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VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

A Vigep/Lab possui alguns programas que são executados são eles: 

 

Programa de Leishmaniose: 

 Consta de atendimento médico toda sexta-feira na Unidade de Saúde da Feira Livre. 

 O atendimento médico é realizado pelo médico: Dr Ronaldo Ferreira de Andrade. 

 Quantitativo: de Janeiro á Novembro de 2017 houveram 312 casos positivos 

notificados. 

Programa de Tuberculose: 

 Atendimento médico em todas as unidades 

 Quantitativo de Pacientes atendidos nos meses de Janeiro á Novembro: 

 Pacientes atendidos: 74    

 Casos Novos: 39 

 Casos Encerrados: 21  

Sintomáticos Respiratórios investigados e informados: 

 Foram identificados no Município de Valença 32 Sintomáticos respiratórios de Agosto 

á Outubro.  A investigação é realizada por cada unidade de Saúde e informada á 

Coordenação que repassa as informações ao SUS. 

Câmara Técnica de Investigação de Óbitos Materno, fetal e infantil 

Foi criada em 18/08/2017 a Câmara Técnica de Investigação de Óbitos Materno, fetal e 

infantil no município de Valença – BA, onde ocorrem reuniões mensais. 

22/11/2017 - Edição nº 2545 

 Em 22/11;2017 foi publicado em Diário Oficial do município: Edição 

nº 2545, Portaria Municipal Nº 001/2017 de implantação da Câmara Técnica de 

Análise de óbitos do Município de Valença– Institui a Câmara técnica de investigação 

de óbitos infantil, fetal mulheres em idade fértil – MIF e maternos do município de 

Valença.  

Segue em anexo portaria. 

 Reunião para investigação, síntese e conclusão em 18/09/2017  

(3 óbitos); 

 Reunião Para investigação, síntese e conclusão em 23/10/2017  

(02 óbitos). 

Laboratório: 

javascript:void(0)
http://www.valenca.ba.io.org.br/diarioOficial/download/810/2545/0
http://www.valenca.ba.io.org.br/diarioOficial/download/810/2545/0
http://www.valenca.ba.io.org.br/diarioOficial/download/810/2545/0
http://www.valenca.ba.io.org.br/diarioOficial/download/810/2545/0
http://www.valenca.ba.io.org.br/diarioOficial/download/810/2545/0
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O Laboratório é responsável pelas coletas de Preventivos do Município de Valença, Triagem 

pré- natal, Teste do Pezinho, PSA, Baciloscopia e outros exames. 

O Laboratório Funciona na Unidade de Saúde da Feira Livre, a coleta de Sangue é feita em 

sala emprestada pela Unidade de Saúde da Feita toda terça-feira Ás 8 horas. As coletas são 

enviadas para o Lacen/APAE em Salvador para serem examinadas e posteriormente entregues 

aos pacientes/ Unidades de Saúde de Valença. 

Durante o mês de Novembro, foram realizadas mais de 2 mil coletas de PSA bem como, 

palestras educativas sobre a saúde do Homem. Todas as Unidades de Saúde, incluindo a Zona 

Rural participou desse evento tão importante para garantir a prevenção contra o Câncer de 

Próstata. As coletas foram seguidas de Café da Manhã e marcação de consulta com Médico 

para avaliação do exame realizado.  

 

Produtividade do Laboratório de Janeiro á Novembro de 2017 

TIPO DE COLETA QUANTITATIVO 

 

COLINESTERASE 

40 

GESTANTE-PAPEL FILTRO 1.373 

PSA 1741 

HIV 45 

ZIKA 00 

DENGUE 01 

HVA IgG e IgM, AgHbs, Anti-HBS, HCV IgG e IgM, 

HBCTotal HCV,Ag Hbc, Sorologia para Chagas. Herpes I 

e II IgG e IgM, LH,FSH,T3 e T4,TSH, 

Progesterona,Testosterona, Prolactina, Anti TPO e AAT, 

Estradiol,,HTLV,TOXOPLASMOSE IgG e IgM, CMV, 

Rubéola IgG e IgM, Marcadores Tumorais (CA 12.5 e, 

etc) Colinesterase Plasmática 

601 

PREVENTIVOS 4.052 

TESTE DE PEZINHO ENVIADO 2.279 

BACILOSCOPIA 43 

 

Quantitativo da Ação de Coleta de PSA nas Unidades 
UNIDADE QUANTIDADE 

PSF NOVO HORIZONTE 58 

FEIRA LIVRE 120 

BAIXÃO 73 

JAQUEIRA 17 

ÁGUA MINERAL 94 

MARICOABO 72 

JACARÉ 36 

2 CENTRO 23 

GUAIBIM 118 

PRES[IDIO 44 

SERRA GRANDE 103 

HORTO 46 

MATÃO 40 

BOLIVIA II 72 

JAMBEIRO 35 
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BAIXA ALEGRE 42 

BOMFIN 172 

GRAÇA 28 

BOLIVIA I 42 

URBIS 36 

TENTO 29 

TERRA PRETA  72 

LABORATÓRIO 240 

ENTRONCAMENTO 129 

 

 

RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DST/AIDS/HIV 

 

1 – CESTAS BÁSICAS 

Em continuidade ao Programa de Cestas Básicas do Programa IST/HIVAIDS do município de 

Valença, foram dispensadas 1133 cestas básicas . A tabela abaixo demonstra o quantitativo de 

cestas básicas mensal no ano 2017. 

Mês  Quantitativo de cestas 

distribuídas 

Mês Quantitativo de cestas 

distribuidas 

Janeiro 113 Julho 116 

Fevereiro 113 Agosto 107 

Março 112 Setembro 112 

Abril 114 Outubro 113 

Maio 115 Novembro 142 

Junho 118   

 

2 – TESTAGEM RÁPIDA PARA HIV , SÍFILIS E HEPATITES B e C  

A tabela abaixo demonstra o quantitativo de testes realizados no ano de 2017. 

