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“Em geral, nove décimos da nossa felicidade baseiam-se exclusivamente na saúde. Com ela, tudo se 
transforma em fonte de prazer.”

(Arthur Schopenhauer)

A SAÚDE NO MUNICÍPIO

No início da povoação e mesmo depois da chegada dos primeiros 
médicos e farmacêuticos, era comum a população, com menor poder 
aquisitivo, recorrer a curandeiros e benzedeiras para curar vários tipos 
de enfermidade, as quais eram tratadas com ervas, entre outras: arruda, 
hortelã, erva de Santa Maria, erva-cidreira, flor de mamão e de São João, 
além de muita reza e fé em Deus.

Além das benzedeiras, também era muito procurado o serviço das 
parteiras, mulheres do povo, mas que, com muita habilidade, dedicação e 
perseverança, ajudaram no nascimento de grande parte da população da 
época e eram tão habilidosas no que faziam que mesmo após a vinda dos 
médicos e a abertura do hospital, muitas mães ainda as chamavam para 
dar assistência na hora do parto.

Entre outras que tivemos, a parteira mais famosa de Itápolis foi a 
querida Dª Ignês Mursi – Angesa - de nascimento, que veio para Itápolis 
na década de 1910, aos nove anos de idade, aqui se casou com Francisco 
Defendente e tiveram três filhos. Para ela não importava onde teria que 
prestar serviço, nem se teriam ou não dinheiro para pagá-la, na maioria das vezes as pessoas retribuíam 
com ovos, frangos, arroz, linguiça e outros mantimentos que possuíam. Dª. Ignês faleceu no dia 25 de 
setembro de 1969. 

Antes de Antonio Rodrigues Hidalgo e José Rossi, Caibar de Souza Schutel aqui se estabeleceu 
com farmácia no Largo da Matriz e para isso, na Sessão da Câmara Municipal do dia 16 de junho de 
1891, requereu autorização para abrir uma farmácia, a qual lhe foi concedida, tendo em vista que não 
havia nenhuma na cidade.

Caibar de Souza Schutel se acha ligado a nossa História, pois como Secretário Interino, foi ele 
quem lavrou a primeira Ata da Sessão da Câmara Municipal, no dia 13 de junho de 1891. Era natural do 
Rio de Janeiro, onde nasceu em 22 de setembro de 1868; veio para o Estado de São Paulo aos 17 anos. 
Exerceu sua profissão também nas cidades de Piracicaba, Boa Vista das Pedras (Itápolis), Araraquara e 
Matão, onde foi o Prefeito Municipal e elevou aquele distrito à categoria de Município. Faleceu em 30 
de janeiro de 1938.

 O primeiro Médico de Itápolis pode ter sido um norte americano, que pelo fato de ter ficado pouco  

Saúde e Medicina
Capítulo  XI

A parteira Ignês Mursi

ITAPOLIS REVISADO FLAVIO.indd   123 15/04/2016   11:27:21



124

15
0 

A
no

s 
de

 H
is

tó
ri

a
tempo em Boa Vista das Pedras, 
ninguém conseguiu memorizar 
seu nome.

A princípio havia dentistas 
ambulantes e, dentre eles, um 
português que vinha de Matão. 
O primeiro dentista que se fixou 
aqui foi Venâncio Cariani, que 
instalou o seu gabinete na Rua XV 
de Novembro (atual Pe. Tarallo), 
no ano de 1906.

Algum tempo depois, com 
o grande número de enfermida-
des na cidade e havendo grande 
dificuldade de locomoção para 
as cidades vizinhas, um grupo 
de pessoas influentes que se 
preocupavam com o bem estar 
da população, pensando em sua 
cidade e unidos pela mesma cau-
sa, reuniram-se no dia 13 de junho 
de 1926, no edifício do Fórum, 
na sala das audiências do Juízo 
de Direito, às 13 horas. Estavam 
presentes os senhores: Dr. Deocle-
ciano Rodrigues Seixas, Coronel 
José Theodoro do Amaral Filho, 
Dr. João Manoel Carneiro Lacer-
da, Dr. Paulo Brasil, Dr. Arthur 
Pinto, Dr. Napoleão Pellicano, Dr. 
Vasco Pestana Franco, Dr. Valen-
tim Gentil, Bernardino Torres e 
Dr. João Teles Ribeiro.

