
#SaúdeFAZ
CRISTAIS PAULISTA VÊ!

CRISTAIS PAULISTA COMEMORA 

E APROVA AVANÇOS NO SISTEMA DE SAÚDE

A prefeitura de Cristais Paulista está cumprindo as metas instituídas no Planejamento 
Estratégico das ações desenvolvidas para o sistema público saúde. Nos últimos dois anos os 
avanços melhoraram e facilitaram o acesso da população aos mais diversos serviços. Com a 
implantação do Programa Mais Saúde, toda a população saiu ganhando. Chegaram médicos 
especialistas nas áreas de ortopedia, otorrinolaringologia, cardiologia, vascular, psiquiatria, 
clínico geral, além da ampliação dos atendimentos de ginecologia e pediatria, após a contratação 
de novos médicos. A cidade conquistou o serviço de ultrassonografia, realizou mudanças nas 
estruturas de atendimentos e melhorou resultados. Através de parcerias com instituições 
privadas, a prefeitura de Cristais Paulista comprou exames para as mais diversas áreas e reduziu 
as filas de espera. Conheça as principais realizações na área da saúde para nossa cidade!
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A PREFEITURA TRABALHA 

MUITO POR VOCÊ! O “Dia da Mancha” foi uma ação de 
luta contra a Hanseníase. A 
prefeitura realizou diversos  

atendimentos com pacientes que 
apresentaram algum tipo de lesão ou 
mancha na pele. A avaliação foi feita  

por uma médica dermatologista. 
Agora, os pacientes detectados com 

algum problema serão 
encaminhados para 

acompanhamento dos casos.
A  Secretaria da Saúde realiza os 

atendimentos de urgência básica aos 
moradores do município, através de um 
contrato de prestação de serviços com a 

Santa Casa de Franca.
O acolhimento é feito diariamente das 

20h às 07h. Em 2017 foram 
encaminhadas para Franca 667 pessoas. 

No ano passado foram 754 pacientes 
encaminhados, aumento de 13%. Isso 
representa um investimento anual de 

aproximadamente R$ 80 mil.
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TABAGISMO

TRANSPORTE

HANSENÍASE

O tabagismo é responsável por diversos 
tipos de cânceres. No Brasil, 428 pessoas 

morrem por dia por causa da dependência a 
nicotina. 56,9 bilhões de reais são gastos a 
cada ano para despesas médicas e 156.216 

mortes anuais provocadas pelo câncer, 
doença cardíaca e doença pulmonar 

obstrutiva crônica poderiam ser evitadas.
 

Em Cristais Paulista um grupo de 15 pessoas 
participa das atividades grupo antitabagismo. 

O município aderiu, pela primeira vez, ao 
Programa Nacional de Controle ao Tabagismo.

Os encontros são desenvolvidos por uma 
equipe de profissionais. Os participantes 

recebem acompanhamento médico 
medicamentos, adesivos e gomas.

 



INVESTIMENTOS NA SAÚDE MELHORAM QUALIDADE 

DE VIDA DAS PESSOAS
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Para agilizar a fila de espera por exames, 
a prefeitura realizou um mutirão de 

Ultrassonografia. Mais de 1000 exames 
foram realizados nos últimos dois anos.

As atividades do Grupo QualiVida já foram 
retomadas. É bem-estar e qualidade de vida 

para os mais de 80 participantes. Toda 
população pode participar!

HIDROTERAPIA

As sessões de hidroterapia na Clínica de 
Reabilitação foram retomadas. Os 

encontros são semanais com mais de 50 
pacientes.

MAIS EXAMES

PREVENÇÃO BEM-ESTAR

CONTRA DENGUE TEVE SORVETE

Na ação, moradores dos bairros BH e 
Irmãs Mattos puderam trocar lixo 

reciclável por sorvete, atividade que 
agradou, principalmente, a criançada.

Prefeitura realizou dois mutirões de 
combate ao mosquito da dengue. 

Funcionários de diversas secretarias 
eliminaram criadouros em toda a cidade. 

 

A Secretaria da Saúde realizou uma 
"Roda de Conversa" com adolescentes 
da Escola Amélio de Paula Coelho. O 

tema foi gravidez na adolescência.
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CARTÃO CIDADÃO: POPULAÇÃO APROVA

"Estou muito satisfeita com o sistema de saúde. No final do último ano fiz 
uma tomografia e logo depois uma ressonância. 

E outra, o CARTÃO CIDADÃO eu acho muito certo, com ele os 
atendimentos de quem mora aqui ficam mais ágeis".   

"O CARTÃO CIDADÃO é um ideia fabulosa. Eu sei de pessoas de fora 
que vem pra Cristais buscar atendimento porque aqui é mais ágil. Com 

o Cartão, o atendimento do cidadão cristalense ficará muito melhor"

Marilde Grepaldi

Luiz Carlos Timóteo

"Acho ótimo o CARTÃO CIDADÃO, eu que estou a muito 
tempo em Cristais Paulista, e com este documento não tem 

como ficar sem atendimento da rede de saúde. Parabéns 
para Katiuscia pela iniciativa, ela está de parabéns".

 

"Achei ótimo este CARTÃO CIDADÃO porque agora é só 
levar ele, não precisa ficar carregando vários papeis para 
marcar consulta. Com o CARTÃO o atendente já sabe que 

você é daqui de Cristais Paulista. Eu tenho muitos 
problemas e preciso muito da saúde".   

Maria do Carmo Santos

Ana Lúcia Baldoino