             TESTE 

ANO 

HIV SÍFILIS HEPATITE B HEPATITE C 

1º 

semestr

e 

 

Rede 

cegonha 

 

108 88 - - 

Rotina 

 

 

78 58 153* 151* 

2º  237 156 - - 
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semestr

e 

 

Rede 

cegonha 

Rotina  

 

 

195 139 459* 475* 

* Incluindo exames do Pre Natal 

3 -  FÓRMULA INFANTIL 

Foram dispensadas 58 latas de fórmula infantil 1 e 08 latas de fórmula infantil 2 para crianças 

expostas ao HIV e HTLV. 

4 – INSUMOS DE PREVENÇÃO 

Foram distribuídos 4100 lubrificantes em sache, 47.664 preservativos masculinos e 1670 

preservativos feminino. 

ENDEMIAS 

A coordenação de Endemias é composta por (01) enfermeira que coordena o setor das 

Endemias e também é responsável pela pasta Saúde do Trabalhador, (03) Agentes de combate 

às Endemias que trabalham no laboratório estatístico, (01) Agente de Endemias que está 

lotada na Santa Casa de Misericórdia de Valença, onde a mesma é responsável pelas 

notificações, (39) Agentes no campo, (08) Supervisores de campo. 

Valença possui 44,570 imóveis onde os Agentes fazem visitas diariamente, tratando os 

imóveis focados e passando informações educativas como se combater o mosquito 

transmissor da Tríplice Epidemia o Aedes Aegypti. 

Os quadros seguintes sintetizam os dados coletados pela coordenadora de Endemias no 

período de Janeiro a Novembro de 2017. 

Os dados foram conseguidos a partir de bases de dados secundárias do Sinan (Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação) e observação ativa durante o período. 

Recebemos 43 denuncias de Janeiro a Junho de 2017, onde foram realizadas com êxito pelos 

Agentes de Combate às Endemias. 

SEDE 

IMÓVEIS RESIDÊNCIAIS 70.591 

COMÉRCIO 10.993 

TERRENO BALDIO  16.519 

OUTROS 4.357 

PONTOS ESTRATÉGICOS 631 

FECHADO 49.873 

RECUSA 81 

RECUPERADO 9.776 

 

GUAIBIM 

IMÓVEIS RESIDÊNCIAIS 6.683 

COMÉRCIO 874 

TERRENO BALDIO 3.551 

OUTROS 198 
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PONTOS ESTRATÉGICOS 22 

FECHADO 4.565 

RECUSA 0 

RECUPERADO 102 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO 2017 

Dispensamos um quantitativo de 1980 comprimidos de Praziquantel de Janeiro a Novembro 

de 2017 do programa Esquistossomose. 

Recebimento diário de imóveis trabalhados, informados via email 5° DIRES. 

Realizamos Faxinaço no bairro da Bolívia, Loteamento Bahia I e II, Guaibim, Residencial 

Nova Valença e Tento. 

Feira de Saúde no bairro Alto do São Roque, Colégio Gentil Paraiso, Colégio João Cardoso. 

Atividade educativa bairro Alto do São Roque. 

Projeto da Promoção Social com ênfase na Tríplice Endemias com a parceria da Coordenação 

de Endemias e Agentes de Combate às Endemias nos Cras do Jambeiro, Baixa Alegre, 

Bolívia, Tento e Jacaré. 

Ação no Guaibim Projeto Verão. 

Visita mensal dos agentes de endemias da sede, que estão realizando força tarefa no guaibim 

para cobertura total da área. 

Blitz da Saúde na Orla de Valença em parceria com o Psf da Graça. 

Capacitação sobre Febre Amarela para os Agentes de Combate às Endemias. 

Vacinas e atualização de caderneta com os para os Agentes de Endemias. 

Palestras nas Escolas João Cardoso, Augusta Guimarães,Ceeps, Residencial Nova Valença, 

Minha casa minha vida sobre a Tríplice Endemias e Febre Amarela. 

Gincana Junina na fazenda café em parceria com a Unidade Educacional do Subsistema Piau 

sobre a Triplice Endemias e Febre Amarela. 

Palestras nos Conjuntos Habitacionais I e II, Saúde da mulher, Saúde do homem. 

Capacitação de notificações sobre arboviroses para enfermeiras e médicos. 

Participação no Programa Geohelmitoses com enfermeiros das unidades (Bolivia I e II, 

Jacaré, Jambeiro e Novo Horizonte). 

Recebimento semanal de Planilhas Exantemáticas. 

Recebimento de Planilhas Acidente de Trabalho. 

Encerramento de Notificações (Dengue, Zika e Chikungunya) no Sistema. 

Conseguimos aumentar equipe de supervisores. 

Conseguimos que os Agentes trabalhassem em regime de turnão, depois de apresentação de 

projeto. 

Conseguimos incentivo para mais uma equipe de borrifação. 

Apresentação de Projeto Cuidando da Saúde dos Trabalhadores. 

Reunião Mensal com Agentes de Endemias. 

 

Reunião Semanal com equipe de supervisores 

Reunião com funcionários do ministério da saúde sobre o programa de chagas no município 

de Valença. 

Marcação mensal de exames para os trabalhadores do município 
 

IMUNIZAÇÃO 

ESTRATÉGIAS E AÇÕES REALIZADAS 

- Atualização do Calendário Vacinal para Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem; 

- Capacitação da Campanha Contra Influenza para Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem; 
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- Capacitação de Notificações; 

- Vacinação na Zona Rural com Escala Mensal; 

- Campanha de vacinação contra Influenza na Zona Rural do Município; 

- Vacinação na Feira de Saúde da Comunidade de Queimadas (Cajaiba); 

- Vacinação mensal na Unidade de Saúde da Jaqueira (Cajaiba); 

- Vacinação no Abrigo Institucional da Criança e do Adolescente (Graça); 

- Vacinação no Evento de Mutirão de Mamografias realizado pela Secretaria de Saúde; 

- Vacinação no Fórum Gonçalo Porto de Souza; 

- Vacinação dos colaboradores da Câmara Municipal de Valença; 

- Vacinação dos colaboradores da Maricultura S. A. 