Na busca para solução 
dos graves problemas com moléstias que necessitavam de internação e para uma maior tranquilidade da 
população itapolitana, surgiu uma idéia que foi aceita por todos: fundaram o Hospital de Misericórdia 
de Itápolis (Instituição Filantrópica), nome dado pelos próprios participantes. Assim, deu-se o primeiro 
passo para a construção do Hospital em nossa cidade e passou do idealismo para a realidade.

Nesta reunião foi constituída a Mesa Provisória, votada e aprovada pelos presentes, sendo o pro-
vedor, o Sr. Dr. Deocleciano Rodrigues Seixas.

Em 9 de agosto de 1931 foi aprovado o regulamento interno da Empresa, proposto pelo provedor 
e aprovado pela mesa administradora, onde ficou definido que o Hospital prestaria assistência cirúrgica 
e esta seria distribuída em 6 seções distintas e independentes, como:

- Seção de Cirurgia Geral;
- Seção de Cirurgia Obstétrica;
- Seção de Clínica Geral para Homens;
- Seção de Clínica Geral para Mulheres;
- Seção de Pesquisas Clínicas;
- Seção de Radiodiagnóstico.

Lançamento da Pedra Fundamental, do Hospital de Misericórdia

Hospital de Misericórdia de Itápolis em 1927, na sua fase 
de cobertura
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Para cada seção foi nomeado 
um médico de reconhecida competên-
cia no assunto, denominado Chefe de 
Seção, com mandato igual ou enquanto 
durasse o do provedor. Fariam parte 
do Corpo Clínico, todos os médicos 
domiciliados nesta cidade, designados 
pelo Provedor e substituídos quinze-
nalmente.

O Corpo Clínico ficou assim 
constituído:

- Chefe Cirurgia Geral: Dr. 
Nestor de Oliveira.

- Chefe Cirurgia Obstétrica e 
Radiodiagnostico: Dr. Paulo Emílio 
Brasil.

- Chefe Clínica Geral Masculi-
na: Dr. Arthur Osório de Aguiar Pinto.

- Chefe Clínica Geral Femini-
na: Dr. Napoleão Pellicano.

 No dia 22 de agosto deste 
mesmo ano foi lançada a pedra funda-
mental e, no dia 17 de abril de 1932, 
na administração do Prefeito Eugenio 
de Paula Brandão, foi inaugurado o 
nosso Hospital com a bênção do Cô-
nego Manoel Pereira Borges, Vigário 
da Paróquia de Itápolis.

O primeiro médico cirurgião 
foi o Dr. Nestor de Oliveira.

O primeiro Provedor efetivo 
foi o Dr. Paulo Brasil, quando então, 
teve início o atendimento, mas só no 
pavimento superior, que foi equipado 
e mobiliado de acordo com as neces-

sidades de um Hospital de porte médio.
No dia 6 de janeiro de 1934, com novo regimento interno, as Seções criadas em 1931, foram 

distribuídas da seguinte maneira:
- Seção de Cirurgia Geral, com responsabilidades do Dr. Brasilio Rodrigues dos Santos;
- Seção de Cirurgia Geral para homens, Dr. Arthur Osório de Aguiar Pinto;
- Seção de Cirurgia Geral para mulheres, Dr. Napoleão Pellicano e Dr. Leonardo Pinto da Cunha.
- Radiodiagnóstico, Dr. Paulo Brasil.
No dia 21 de outubro de 1937, o Provedor firmou contrato com as Irmãs de Caridade da Congre-

gação Irmãs Pobres de Nossa Senhora, que desde 1 de agosto do mesmo ano, iniciaram seus trabalhos 
no Hospital. Assim, as Reverendas: Maria Higina (Irmã Gina), Maria Ermengarda e Maria Vile Rich, 
juntamente com os funcionários da limpeza, com desvelo e dedicação, mantinham as dependências muito 
limpas e ainda prestavam assistência física e espiritual aos enfermos.

No dia 24 de setembro de 1939, o Prefeito Municipal de Itápolis, Odilon Negrão, teve apoio, na 
iniciativa do Hospital, em dotar a cidade de serviço de transporte funerário, onde colocaria no orçamento 

Hospital Misericórdia de Itápolis em fase final de construção

Primeiro Centro Cirúrgico do Hospital de Misericórdia
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municipal de 1940, um auxílio para aquisição 
do veículo destinado ao transporte fúnebre.

