


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Por meio do SIS – Sistema Integrado de Saúde, a Secretaria

Municipal de Saúde trabalha com o objetivo de formular e

gerir políticas públicas para atender as necessidades de

saúde da população, visando o reconhecimento pelo

compromisso na busca pela excelência na atenção à saúde.

Entre as prioridades estão a humanização, qualificação,

responsabilidade, cooperação e transparência.



MAPA DA SAÚDE

Mogi das Cruzes possui 66 unidades de saúde:

• 21 UBSs

• 13 PSFs – Programa Saúde da Família

• 21 Unidades Especiais – Mãe Mogiana, Cure 192, Pró-
Mulher, Unica Ambulatorial, UnicaFisio, AACD, AME, etc.

• 3 Unidades de Saúde Mental

• 7 Unidades de Pronto Atendimento

• 1 Hospital Municipal



INVESTIMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ano Orçamento 
% Participação da 

Saúde* 
2009 R$            42.022.743,30 15,30%
2010 R$            70.250.600,00 16,73%
2011 R$            90.655.367,81 17,89%
2012 R$            98.025.000,00 17,82%
2013 R$          110.489.261,11 18,74%
2014 R$          124.316.775,83 19,44%
2015 R$          136.010.800,84 20,31%
2016 R$          153.230.369,85 21,70%
2017 R$          165.324.996,77 22,22%
2018 R$          174.832.525,49 

* Índice constadados pelo TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) até 2014, a partir de 
2015 dados apurados pelo SIOPS (Sistema de Informação sobre Orçamento  Público em Saúde) 



EVOLUÇÃO / ATENDIMENTOS DA REDE

Ano 
EXAMES

LABORATORIAIS 

CONSULTAS /

REDE BÁSICA

CONSULTAS DE

ESPECIALIDADES /

PRONTO ATENDIMENTO

PROCEDIMENTOS /

ODONTOLOGIA

PROCEDIMENTOS /

ENFERMAGEM
TOTAIS

2010 862.612 357.326 308.150 107.540 716.025 2.351.653

2011 1.111.123 447.578 435.694 149.804 886.410 3.030.609

2012 636.053 357.405 401.523 167.005 795.391 2.357.377

2013 812.574 308.380 409.175 271.332 704.523 2.505.984

2014 1.287.545 270.177 562.811 327.055 651.575 3.099.163

2015 1.507.143 289.994 677.182 411.810 538.180 3.424.309

2016 958.733 342.353 599.271 512.322 680.202 3.092.881

2017 937.600 345.189 771.548 536.704 538.180 3.129.221





• 3.622 consultas e quase 500 cirurgias de catarata 

realizadas

• Parceria com a Santa Casa de Misericórdia de 

Mogi das Cruzes



• Mais de 12 mil procedimentos

• 752 consultas de ginecologia

• 752 consultas de clínica médica

• 9.600 exames laboratoriais

• 1.200 ultrassonografias

• 75 cirurgias de vesícula biliar



• Desde o mês de julho, a Prefeitura fez a ampliação

de mais 10 mil exames laboratoriais realizados

mensalmente pela Saúde

• Com isso, número de exames subiu para mais de

100 mil/mês



• Mogi das Cruzes recebeu 5 novas ambulâncias 

para renovação da frota atual do Samu

• Recebeu também 3 veículos para a frota da Rede 

Básica de Saúde

• Investimento de quase R$ 1 milhão na renovação 

da frota



• O Hospital Municipal e a Unica de Jundiapeba

conquistaram, respectivamente, os certificados de 

acreditação Ona 2 e Ona 1

• A certificação é sinônimo de qualidade e 

segurança aos pacientes, além de ser a única do 

tipo conquistada em todo o Brasil



• O Banco de Leite Humano de Mogi das 

Cruzes recebeu certificado de excelência 

“Categoria Ouro” pelo desempenho e 

qualidade em itens como atendimento, 

produção, equipe técnica, equipamentos 

disponíveis, espaço físico e assiduidade no 

fornecimento de dados.



• 937.600 exames realizados

• 610.078 prontos atendimentos

• 345.189 atendimentos na rede básica

• 161.470 atendimentos da rede especializada



• Mogi iniciou uma Campanha de Vacinação Cautelar
contra a Febre Amarela em novembro de 2017.

• 265 mil pessoas vacinadas em pouco mais de dois
meses.

• Ações diferenciadas: vacinação sítio a sítio,
abertura de unidades em alguns sábados, horário
noturno, adoção de senhas, agendamento da
vacinação pelo SIS 160 para público preferencial
(idosos, pessoas com deficiência, viajantes e
pacientes imunodeprimidos com receita médica)





• A construção do Hospital Dia já foi iniciada na 

mesma área onde está a Unica.

• Entre as cirurgias que poderão ser realizadas na 

unidade, estão vasectomias, tratamento cirúrgico 

de varicocele e hérnia umbilical, entre outras.

• Previsão: 2º semestre/2018



• Nova UBS para ampliar e facilitar o atendimento 

médico da população em uma das regiões que mais 

crescem na cidade.

• Fase atual: buscando área mais indicada para 

elaboração do projeto



• Distrito receberá uma UnicaFisio para reabilitação, 

promoção de saúde e especialidades voltadas para 

idosos e também a “Clínica do Homem” para 

oferecer atendimento especializado. 

• Esses novos equipamentos, unidos ao Ginásio de 

Paradesporto, à AACD, à UPA e ao Pró-Exame, 

darão origem à Cidade da Saúde, conjunto de 

equipamentos de saúde que contará com uma linha 

de ônibus para atendimento de pacientes.

• Local: ao lado da UPA 24 horas



• O Caps AD e a Unidade de Acolhimento Adulto 

(UAA) irão reforçar a Rede de Atenção em Saúde 

Mental e garantir atendimento especializado 

contra álcool, crack e outras drogas.

• Previsão: 2º semestre/2018

• Local: avenida Valentina de Melo Freire Borenstein, 

764 – Vila São Francisco



• Para agilizar diagnósticos e tratamentos, a Saúde 

está implantando o Serviço de Imagem Odontológica

• Serviço dará suporte para atendimento nos postos 

de saúde que já contam com dentista.

• Fase atual: início das atividades em março/2018

• Local: Pró-Mulher



• A unidade vai aumentar de tamanho e ser 

modernizada para oferecer mais conforto e 

comodidade no atendimento aos pacientes.

• Ampliação aproveitará espaço que era utilizado 

pela USF Jardim Planalto



• O bairro receberá uma unidade da Estratégia Saúde da Família (ESF) para oferecer ações de promoção 

à saúde e atender com mais facilidade uma média de 1 mil a 1,2 mil famílias.

• Local: Ao lado da UBS Vila Natal • Fase atual: Desapropriação da área









• Nova unidade é necessária para desafogar a Santa 

Casa que, nos últimos tempos, enfrenta crises cada 

vez mais frequentes diante da superlotação de 

gestantes e recém-nascidos na UTI Neonatal.

• Projeto prevê 42 leitos obstétricos (36 de baixo 

risco e 6 de alto risco); 10 leitos de UTI Neonatal e 

10 leitos de Semi-UTI Neonatal.

• Local: Distrito de Braz Cubas (ao lado do Hospital 

Municipal de Mogi das Cruzes).