- Vacinação dos servidores da CEPLAC; 

- Vacinação dos colaboradores no XIII SIPAT do SAAE; 

- Vacinação da Polícia Militar da 33ª CIPM; 

- Vacinação no Evento Social da Creche Casinha Feliz (Bolívia); 

- Capacitação do Monitoramento Rápido de Cobertura Vacinal para crianças de 06 meses a 

menores de 15 anos;  

- Monitoramento Rápido de Cobertura Vacinal em crianças de 06 meses a menores de 15 

anos; 

- Capacitação da Campanha Antirrábica Animal (cães e gatos) para Enfermeiros e Técnicos 

de Enfermagem em parceria com a Secretaria de Agricultura (Drª Maiana, Veterinária); 

- Campanha de vacinação Antirrábica Animal (cães e gatos) na Zona Rural e na Zona Urbana 

do Município; 

- Intensificação da vacinação Antirrábica Animal (cães e gatos) na Zona Urbana do 

Município; 

- Evento do líder comunitário do Novo Horizonte com vacinação antirrábica animal (cães e 

gatos); 

- Vacinação dos funcionários da Santa Casa de Saúde de Valença; 

- Ação de Vigilância sobre Hepatite B (profissionais de salão de beleza); 

- Vacinação no Lar dos Idosos; 

- Vacinação em parceria com a Secretaria de Educação (escolas e creches municipais) 

- Vacinação de universitários e de demanda espontânea na Praça da República. 

 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES 

 
UNIDADE DE ATUAÇÃO ENCONTRADO ESPERADO 

Janeiro a Dezembro 

 

 

ALVARÁ 

 

 

240 ÁLVARAS LIBERADOS 

 

 

235 ALVARÁS 

 

 

 

 

 

VIGIÁGUA 

 

 

 

 

DESATUALIZADO DESDE 2014 

 

 

 

2017 ATUALIZADO 

2016 ATUALIZAÇÃO EM 

ANDAMENTO 
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QUADRO DE 

FUNCIONÁRIOS 

 

 

02 EXTERNO 

01 INTERNO 

 

 

 

06 EXTERNO 

01 INTERNO 

01 MOTORISTA 

 

 

 

 

 

DENÚNCIAS  

 

 

 

 

PENDÊNTES DE 2016 

 

 

 

 

 

 

20 PENDENTES 

70 RESOLVIDAS 

 

 

 

CARRO 

 

 

SEM CONDIÇÕES DE USO (VÁRIOS 

PROBLEMAS MECÂNICOS) E COM OS 04 

PNEUS CARECAS 

 

 

CARRO DE USO EXCLUSIVO DA 

VISA E  

EM BOAS CONDIÇÕES  

 

 

KIT CLORO - VIGIÁGUA 

 

VENCIDO DESDE 2014 

 

AGUARDANDO LICITAÇÃO  

 

PROGRAMA DE COMBATE 

E CONTROLE A ZOONOSE 

 

 

NÃO EXISTE 

 

 

PROJETO EM ANDAMENTO 

 

GUAIBIM 

 

AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO 

ROTINEIRA 

 

 

 

- 01 PALESTRA PRÉ CARNAVAL – 

AMBULANTES 

- 08 VISITAS PARA INSPEÇÕES E 

ADEQUAÇÕES 

- 02 VISITAS NOTURNAS 

- PROJETO OPERAÇÃO VERÃO 

(CAPACITAÇÃO DOS 

AMBULANTES EM DEZEMBRO E 

PANFLETAGEM NOTURNA E 

DIURNA DURANTE JANEIRO) 

 

FEIRA LIVRE 

 

 

 

ORIENTAÇÕES SEM SUCESSO 

 

- 01 VISITA PARA VERIFICAÇÃO 

DA SITUAÇÃO ATUAL 

- CONVOCAÇÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO PARA 

REUNIÃO 

- ORCAMENTO E AVALIAÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA 

- AGUARDANDO 

POSICIONAMENTO DA 

ADMINISTRAÇÃO 

 

PONTO DE ANÁLISE DA 

ÁGUA - VIGIÁGUA 

 

REALIZADOS SOMENTE NA SEDE 

 

REALIZADO NA SEDE E NAS 

LOCALIDADES DE SERRA 

GRANDE / GUAIBIM / CAJAÍBA 

 

AMBULANTES 

 

 

AUSÊNCIA DE CADASTRO DE 

AMBULANTES 

 

- ENCAMINHADO OFICIO PARA O 

TURISMO SOLICITANDO 

CADASTRO 

CAPACITAÇÕES  SEM REGISTRO NUMÉRICO - 20 ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS PARA A 

POPULAÇÃO 

AÇÃO CARNES 

CLANDESTINAS 

SEM REGISTRO - 04 VISITAS NOS AÇOUGUES DA 

CIDADE – PARCERIA COM A 

ADAB 

A AÇÃO ACONTECERÁ DUAS 

VEZES AO ANO 

AÇÕES DE ORIENTAÇÕES 

NOS RODÕES 

SEM REGISTRO - VISITA AOS RODÕES PARA 

ORIENTAÇÕES E POSSÍVEIS 

ADEQUAÇÕES 

INSPEÇÕES SEM REGISTRO NUMÉRICO - 798 VISITAS PARA INSPEÇÃO 

E/OU ADEQUAÇÕES DE 

ESTABELECIMENTOS GERAIS 

- 567 VISITAS PARA INSPEÇÃO 

E/OU ADEQUAÇÕES DE 

ESTABELECIMENTOS 

ALIMENTÍCIOS 

 

INVENTÁRIO DOS 
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ESTABELECIMENTOS 

CADASTRADOS EM SALA 

AUSÊNCIA INVENTÁRIO E ORGANIZAÇÃO 

 

 

FISCAIS 

 

SEM TREINAMENTO  

- TREINADOS PELO NUCLEO 

REGIONAL 

- CURSO ONLINE 

DISPONIBILIZADO PELA DIVISA 

- TOTAL DE 07 ENCONTROS PARA 

CURSOS E/OU CAPACITAÇÕES 

 
 

Valença Bahia, 10 de dezembro de 2017. 
 

RELATÓRIO (CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FARMÁCIA BÁSICA 

RELATÓRIO  
 

No primeiro Relatório foi descrito que a atividade do CAF (Centro de Abastecimento 

Farmacêutico) consiste em receber, armazenar e fornecer os produtos farmacêuticos 

(medicamentos e penso) dos fornecedores para os postos de saúde, além de 

realizar pedidos periódicos para que o abastecimento seja feito de forma adequada. 