Através de um requerimento, o Hospi-
tal solicitou licença para exploração do Ser-
viço de Transporte Funerário, isento, porém, 
de impostos e taxas, uma vez que a empresa 
não visava a obter lucros.

A Mesa Administrativa aprovou e 
o Sr. Prefeito Municipal se manifestou de 
pleno acordo, assim, os Srs. Dr. Paulo Brasil 
e Gisberto Lalaina, estiveram em São Paulo, 
comprando um Chevrolet, modelo Ramona,  
inclusive pneus para que pudesse circular.

Alguns anos depois, os Doutores 
Walter Salim Haddad, Emilio Salim Haddad, 
Orozimbo Theodoro do Amaral, filhos de 
Itápolis, vieram fazer parte do Corpo Clínico 

do Hospital de Misericórdia, assim como os Doutores Henrique da Silva Ramos e Luiz Antonio Monteiro.
No ano de 1952, ao lado do edifício do Hospital foi lançada a Pedra Fundamental para a construção 

da Maternidade, que foi  dirigida pelo engenheiro Dr. Dante Compagno e, no dia 13 de maio de 1953, em 
solene cerimônia, que contou com a presença do Governador do Estado de São Paulo, Lucas Nogueira 
Garcez, o Prefeito, Dr. Romeu Gialdini Stella inaugurou essa notável casa de assistência maternal.

Por resolução da Mesa Administrativa do Hospital, essa instituição recebeu o nome de Maternidade 
Dª. Julieta Lyra, em homenagem a progenitora do Dr. Eduardo do Amaral Lyra que, na ocasião, exercia 
o cargo de cirurgião-chefe da Santa Casa de Misericórdia de Itápolis.

Em 1962, logo apos a morte do Dr. Lyra, chegou, para ocupar a vaga, o médico-cirurgião Dr. 
Antonio Melucci, médico este que doou sua vida pela Santa Casa, trabalhando com amor, dedicação, 
humildade, sendo Provedor do Hospital durante 21 anos. Em 2006, vítima de uma doença rara, veio a 
falecer. O pavilhão construído na Década de 1970, durante o período em que era provedor, recebeu o 
nome do ilustre profissional: Pavilhão Dr. Antonio Melucci.

A Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dª. Julieta Lyra contam hoje com um Corpo Clínico 
atuante e o atual interventor é o Sr. Paulo Roberto Bovolon Sene.

Atual Corpo Clínico:
Dr. Adel Saad Filho – Cirurgião Vascular
Dr. Alichandre Fumio Sakaschita – Ortopedista
Dr. André Luís Quarteiro – Otorrinolaringologista
Dr. Bruno Delgado Mortati – Cirurgião Vascular
Drª Camila de Agostini Furlan Maniero– Otorrinolaringologista
Dr. Carlos Alberto Lopes – Anestesista
Dr. Ciniro Massari Neto – Cardiologista
Dr. Dagmar Arantes – Ortopedista
Drª. Flávia Gondini Loureiro Saad – Oftalmologista
Dr. Gustavo Maluf Tiradentes – Ortopedista
Dr. Hélio Kalil Issa – Urologista
Dr. Jorge Henrique Mello do Amaral – Clínico Geral
Dr. José Américo Galbiatti – Pediatra

