corpo e a mente. E é pensando no seu bemestar, que desenvolvemos, ao logo dos anos, várias ações dentro da Gestão 5.0, no pilar Saúde e
Qualidade de Vida.

Ações

Hoje, o município oferta atendimentos domiciliares aos pacientes que não tem condições de se
deslocar até às unidades de saúde; transporte para as consultas e/ou exames realizados fora de
Santa Bárbara; agendamento telefônico de consulta para idosos, pessoas com necessidades
especiais, gestantes e moradores da zona rural; além de possuir um convênio com o Hospital para a
transferência de recursos. A Prefeitura tem, ainda, grupos de atividades físicas nos PSF’s,
estimulando a prática esportiva e, por consequência, a autoestima e o bem-estar dos cidadãos.

Exames

Neste contexto, temos ainda o custeio de exames que não são ofertados pelo Município, por meio
do Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro-Leste (Ciscel). E pensando em melhorar esta
realidade, recentemente, a Prefeitura repassou à Santa Casa Nossa Senhora das Mercês, por meio
de um Termo de Convênio, recursos a serem alocados para assegurar a reforma e a ampliação do
Hospital, especificamente da unidade hospitalar. Hoje o município já oferta mais de 15 tipos de
exames em seu território, evitando deslocamentos e promovendo o bem-estar. São eles, MAPA, Teste
Ergométrico, Teste da Orelhinha, Audiometria, Impedanciometria, BERA, Teste de Função

Vestibular, Duplex (arterial, venoso e carótidas), Ultrassom, Ecocardiograma, Raio X, Colonoscopia,
Endoscopia e exames laboratoriais.

Já está sendo feita a readequação do espaço físico da unidade hospitalar com implantação do
Centro de Exames e Diagnósticos. O novo ambiente contempla salas de ultrassonografia, de raio X,
de endoscopia, de recuperação, de tomografia, de mamografia, sendo esses dois últimos tipos de
exames oferecidos pela primeira vez no Município. Com isso, a recepção terá mais espaço, a fim de
receber as pessoas, além de banheiros adaptados e lugar para elevador.

Economia e comodidade

O novo Centro de Exames e Diagnósticos proporcionará maior precisão e qualidade nos
diagnósticos, evitando, também, o deslocamento de pacientes a outros municípios para usufruir
deste serviço. Assim, a Santa Casa reduzirá custos e ampliará o número de atendimentos.
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