A qualidade dos medicamentos irá depender das condições de abastecimento e 

fornecimento, ou seja, do armazenamento e transporte, sendo considerada a 

manutenção da estabilidade do medicamento desde sua fabricação a sua 

distribuição, podendo assim, garantir o tratamento eficaz.  

O CAF (Centro de Abastecimento Farmacêutico) é um galpão, localizado no bairro 

da Graça do município de Valença Bahia, local de fácil acesso de recebimento e 

distribuição dos produtos farmacêuticos. No início de 2017 o Quadro Funcional do 

almoxarifado era composto por 2 auxiliares de almoxarifado e 1 farmacêutico. Não 

existe serviço de segurança armada. O CAF não apresentava pops (Procedimento 

Operacional Padrão) estabelecidos, Manual de Boas Práticas de Armazenamento, 

nem processos internos de treinamento para capacitação dos funcionários.  

Instalado em um galpão, a área física do CAF está dividida em: Recepção; Sala 

administrativa (Coordenação); Estoque para medicamentos; Estoque para 

Saneantes; Área com Material de escritório e penso; Armário para Controlados. O 

CAF possui 2 Sanitários; 1 espaço que usa como Copa. As instalações e 

equipamentos não estavam adequados para a conservação e distribuição dos 

medicamentos e correlatos. Existiam 2 termômetros que não estão funcionando. 

Não possui termo higrômetro que são dispositivos de monitorização de temperatura 

e umidade, não existindo nenhum registro diário. O aspecto externo do edifício era 

sujo, sendo inadequado, as instalações não garantiam proteção contra a entrada de 

insetos e outros animais e não existe um cronograma de controle de pragas. 

As condições de armazenamento encontradas no CAF não garantiam a qualidade 

dos medicamentos e matérias estocados. Não possuía um sistema informatizado 

para um controle de estoque, os equipamentos para manutenção e controle de 

temperatura e umidade não funcionam devidamente, além de não haver 

procedimentos operacionais estabelecidos.  
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No relatório de diagnostico apresentado no início de 2017 foi detectado também, que 

a atuação do profissional farmacêutico no CAF não era eficaz, já que o mesmo 

precisa existir para atuar supervisionando, orientando e capacitando às atividades 

da equipe de trabalho, além de cumprir as especificações técnica, controlar e validar 

os processos e realizar uma gestão de estoque de forma mais adequada.  

Compete ao farmacêutico da Assistência Farmacêutica formular e coordenar a 

gestão das Políticas Nacionais de Medicamentos e Assistência Farmacêutica; 

prestar cooperação técnica para o aperfeiçoamento da capacidade gerencial e 

operacional, bem como normatizar, organizar, promover e coordenar a aquisição e a 

distribuição de insumos para a saúde nos diferentes níveis de atenção à saúde, 

entre outros (BRASIL, 2010).  

Nesses 360 dias de trabalho foram criadas metas a serem alcançadas baseado no 

diagnóstico realizado no primeiro mês de trabalho, o propósito de uma análise 

situacional foi proporcionar um ponto de referência para planejar as ações e definir 

as prioridades das ações a serem desenvolvidas, relacionado abaixo: 

 

Situação Encontrada 2017: 
 

 
 INFRAESTRUTURA  

 
 

A forma de armazenamento dos medicamentos e produtos é um dos mais claros 

problemas da Assistência Farmacêutica, tendo em vista que são evidentes os 

desperdícios que ocorrem devido ao não cumprimento das normas e procedimentos 

de boas práticas de estocagem, a carência de infraestrutura dos locais que os 

armazenam, não só do CAF (Centro de Abastecimento Farmacêutico) , mas também 

nas farmácias das unidades de saúde onde são dispensados para população , 

gerando  evidências de prejuízos financeiros . 

Feito o diagnóstico, na busca do cumprimento de procedimentos legais, voltada para 

a melhoria da atenção à saúde e contribuindo para a transparência dos gastos 

públicos, a Secretaria de Saúde, junto ao Fundo Municipal e a Assistência 

Farmacêutica que vem sendo implantada no Município de Valença, esta tomando 

providências para mudança e melhoria da Infraestrutura do CAF (Centro de 
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Abastecimento Farmacêutico), adequando às necessidades já notificadas. Essas 

mudanças, que estão sendo construídas dia a dia, tem a 

 

finalidade de garantir a qualidade e o controle dos produtos farmacêuticos, bom 

desempenho da equipe de trabalho e estabelecer uma gestão de saúde com 

seriedade e comprometimento, além de seguir as exigências técnicas da ANVISA 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Nosso planejamento esta sendo em 

construir um Centro de Abastecimento Farmacêutico que forneça uma infraestrutura 

organizado, com Procedimentos Operacionais implantados, boas instalações e boa 

qualidade para desempenho do trabalho dos funcionários. 

A organização é a alicerce fundamental de sustentabilidade de qualquer serviço, 

atividade ou sistema de produção de trabalho. Está diretamente ligada com a 

funcionalidade dos serviços, possuindo o objetivo do gerenciamento eficiente e 

eficaz. Um serviço organizado gera resolubilidade, otimiza tempo e recursos, além 

de refletir positivamente na credibilidade do sistema de saúde e usuário, 

beneficiando a todos os envolvidos no processo. 

Situação Encontrada: 
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Projeto CAF:  
 
O projeto acima apresentado possui as seguintes repartições: 
 

 Recepção - Local destinado à recepção e direcionamento dos pacientes de 

acordo com a demanda. A finalidade da criação desse local é continuar 

atendendo o Programa da Cesta Básica e das Fraldas, trazer para o CAF o 

cadastro dos insulino dependentes e fazer toda distribuição de Fita de 

Glicemia para estes pacientes, a fim de se ter um controle maior. E poder 

atender a população como um todo, realizar os cadastros de pacientes que 

usam medicamentos contínuos e funcionar como uma Farmácia Central para 

toda população. 

 Área de armazenamento – Local destinado para armazenamento dos 

medicamentos e Material Penso. O fluxo foi corrigido, não tendo mais fluxo 

cruzado, o Local por onde entra o produto farmacêutico não é o mesmo que 

sai. Dentro dessa área tem as áreas: Recebimento e Expedição. 