13 de maio 1953 - Chegada do Governador Lucas Nogueira Garcez 
para a inauguração da Maternidade Dona Julieta Lyra
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Dr. José Maria Lopes – Ginecologista e Obstetra
Drª. Juliana Logullo – Pediatra
Dr. Laudelino Custódio Neto – Ortopedista
Dr. Luís Cláudio Teixeira – Ginecologista e Obstetra
Dr. Luiz Fernando Dias Rodrigues – Cirurgião Geral
Dr. Luiz Guido Cavichiolli – Ginecologista e Obstetra
Dr. Marcos Antonio Claudino – Cardiologista
Dr. Matheus Sgarbi Vergaças – Otorrinolaringologista
Dr. Moacir Maniero Jr. – Cirurgião Plástico
Dr. Otávio José Brunelli Zagatti – Cirurgião Geral
Dr. Paulo Reinaldo Hilário – Pneumologista
Dr. Ricardo Alexandre dos Santos – Clínico Geral
Dr. Roberto Saad Filho – Oftalmologista
Dr. Rogério Aaron Denys – Clínico Geral
Dr.  Saulo de Tarso Sgarbi – Otorrinolaringologista
Drª. Shirlaine O. Silva Claudino – Dermatologista
Drª. Solange Júlio Moreira – Pediatra
Dr. Vanderlei Antonio Padoves – Anestesista
Drª. Vivian Guedes Cavichiolli Almeida - Pediatra
Provedores da Santa Casa:
- 13/08/1926 a 18/08/1928 – Dr. Deocleciano Rodrigues Seixas.
- 10/09/1928 a 25/10/1929 – Sr. Antônio Compagno.
- 24/11/1929 a 14/02/1943 – Dr. Paulo Brasil.
- 14/02/1943 a 24/07/1943 – Dr. Valentim Gentil.
- 08/08/1943 a 30/08/1949 – Sr. Odilon Negrão.
- 02/10/1949 a 19/12/1950 – Sr. Gisberto Lalaina.
- 11/03/1951 a 07/05/1954 – Sr. Ernesto de Cunto.
- 07/05/1954 a 14/11/1957 – Sr. José Trevisan.
- 12/03/1958 a 01/03/1962 – Dr. Eduardo do Amaral Lyra.
- 15/05/1962 a 14/02/1963 – Sr. Carlos Tucci.
- 14/02/1963 a 09/11/1982 – Dr. Antônio Melucci.
- 10/11/1982 a 19/11/1982 – Antonio Coletti
- 20/11/1982 a 22/02/1990 – Dr. Antônio Melucci.
- 22/02/1990 a 14/02/1996 – Sr. Ranulfo Mascari.
- 14/02/1996 a 30/03/1998 – Dr. Antônio Melucci.
- 08/04/1998 a 14/02/2000 – Sr. João Bono.
- 14/02/2000 a 14/02/2001 – Dr. Valdomiro Pisanelli.
- 14/02/2001 a 14/02/2003 – Sr. Lino Antônio Pontieri.
- 14/02/2003 a 14/02/2005 – Sr. Ranulfo Mascari.
- 14/02/2005 a 14/02/2007 – Dr. Fernando E. Travensolo.
- Em 2007, o Hospital se encontrava com dificuldades financeiras, havendo a possibilidade de 

seu fechamento. A Prefeitura Municipal assumiu a intervenção e assim, de fevereiro até julho, ficou sob 
a responsabilidade do Sr. Adroaldo Curioni e depois de julho, os responsáveis foram:

- de agosto a setembro - Srª. Sueli Poppi. 
- de janeiro a dezembro de 2008 - Sr. José Mortati Jr.
- de janeiro a novembro 2009 - Sr. Robson Luciano Rinaldi
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- de novembro 2009 até 09 novembro 2010 - Sr. Edson Omekita
- de novembro 2010 até 31 março 2011 – Srª. Vera Martins Coelho
- a partir de 01 de Abril 2011 até os dias de hoje, o Sr. Paulo Roberto Bolovon Sene.

DR. ANTONIO MELUCCI

Nasceu em 26 de maio de 1933, em Igarapava, Estado de 
São Paulo, na fazenda São João, da qual seu pai Orestes Melluci 
era administrador. Fez seus primeiros estudos na Escola Rural da 
fazenda, indo para Ribeirão Preto concluir o ensino médio. Termi-
nando este, ingressou no Curso de Medicina da USP.

Em 1958, fez parte da 2ª turma de Formandos em Medicina 
daquela Faculdade. Em 1962, encontrou com Dr. Guilherme Cleber 
Marconi (itapolitano), que estava também cursando Medicina na 
USP, naquela cidade. Através dele, soube que Itápolis, havia per-
dido um grande médico- cirurgião, o Dr. Eduardo do Amaral Lyra

Dr. Melluci veio para Itápolis no mesmo ano para substi-
tuir o Dr. Lyra. Homem que amava sua profissão, nunca visava a 
fins lucrativos, mas sim, sempre a sua maior preocupação era a 
saúde dos seus pacientes. Pessoa calada, mas amiga de todos. Foi 
provedor da Santa Casa durante 21 anos e, nesse período, foi construído o Pavilhão Novo.

