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RETROSPECTIVA SOORETAMA 2021 
    SAÚDE 

 

PREFEITURA RENOVOU A FROTA DE CARROS DA SAÚDE EM 2021 PARA 

MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO. FORAM ADQUIRIDOS 11 VEÍCULOS NOVOS. 

 

Em 2021 a frota de carros da saúde foi renovada com o objetivo de melhor atender a população 

sooretamense, levando mais conforto e segurança para todos que precisarem utilizar os serviços 

oferecidos. Foram adquiridas 2 ambulâncias pequenas, 2 ambulâncias grandes, 2 vans de transporte 

de passageiros e 5 automóveis pequenos. A renovação da frota mostra o comprometimento da 

administração municipal em oferecer serviços cada vez melhores no município. 

 

     
 

     
 

 



Página 2 
 

PREFEITURA INTENSIFICOU AS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 E INICIOU A 

VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

2021 foi marcado pelo início da vacinação em massa em nosso município contra a covid-19. Os 

primeiro imunizados foram os profissionais da saúde e idosos, em seguida a vacinação foi avançando 

nas faixas etárias até podermos vacinar todos acima de 12 anos, inclusive aplicando doces de reforço. 

Vacinas salvam vidas. Em nenhum momento o município deixou faltar as doses necessárias para a 

imunização da população. A Secretaria de Saúde não mediu esforços para que a vacinação fosse 

realizada, organizando mutirões, horários estendidos e diversas oportunidades de vacinação. 
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PPREFEITURA DE SOORETAMA FORTALECEU O ATENDIMENTO NO CENTRO 

DE COVID E NO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS 

 

Em 2021, com a continuidade da pandemia, a Secretaria 

de Saúde manteve o atendimento especializado no 

Centro Municipal de Atendimento para Pacientes com 

Covid-19, continuando a prestação de serviço que 

tornou-se exemplo em todo o estado. Para facilitar os 

atendimentos e proporcionar mais agilidade e segurança 

para os pacientes o Pronto Atendimento 24 horas foi 

transferido de local, passando a funcionar ao lado do Centro de Atendimento para Pacientes com 

Covid-19, assegurando entradas distintas para o atendimento e de covid-19 e atendimento geral, 

garantindo a segurança de todos. 

 

EM PARCERIA COM O CONSÓRCIO CIM POLINORTE E O GOVERNO DO ESTADO 

PREFEITURA IMPLANTOU O SAMU NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA 
 

 
 

O SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – iniciou suas atividades oficialmente em 

Sooretama e em outros municípios de nossa região como Linhares, Aracruz e Ibiraçu no dia 15 de 

março. 

 

O serviço foi implantado numa parceria do Governo do Estado com os municípios por meio do 

Consórcio CIM Polinorte, do qual o prefeito Alessandro Broedel é o presidente. 
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OS ATENDIMENTOS DOMICILIARES CONTINUARAM 

SENDO REALIZADOS EM 2021 PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

O atendimento domiciliar é uma modalidade de atenção à saúde que transfere 

para a casa do paciente alguns procedimentos iniciados nas nossas unidades 

de saúde com a mesma qualidade e conhecimento. A atenção passa a ser feita 

por uma equipe de saúde formada profissionais especializados dando 

continuidade ao tratamento no conforto do lar. 

 

Em nosso município são realizados procedimentos domiciliares de troca de 

curativos, organizados pelas equipes de atenção primária, e também 

procedimentos de fisioterapia realizados pela equipe do Centro Municipal de 

Fisioterapia (CEFISO). 

 

 
 

 

 
 

 