Como disposto no projeto, os medicamentos controlados estão dentro de uma 

Sala que será guardado com chave, como preconiza a Portaria 344.  

Instalações Físicas Situação Encontrada Mudança 

Piso o Não é fácil higienização, 

aparente ser resistente para 

suportar o peso dos 

produtos e movimentação 

de equipamentos.  

o A altura do piso ao teto é 

suficientemente alta para 

permitir o empilhamento dos 

produtos. 

o Higienização 

diária. 

 

Paredes o São de cor branca, sujas, 

com infiltrações. 

 

o As infiltrações 

foram corrigidas 

e as paredes 

pintadas. 
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Ventilação  Possui dois aparelhos de ar 
condicionado no estoque 
que não estão funcionando. 

 Foi instalado um 
aparelho de ar 
condicionado, 
os que estavam 
no CAF foram 
retiradas para 
serem 
consertados. 

Rede Elétrica o Não informada. 

 

o Ainda sem 

solução 

Iluminação  É inadequada ao 
desenvolvimento das 
atividades. 

 Serão instalados 
lâmpadas, com 
quantidades e 
em lugares 
estratégico para 
se ter uma boa 
iluminação.  

Sanitários o São 02 sanitários, sem 

comunicação direta com a 

área de estocagem, mas 

não em condições ideais. 

 

o Os sanitário 

estão sendo 

limpos 

diariamente e 

está no projeto 

fechar o seu 

teto. 

O programa das Fraldas é composto por pacientes cadastrados pela Assistente 

Social, desde inicio do Ano foram dispensadas fraldas e devidamente registrados a 

retirada por paciente, tamanho, quantidade e data da retirada. 

Da dispensação das Fraldas 2017 até novembro: 

 
 Mês  Quantidade 

Paciente 
Dispensado 

Quantidade de Fraldas por 
pacote 

Quantidade por unidade 

Janeiro 86  344 pacotes 3440 

Fevereiro 26 104 pacotes 1040 

Março 62 248 pacotes 2480 

Abril 60 240 pacotes 2400 

Maio 96 384 pacotes 3840 

Junho 11 44 pacotes 440 

Julho 83 332 pacotes 3320 

Agosto 91 364 pacotes 3640 

Setembro 38 152 pacotes 1520 

Outubro 67 268 pacotes 2680 

Novembro 115 460  pacotes 4600  

 
Mês Paciente Infantil 

Liminar 
Quantidade de Fraldas 
Dispensadas 

Janeiro / 
Fevereiro 

1 14 pacotes  

Março 1 7 pacotes 

Junho 1 3 pacotes c/ 26 unidades 
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Atualmente a dispensação para os pacientes que fazem uso das fitas de Glicemia é 

realizado na Policlínica. 

Da dispensação das Fitas de Glicemia 

 
Mês  Quantidade Caixa 

de Fita Dispensado 
para Policlínica 

Quantidade Fita de 
Glicemia por 
unidade 

Janeiro 10 cxs c/ 50 fitas 500 

Fevereiro 35 cxs c/ 50 fitas 1750 

Março 176 cxs c/ 50 fitas 8800 

Abril 75 cxs c/ 50 fitas 3750 

Maio 70 cx c/ 50 fitas 3500 

Junho Não foi dispensado 0 

Julho 180 cx c/ 50 fitas 9000 

Agosto 176 cx c/ 50 fitas 8800 

Setembro 250 cx c/ 50 fitas 12500 

Outubro 200 cx c/ 50 fitas 10000 

Novembro 250 cx c/ 50 fitas 12500 

 

*Para maior controle de dispensação dos antibióticos, foi estabelecido que a 
dispensação desses itens deve atender a Resolução n° 20 de maio de 2011, onde o 
Ministério da Saúde determina a retenção da receita, diminuindo assim o uso 
indiscriminado e irracional desses medicamentos. 
 
CONCLUSÃO 
 
Como já concluído nos relatórios anteriores apresentados, a organização é a base 
fundamental de sustentabilidade de qualquer atividade. Está diretamente ligada com 
a funcionalidade dos serviços, tendo por objetivo o gerenciamento eficiente e eficaz. 
Um serviço organizado gera resultados, aperfeiçoa tempo e recursos, além de 
favorecer a todos os envolvidos no processo. 
Para a efetiva implantação da Assistência Farmacêutica, é fundamental ter como 
princípio básico e norteador o Ciclo da Assistência Farmacêutica, que é um sistema 
formado de etapas de seleção, programação, aquisição, distribuição e dispensação, 
com suas interfaces nas ações da atenção à saúde. 
O ano de 2017 , apesar de toda dificuldade encontrada, foi estabelecido metas e 
determinadas algumas ações que estão sendo colocadas em práticas diariamente, 
como supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente em 
relação ao uso racional de medicamentos e o uso descontrolado do Material Penso. 
Com isso, participando do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento das Unidades de Saúde, se deseja alcançar a 
regularidade no abastecimento e a disponibilidade dos produtos farmacêuticos no 
momento requerido, em quantidade e qualidade e redução do desperdício dos 
recursos financeiros.  
 
 
 

BRUNA SOUSA CALDAS 
FARMACÊUTICA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FARMÁCIA BÁSICA 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA  

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO – 

DEPARTAMENTO DE RH DA SECRETARIA DE 

SAÚDE DO MUNICIPIO 

 

Apresentando de uma forma sintética as demandas do período de 340 dias de 

gestão, demos continuidade ao trabalho que já era desempenhado pelo 

departamento de RH. 

Assim como citado no relatório anterior (200 dias), foram executadas as atividades e 

demandas de rotina do departamento, a exemplo de fechamento de folha; 

encaminhamento de solicitações de quinquênios, férias e licenças prêmio. Vale 

ressaltar inclusive que a licença prêmio começou a ser liberada para alguns 

servidores neste segundo momento, uma vez que no período inicial esteve 

suspensa. 

Dando continuidade aos trabalhos já executados pelo departamento de RH e 

completando quase um ano de gestão, conseguimos neste período, desenvolver 

algumas atividades e serviços para os colaboradores e/ou servidores desta 

secretaria; um deles foi a contratação de um técnico do trabalho e com isso poder 

dar início às liberações do PPP (perfil profissiograficos), documento necessário para 

que alguns profissionais da área de saúde pudessem dar prosseguimento ao 

processo de aposentadoria. Vale ressaltar, que muitos estavam no aguardo já há 

algum tempo. 