Em meados de 2003, Dr. Melluci, começou a apresentar sintomas estranhos, ficar esquecido. Seus 
amigos, preocupados o  levaram a um  médico especialista. No início do caso, pensou-se que se tratava de 
Alzheimer, mas depois foi constatado que era uma doença rara, Creudzfiield Jacob. Resistiu heroicamente 
até o ano de 2006, quando em 17 de outubro veio a falecer. O pavilhão novo da Santa Casa recebeu seu 
nome com muita honra e merecimento e, na entrada, está seu busto de bronze.

     Até um dia, amigo.

     Dia de médico e sua véspera
     Ritual branco, contrito, silencioso.

     Ante os olhos marejados d’água de
     Nossa cidade entristecida,
     Tu partiste.
     O homem de poucas palavras.
     Noite e dia médico, guardião dos corredores
     Impregnados da dor dos hospitais...
     O bisturi de ouro, mão seguras, ungidas

     Magistrais, repousam serenas
     Envolvendo o próprio coração que tanto por nós
     Lutou
     Único foi teu jeito de a dor do outro aliviar.
     Cumpriste como ninguém teu ofício
     Ceifado apenas pela morte
     Igarapava, obrigado, teu filho foi nosso pai.

Dr. Antonio Melucci

ITAPOLIS REVISADO FLAVIO.indd   128 15/04/2016   11:27:24



129

15
0 

A
no

s 
de

 H
is

tó
ri

a

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO LUCAS 
 

Em 1943, a provedoria da Santa 
Casa de Misericórdia contratou um 
jovem doutor, cirurgião vindo de Jaú, o 
Dr. Eduardo do Amaral Lyra.

Rapidamente, Dr. Lyra se fez que-
rido e tornou-se ídolo. Foi eleito prefeito, 
deputado estadual e, onde quer que se 
colocasse, o povo o apoiaria.

Com um médico na política, não 
poderia ser diferente, os adversários re-
traídos não mais utilizavam a Santa Casa.

A política dividia famílias, divi-
dia enfermos, eram os ânimos acirrados, 
as tendências políticas exageradas e o 
jeito, então, foi construir outro hospital.

Um grupo de idealistas adquiriu um terreno na Avenida 7 de Setembro e, com muitos esforços, 
em 08 de setembro de 1953 inaugurou a Casa de Saúde e Maternidade São Lucas, com a presença do 
Governador do Estado de São Paulo, Lucas Nogueira Garcez. Iniciou as atividades imediatamente. A 
diretoria era composta por: Presidente - Emilio Mucari; Diretor - Ciniro Massari; Secretário - Walde-
mar Tombi.

O hospital contou com o seguinte  Corpo Clinico: Dr. Henrique da Silva Ramos, Dr. Francisco de 
Paula Santos Abreu, Dr. Fauzi Mucari e Dr. Francisco Marão.

Na década de 1970, a Casa de Saúde e Maternidade São Lucas fechou suas portas, anos depois o 
prédio funcionou  como ambulatório do antigo INPS.

O prédio do extinto hospital, por algum tempo ficou fechado, até que foi vendido, reformado e 
instalado ali um hotel. Este hotel foi inaugurado no dia 30 de julho de 2011 e está em pleno funcionamento. 

O primeiro Centro de Saúde em Itápolis 
começou a funcionar em 1° de janeiro de 1934, 
no pavimento térreo do prédio nº. 629, da Rua 
Ricieri Antonio Vessoni, esquina com Av. Fran-
cisco Porto (casa do Sr. Emilio Mucari). 

Em Itápolis funcionou também o Posto 
de Puericultura, que era um conjunto de meios 
adequados ao desenvolvimento fisiológico da 
criança antes e depois do nascimento. Era uma 
assistência prestada a gestantes e bebês, pois na 
época não existia o pré-natal que hoje é oferecido 
às grávidas, além do acompanhamento médico 
a crianças com problemas de saúde. Depois se 
agregou ao Posto de Saúde. Esse local atualmente 
é a Sede da AIA-Associação Itápolis Acadêmica.