Por solicitação do MP foi também elaborado e executado o processo para o 

concurso Simplificado do REDA e por conta deste, conseguimos ajustar valores de 

folha de pessoal com o remanejamento de alguns profissionais contratados; embora 

os candidatos aprovados ainda venham ser convocados a partir de janeiro de 2018. 
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As outras demandas cotidianas do Departamento, tais como liberação de férias e 

execução da folha de frequência para pagamento de pessoal, continuam sendo 

feitas sem nenhuma alteração. 

TRANSPORTE  
A continuação do trabalho no transporte segui em situação normal os  pacientes que 

necessitam  desse meio de transporte, segue o fluxo de forma adequada, 

continuando com as  manutenção  nos carros oficiais da Secretaria de Saúde, onde 

nesse mesmo período foram alugados quatro carros pequenos duas sprinter e dois 

micro ônibus para melhor servir a nossa população, foi adquirido um carro para a 

Vigilância Epidemiológica para melhor atender a comunidade que estar envolvida 

nesta diretoria. Hoje com cinco ambulâncias em perfeitas condições de uso para 

atender a nossa população mudamos alguns motoristas que não estavam se 

adaptando ao nosso jeito de acolhimento para com a nossa população. Deixando 

claro que o município atende todas as altas hospitalares que chegam para a 

Secretaria de Saúde, nos diversos municípios. 

Trabalhando em parceria com a Central de Regulação tentamos ao máximo atender 

a população para não deixar ninguém do nosso município que precise desse serviço 

sem viajar. 

Total de viagens marcadas:22.761 

NIS – Núcleo de Informação em Saúde 

O e-Sus Atenção Básica (e- SUS AB) é uma estratégia do Departamento de 

Atenção Básica  para reestruturar as informações da Atenção Básica em nível 

nacional. O e- SUS garante a consolidação dos dados, não só para geração de 

dados estatísticos, mas garantem também o repasse de recursos para o Município. 

Por tanto é de extrema importância que a sua base de dados seja alimentada 

mensalmente com a produção das equipes de saúde e que essas fichas de 

procedimentos possuam dados com qualidade. 

Observaram – se erros comuns a todas as Unidades de Saúde e que mesmo 

após sinalizarmos eles ainda persistem no mês corrente e que comprometer a 

produção mensal do Município. 

O preenchimento das fichas devem possuir clareza, organização para que o 

fluxo da digitação ocorra de forma mais rápida e em tempo hábil. Encontramos 
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sempre fichas rasuradas, caligrafia ilegíveis e com a ausência de informações 

obrigatórias como: nome completo, cartão sus e CBO  do profissional, código do 

CNES da Unidade, turno, data correta do procedimento que muitas vezes está 

escondida entre outras informações ou fora do mês corrente. 

Existem profissionais utilizando códigos incorretos, como alguns enfermeiros 

utilizando o CID (Código utilizado pelo Médico) ao invés do CIAP, agentes de 

endemias e auxiliares de limpeza preenchendo fichas de procedimentos 

ambulatorial. 

As fichas de cadastro domiciliar e individuais também precisam ter mais 

atenção, essas fichas são porta de entrada para a implementação dos prontuários 

eletrônicos nas unidades, todavia as fichas estão sendo preenchidas pelos agentes 

de saúde com a ausência de muitas informações obrigatórias, como cartão sus dos 

usuários, cnes do agente comunitário, algumas fichas preenchidas a lápis e 

caligrafias ilegíveis. 

Existem ainda um grande numero de profissionais que não constam na base 

de dados, preenchendo fichas do e- sus, se faz necessário que a Coordenação da 

Atenção Básica se mobilize para cadastrar esses profissionais na base de dados do 

CNES para que assim não ocorra o risco de glosar informações. 

Sugerimos que os profissionais das Unidades de Saúde preencham essas 

fichas com mais atenção e maior organização, indispensavelmente os campos 

obrigatórios não podendo esses de forma alguma chegarem ao digitador com dados 

incompletos , rasurados ou ilegíveis, pois, isso prejudica o fluxo da digitação. Com 

esse problema sanado, poderemos assim gerar dados com qualidade conforme o 

preconizado pela PORTARIA Nº 1.412, DE10 DE JULHO DE 2013. 

O SINASC, Sistema de Nascidos Vivos, tem um quantitativo de janeiro do ano 

atual até a data do dia 30 de novembro de ocorrência 2.175 e residência 

1271declarações cadastradas. O SIM, Sistema de Informação de Mortalidade, no 

mesmo período de 508 de ocorrência, 498 residência, IML 224 declarações 

cadastradas. Com 40% de Investigação de óbito. O TFD, que significa tratamento 

fora do domicilio no mesmo período de 576 pacientes cadastrados. BOLSA 

FAMILIA, 2ª VIGÊNCIA DE 2017 –  Em andamento, fechamento em 31 de 

Dezembro ). AIH, média de 350 laudos por mês autorizados. SINAN, 820 

notificações de agravos. RAAS, 1800 faturados no período de janeiro a novembro.  
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Ministério da Saúde – MS 

Secretaria de Atenção à Saúde – SAS 

Departamento de Atenção Básica – DAB 

Estratégia e-SUSAB 

 

 

Implantação da nova ficha de Cadastro do SISPRENATAL para o 

fortalecimento do Pré-natal na Atenção Básica do Município de 

Valença. 

Na história da Saúde Pública, a atenção materno-infantil tem sido considerada 

uma área prioritária, principalmente no que diz respeito aos cuidados da mulher 

durante a gestação que engloba: o pré-natal, o parto e o puerpério, a fim de manter 

um ciclo gravídico-puerperal com o menor risco possível para o binômio mãe-filho 

(SHIMIZU; LIMA, 2009). Para garantir essa qualidade em nosso Município, se faz 

necessária à alimentação periódica de dados, atualizações de consultas e exames 

em tempo hábil no Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pré-natal, Parto, 

Puerpério e Criança –SISPRENATAL, assim como a captação precoce da gestante, 

para que possamos gerar relatórios fidedignos de pré-natal e puerpério com 

finalidade de nortear as ações voltadas aos seus cuidados e assistência. 

Após a observação de inconsistências entre o programa do Ministério da 

Saúde e as fichas disponibilizadas pelo seu sistema, surgiu a necessidade de 

elaborar um material que contemplasse todas as etapas. . Considerando a 

importância desse sistema, como medida para a melhoria dos dados, foi elaborada 

uma nova ficha de cadastramento e acompanhamento para o SISPRENATAL e 

implementada no Município esse ano. Dividida em 6 passos cronologicamente 

pensados para garantir um bom acolhimento dando início no cadastro, passando 

pelo acompanhamento das consultas e vacinação dessa gestante com a 

possibilidade da coleta de um maior número de informações sobre o  puerpério e 

registro de intercorrências em qualquer momento da gestação a serem registradas 

no campo desfecho do atendimento .  A coleta dessas informações preconiza 

garantir a gestante um pré-natal seguro e um puerpério humanizado. Comparando-

se os meses de janeiro a outubro em série histórica, observou-se um aumento nos 

indicativos de novos cadastros, sabendo-se que esse número pode ser superior, 
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devido a algumas unidades de saúde até o corrente mês não entregarem  os seus 

cadastros com periodicidade. 

Nº de Gestantes novas cadastradas no Sisprenatal no período de 

01/01 á 30/11 

 

 

 

 

A implantação da nova ficha possibilita que sejam registradas todas as 

consultas realizadas nas unidades em um campo específico, permitindo que os 

fluxos das consultas e da digitação aconteçam de forma a garantir a sua 

continuidade. Como estratégia para o aumento do número de consultas registradas 

em folha, foram realizados encontros para sensibilizar os enfermeiros da importância 

do preenchimento dessas fichas e um Guia de preenchimento explicando a sua 

importância e modo correto de preenchimento dessa nova ficha, pois os dados 

registrados por eles e processados pelo sistema, serão o espelho da qualidade do 

seu trabalho na unidade. A ficha possibilitou um aumento de mais de 100% no 

número de consultas realizadas no mesmo período dos anos anteriores.  

           

Nº de consultas realizadas pelas Unidades no período de 01/01 a  

30/11 

 

 

 

 

 

     A portaria nº 569, de 1º de junho de 2000, anexo 1, determina os princípios 

gerais e condições para o adequado acompanhamento do SISPRENATAL, onde 

determina uma série de exames que buscam monitorar a saúde da gestante. 

Observou-se um aumento no número de solicitações de exames, no 1º e 2º 

semestre de gestação, mas ainda longe do ideal, pois o número de solicitações no 
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1° semestre do ano de 2017 (conforme tabela abaixo) chega a ser o dobro do 

número de exames entregues, por isso ressaltamos sempre a importância desses 

registros tanto na solicitação, quanto na entrega dos resultados. 

Com base nos dados coletados durante os meses de Janeiro a Novembro de 2017 

podemos garantir que a implantação da nova ficha possibilitou um crescimento dos 

nossos registros e  da qualidade do perinatal frente ao Ministério da saúde. 

Cerca de 98% dos óbitos maternos no parto poderiam ter sido evitados com 

adoção de medidas simples, ou seja, uma maior assistência pré-natal poderia 

reduzir essa taxa de mortalidade materna (BRASIL, 2008). Por tanto é necessário o 

esforço de toda equipe multidisciplinar onde cada um em sua especificidade cumpra 

com o preconizado pela portaria, para que assim possamos oferecer a essa 

gestante um pré-natal e puerpério de qualidade e sem riscos.  

 
 

 

O Sistema CNES base atual exportada referente à competência atual 11/2017 

exportada. Mas há ainda alguns profissionais que não trouxeram documentação 

necessária para cadastrá – los.  

                           Quantidade de exames realizados no período de 

01/01 á 10/10  

 1° 

Trimestre 

2° Trimestre Status 

2015 5.293 2.724 Solicitado 

2.680 1.168 Realizado 

2016 5.273 2.688 Solicitado 

2.407 1.100 Realizado 

2017 6.009 3.041 Solicitado 

2.868 1.228  Realizado 

CNES 
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Programa BPA, SAI, FPO e SIGTAP base atual exportada referente à 

competência 10/2017, a produção do mês 06/2017 estará aberta até o dia 

26/07/2017 para exportação, portanto, está ainda no prazo. Não há também um 

quantitativo, e sim alimentação da Produção Ambulatorial de cada Unidade de Média 

e Alta Complexidade (MAC). Em anexo o Relatório de Acompanhamento de 

Entregas da Competência 05/2017 do próprio site do SIA/DATASUS sem nenhuma 

pendência em relação a base operacional. 

MS/SAS- SECRETARIA DE ATENÇÃO Á SAUDE 
DRAC- DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO – AVALIAÇÃO E CONTROLE 

DATA SUS VERSÃO: 4.0.00 

CONSULTA/RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DE REMESAS - SIASUS 
 

POSIÇÃO EM: 11/12/2017 – 09:24 
GESTOR: 293290 – VALENÇA 
 

REMESSA RECEBIDA 
EM 

DATA DA 
BAIXA 

DATA DA 
CARGA 

STATUS DA 
REMESSA 

AM29329001N201710.DTS 24/11/17 24/11/17 02/12/17 Remessa 
processada sem 

erro 

AM29329001N201709.DTS 23/10/17 24/10/17 01/11/17 Remessa 
processada sem 

erro 

AM29329001N201708.DTS 25/09/17 26/09/17 28/09/17 Remessa 
processada sem 

erro 

AM29329001N201707.DTS 24/08/17 25/08/17 29/08/17 Remessa 
processada sem 

erro 

AM29329001N201706.DTS 25/07/17 26/07/17 29/07/17 Remessa 
processada sem 

erro 

AM29329001N201705.DTS 22/06/17 22/06/17 01/07/17 Remessa 
processada sem 

erro 

AM29329001N201704.DTS 26/05/17 26/05/17 27/05/17 Remessa 
processada sem 

erro 

AM29329001N201703.DTS 26/04/17 27/04/17 29/04/17 Remessa 
processada sem 

erro 

AM29329001N201702.DTS 30/03/17 30/03/17 01/04/17 Remessa 
processada sem 

erro 

AM29329001N201701.DTS 22/02/17 23/02/17 26/02/17 Remessa 
processada sem 

erro 
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ATENÇÃO BÁSICA 
      Este relatório tem como objetivo descrever atividades realizadas pela Atenção 

Básica do município, no período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2017, referente aos 

340 dias de Gestão. 