Não se tem certeza sobre a data da inau-
guração do novo prédio do Centro de Saúde, que 
fora construído na Av. Florêncio Terra, esquina 
com a Avenida 7 de Setembro.  Na administração 
do Prefeito Emilio Mucari, Itápolis ganhou nova 
Sede do Centro de Saúde, agora à Rua José Rossi, 

Residência do Dr. Paulo Emílio Brasil, na Rua Ricieri 
Antonio Vessoni, esquina com Av. Francisco Porto, onde 
funcionou o primeiro Centro de Saúde de Itápolis, sob sua 
responsabilidade, inaugurado em 1 de janeiro de 1934

Casa de Saúde e Maternidade São Lucas
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esquina com Av. Florêncio Terra e recebeu o nome de Centro de Saúde II “Dr. Luiz Antonio Monteiro”. 
Possui ali médicos de todas as áreas, além da pré-natal. Toda a vacinação, tais como: Pólio, BCG, DTP, HEP 
B, Tetra, Febre Amarela, SCR, Dupla Adulto, Influenza, Pneumo, Rotavírus é efetuada num prédio anexo, 
recém inaugurado e que recebeu o nome de Posto de Vacinação Enéas Dagoberto Monzillo.

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - POSTOS DE ATENDIMENTO

- Unidade Básica de Saúde Dr. Paulo Brasil – 
Jardim Redenção, localizada na Rua Rodrigues Alves, nº 
1621, passou por uma ampla reforma, a qual remodelou 
e aumentou a capacidade de atendimento nas áreas médi-
cas: Ginecologia, Clínica Geral, Neurologia, Pediatria, 
Otorrinolaringologia, Clínica Geral (Dermatologia), 
Pneumologia, Cardiologia, Gastroenterologia, Orto-
pedia, Psicologia e Nutrição, além de vários procedi-
mentos de enfermagem e onde também são atendidos 
os pacientes cadastrados no “Programa Hipercardia” 
com acompanhamento; 

- CEMAIA-Centro Municipal de Atenção à 
Infância e Adolescência, instalado na Av. dos Ama-
ros, n° 283. Atendimentos oferecidos na instituição: 
Psicologia, Psicopedagogia, Terapia Ocupacional 
(idade 17 anos e 11 meses), Fonoaudiologia (sem 
limite de idade). Exames realizados: Imitanciometria, 

Audiometria, Logoaudiometria. Orientações diversas 
e aos pais, em grupo ou individual, equipes escolares, 
docentes e pais de alunos;

- CAPS-Centro de Atendimento Psicossocial, 
onde são atendidas pessoas com esquizofrenia, depressão 
grave, psicóticos e com tentativas de suicídio. O CAPS 
está localizado à Avenida Presidente Valentim Gentil, 
nº. 207 e atende com os profissionais: Terapeuta Ocupa-
cional, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Psiquiatra e artesão. 

Fachada do CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial

Prédio do CEMAIA - Centro Municipal de Atenção à 
Infância e Adolescência

UBS da Vila Santos, construído na atual gestão

Prédio da UBS Dr. Paulo Brasil
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- UBS-Vila Santos - A Unidade Básica de Saúde “Jacy Tucci”, localizada na Rua Joaquim Nabuco, 
esquina com a Av. Francisco Antônio de Abreu, atende à população, anteriormente atendida no Posto da Av. 
Valentim Gentil. São cerca de 80 pacientes ao dia, nas áreas de Pediatria, Dermatologia e Clínica Geral. É 
totalmente climatizada e conta com 4 salas para consultórios médicos: Clínica Geral, Dermatologia, Pediatria; 
salas de vacinação, inalação e para a realização de curativos. A Unidade foi construída na atual administração e 
conta com uma infraestrutura completa e adequada para atender às pessoas com toda a atenção, realizar cura-

tivos, procedimentos de enfermagem de atenção básica à 
saúde e consultas com médicos da rede pública municipal. 
Conta, ainda, com uma ampla sala de espera com TV, que 
acomoda 36 pessoas sentadas e um estacionamento com 
entrada pela Av. Francisco Antonio de Abreu.

- CEO -  Centro de Especialidade Odontológica, 
localizado na Av. Pres. Valentim Gentil, nº. 335, Centro, 
atende a: Endodontia(tratamento de canal), limpeza, 
além de ortodontia infantil e patológica.

- Pronto Socorro, que funciona anexo à Santa 
Casa de Misericórdia, com uma média de 200 aten-
dimentos diários, durante 24 horas.

- Unidade Básica de Saúde nos Bairros Jardim 
2000 e Jardim São Lucas, nas áreas de Ginecologia e  
Clínica Geral;

- CEFIM – Centro de Fisioterapia Municipal 
Wanderley Simões, recém inaugurado, está localizado 
na esquina da Rua Rodrigues Alves com a Avenida 
Regente Feijó. O Centro de Fisioterapia Municipal 
conta com modernos equipamentos para realização 
de Fisioterapia, como eletroestimuladores multicor-
rentes, skate, aparelhos infravermelhos com pedestal, 
turbilhões de membros superiores com aquecedores, 
aparelho de micro-ondas, aparelho para terapia tipo 
neurodyn, cadeiras para turbilhão, cama elástica, ba-
lanço e disco proprioceptivo, infravermelhos de mesa, 

piso com barra paralela, espaldar, bolas bobath, bolas feijão, bolas overball, faixas elásticas, tornozeleiras, 
halteres, bastões de madeira, colchonetes, digiflex, travesseiros em courvim, tábua de atividades de vida 
diária, bengalas tipo T, rolos de posicionamento P e M e martelos para reflexo;

- Unidade Básica de Saúde do Distrito de Nova América – localizada na  Rua Gonçalo Rueda, 
492, atende nas áreas médicas de Ortopedia, Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, (Dermatologia), além 
de oferecer vários procedimentos de enfermagem;

- Unidade Básica de Saúde do Distrito de Tapinas  – localizada na Rua Hermenegildo Vicentim, 
s/n, atende as áreas médicas de Clínica Geral, Pediatria, Ortopedia, Ginecologia e Odontologia, além de 
fornecer vários procedimentos de enfermagem. A Unidade conta também com uma Sala de Vacinas toda 
climatizada, com câmara fria, para armazenamento de doses das diversas vacinas. 

A Sala de Vacinas, denominada “Anna Domingues da Cruz Nascimento” foi montada e inaugurada 
na atual gestão para melhor atender aos moradores do Distrito. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – GESTÃO 2009/2012

Melhorias na atenção básica:
 - Contratação de mais profissionais, mediante concurso público (enfermeiros, médicos, psicólogos, 

CEO - Centro de Especialidade Odontológica

Prédio do CEFIM - Centro de Fisioterapia do Município
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fonoaudiólogos, assistentes sociais, nutricionistas, técnicos de enfermagem, atendentes, escriturários, 
fisioterapeutas, farmacêuticos e outros.

 - Compra de diversos materiais permanentes para as unidades de saúde, tais como armários, mesas 
ginecológicas, biombos, cadeiras, câmaras frias, computadores e outros equipamentos.

 - Fornecimento de 164 glicosímetros aos portadores de Diabetes, para a auto-realização do exame 
de glicemia capilar.

- Construção de uma nova Unidade Básica de Saúde, localizada na Vila Santos
- Reforma da UBS Jardim Redenção
- Compra de vários materiais permanentes novos para a UBS Jardim Redenção e para a UBS Vila Santos
- Implantação de mais novas duas salas de vacina uma na UBS Jardim Redenção e outra na UBS 

Vila Santos, com a compra das câmaras frias e todo mobiliário necessário.
Melhorias na Saúde Mental

- Criação do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, com a contratação dos profissionais que com-
põem a nova equipe e compra de todos os materiais permanentes e equipamentos para o  seu funcionamento.

- Criação da Residência Terapêutica, com a adequação do local onde será a sede da residência e 
compra de todos os móveis da casa.
Melhorias na Vigilância em Saúde

- Vigilância Epidemiológica - VE
- Ampliação da sala de Vacinação Central
- Compra de 6 novas câmaras frias para armazenamento das vacinas
- Compra de 01 veículo O km para as atividades da Vigilância Epidemiológica
- Compra de vários materiais permanentes essenciais para as atividades da VE: freezer, cadeiras, 

computadores, caixas rígidas, armários, cadeiras de hidratação, etc
- Contratação de um auxiliar de enfermagem exclusivo para a VE

Vigilância Sanitária
- Compra de 01 veículo O km para as atividades da Vigilância Sanitária
- Adequação da estrutura física da sede da VISA
- Compra de diversos materiais permanentes, tais como clorímetro, fluorímetro, armários, arquivos, etc
- Contração de 01 agente de saneamento
- Controle de Vetores
- Fornecimento de 01 veículo de 12 lugares, exclusivo para as atividades da equipe
- Compra de 02 bombas nebulizadoras costais, computadores e impressora
- Contratação de mais 08 agentes de combate a endemias

Melhorias no Setor de Transporte
- Compra de: 01 Micro-ônibus de 26 lugares, 02 peruas Kombi com 11 lugares, 06 Vans de 15 

lugares, 02 Vans de 08 lugares, 04 ambulâncias, 04 veículos de 5 lugares e 01 moto.
- Contratação de 12 motoristas
- Melhorias na sede da Central de Ambulâncias

Melhorias na Assistência Especializada
- Criação do serviço de Ecoterapia, com a contração de 01 fisioterapeuta e um psicólogo, especializados na área.
- Compra de materiais permanentes para a fisioterapia: bicicleta ergométrica e aparelho de ondas 

curtas, além de outros materiais para a Terapia Ocupacional.
- Adequação da área física onde funcionará o novo Centro Municipal de Fisioterapia.
- Conquista de uma ambulância para suporte básico de vida e outra para suporte avançado de vida, 

doadas pelo Ministério da Saúde para o serviço móvel de urgência - SAMU 192. A Unidade de Suporte 
Básico de Vida já está em atendimento.

- Compra de todos os materiais necessários às atividades do SAMU, tais como colares cervicais, 
talas de imobilização, pranchas, etc. Além do mobiliário para a sede do SAMU, que está sendo adquirido 
por processo licitatório.

- Fornecimento de 250 aparelhos auditivos, através de convênio com Cafelândia, o que fez com 
que a fila de espera pelo aparelho praticamente zerasse.
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- Compra de um eletrocardiógrafo e uma esteira ergométrica
- Compra de todos os materiais permanentes para o novo gabinete oftalmológico, tais como reti-

noscópio, oftalmoscópio, cadeira e coluna oftalmológica e outros.
- Realização de 50 cirurgias de Catarata, mediante convênio com clínica de Catanduva, que dimi-

nuiu significativamente a fila de espera pelo procedimento, que até então era de aproximadamente 1 ano.
Atenção Domiciliar
- Criação do serviço de Home Care, que conta com um veículo exclusivo e 01 Técnico de Enfer-

magem que realiza diversos procedimentos domiciliares, tais como curativos, sondagens, administração de 
medicamentos e outros.
Melhorias na Farmácia Municipal

 - Melhorias na estrutura física da Farmácia Municipal
 - Aquisição de cerca de 380 novos tipos de medicamentos. Em 2008, a Secretaria dispunha de 

cerca de 120 itens medicamentosos na Farmácia Municipal. Em 2011, dispõe de cerca de 500 itens.
 - Contratação de mais recursos humanos: 01 farmacêutica, 01 escriturária, 04 estagiários, 02 

auxiliares de farmácia.
Melhorias na Sede da Secretaria da Saúde

- Instalação da Sede da Secretaria da Saúde em novo local, mais adequado e amplo.
- Compra de diversos equipamentos permanentes para a secretaria: mesas, cadeiras, armários, ar 

condicionado, arquivos, impressoras, computadores, fogão, geladeira, entre outros.
Controle Social

- Realização da I Conferência Municipal de Saúde
Melhorias na Saúde Bucal

- Reforma e adequação do prédio onde funciona o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO
- Compra de 5 novos gabinetes odontológicos completos, autoclaves, mesas, cadeiras, com-

pressor, instrumentais, ar condicionado, RX odontológico, e outros equipamentos para o CEO, que 
foi inaugurado em 2011. 
Acessibilidade

- Aumento no fornecimento e maior agilidade no agendamento de consultas e exames realizados 
fora do município. Em 2008 foram realizados cerca de 2.000 agendamentos/ano, em 2010 cerca de 4.800 
agendamentos.

- Aumento significativo no número de pacientes transportados a outros municípios para realização 
de consultas e exames, devido à aquisição de novos meios de transporte.
 Aplicação de Receita Própria em 
Saúde

 - Aumento da aplicação de Re-
ceita Própria em Saúde. Em 2006 foram 
aplicados 16.36% de Receita Própria 
em Saúde. Em 2011, foram 25.63%.

Prédio da Farmácia Municipal Célio Toledo de Mendonça 
e Secretaria Municipal de Saúde
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Maternidade Dona Julieta Lyra em 2012

Hospital de Misericórdia na década de 1960 Santa Casa de Misericórdia em 2012

Hospital de Misericórdia na década de 1950
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