 

 COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 

 

 JANEIRO 

 

1. Realizada reunião com coordenadores das Unidades sobre: rotinas do CAF, 

Rotinas da MAC (oxigenoterapia, regulação, curativos especiais, SAMU, 

CAPS), orientação sobre envio de planilhas para os setores da saúde, 

esclarecimento de horário de funcionamento, cadastro no CNES, 

preenchimento correto das fichas do E-SUS e recadastramento das famílias. 

 

 FEVEREIRO 

 

2. Capacitação de Triagem neonatal para enfermeiras 

3. Capacitação de Triagem pré-natal para enfermeiras. 

4. Capacitação de normas e rotinas da rede de frios e calendário de 

imunobiológicos (vacinas). 

 

 MARÇO 

 

5. Orientação e capacitação dos profissionais da Atenção Básica (médicos, 

enfermeiros e odontólogos) para esclarecimento do Programa de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ). 

6. Capacitação de preenchimento das fichas do E-SUS e SISPRENATAL-WEB, 

para os fisioterapeutas/enfermeiros / técnico de enfermagem. 

7. Reunião da Atenção Básica, enfermeiras responsáveis pelo Programa 

Antitabagismo e gerentes das unidades de saúde esclarecendo sobre o 

desenvolvimento do programa. 

8. Capacitação de teste rápido para: HIV/ Sífilis/ Hepatite B e Hepatite C.  

9. Dimensionamento de pessoal para Unidades Básicas de Saúde formando 

quadro completo de profissionais de saúde (médico, enfermeira, técnicos de 

enfermagem e ACS) e equipe de apoio.  

10. Realizado eventos de Atenção a Saúde da Mulher durante todo o mês de 

Março e culminando com a Carreta da Saúde – Projeto Março Mulher, na 

Praça da Republica. 

 

 ABRIL 
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11. Reunião coordenação e ACS sobre alguns esclarecimentos sobre atividades 

desenvolvidas, capacitações previstas e dificuldades encontradas no inicio de 

gestão. 

12. Realizada 2ª Conferência Municipal da Saúde da mulher. 

 MAIO 

 

13. Atualização dos profissionais da Atenção Básica (médicos, enfermeiros) sobre 

diagnóstico precoce Câncer de Mama, Próstata e Pênis, Colo de Útero, e 

Linfomas, com a colaboração da NASPEC (Núcleo Assistencial para Pessoas 

com Câncer). 

14. Esclarecimento para os enfermeiros sobre o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI) em parceria com a Secretaria de Promoção Social. 

15. Visita da Coordenação ao Centro de Parto Natural (CPN) da Santa Casa de 

Misericórdia de Valença. 

16.  Início do primeiro grupo de participantes do Programa Antitabagismo. 

Enfermeiras responsáveis: Cheila Pinheiro e Katiúccia Riccio.  

17. Organização de evento em Sarapuí- Queimadas, com café da manhã, 

atividade física, vacinação, distribuição de preservativo, realização de 

glicemia e aferição de PA. 

18. Realizada em parceria com a Diretoria de Média e Alta Complexidade, 

orientação aos médicos da Secretaria de Saúde quanto ao fluxograma de 

Regulação.   

19. Atualização dos atendentes de farmácia, controle e implantação de rotinas do 

fluxo da farmácia básica. 

20. Reativação do Serviço de Atenção Básica, na Unidade de Saúde do Guaibim, 

aos finais de semana e feriados.  

21. Encaminhado para Secretaria de Infraestrutura uma relação das demandas 

sobre necessidade de reformas nas unidades de saúde e a ordem de 

prioridades. 

22. Participação do PROJETO CUIDANDO DA NOSSA GENTE, ação 

interdisciplinar de atendimento ao cidadão, realizada no Alto de São Roque e 

adjacências. 

 

 JUNHO 

 

23. Atualização dos profissionais da Atenção Básica (médicos, enfermeiros), 

enfoque no tratamento, estabelecimento de fluxograma do município, 

notificações referentes ao Programa de Tuberculose.  

24. Organização do Posto de Médico do Circuito de Festa de SÃO JOÃO, 

instalado na Creche, com atendimento de urgência. 

25. Organização do Posto de Médico do Circuito de Festa de SÃO PEDRO. 

26. Nova Adesão ao Programa Saúde da Escola.  
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 JULHO 

27. Atualização sobre Notificações de Doenças e Agravos (SINAN) para os 

enfermeiros e médicos das UBS e USF. 

28. Capacitação do TELESSAÚDE, orientação quanto o uso da plataforma, 

cadastro profissional, finalidade do programa. Participantes: ACS, ACE, 

odontólogos, médicos. 

29.  Capacitação do TELESSAÚDE, orientação quanto o uso da plataforma, 

cadastro profissional, finalidade do programa. Participantes: ACS, técnicos de 

enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas e ACE. 

30. Reunião sobre o Programa Saúde na Escola (PSE) com diretores e 

coordenadores das escolas aderidas ao programa e enfermeiros das USF.  

 

 AGOSTO 

31. Capacitação com os profissionais enfermeiros das unidades de saúde sobre 

investigação de óbitos, preenchimento das fichas de investigação, 

fluxogramas. 

 

 SETEMBRO 

 

32. Atualização sobre o Programa de Tuberculose para Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS). O papel do agente na prevenção e controle da Tuberculose, 

identificação dos sintomáticos respiratórios e tratamento diretamente 

observado. 

33. Reunião da Coordenação da Atenção Básica com equipe e coordenação do 

NASF para preenchimento da matriz de intervenção da Autoavaliação 

(AMAQ), planejamento das ações, discussão dos problemas encontrados na 

execução das ações do NASF, fechamento de data para reunião com os 

gerentes das unidades com NASF. 

34. Reunião com enfermeiros das unidades para: reavaliar às ações do NASF, 

enfatizar o papel dos profissionais do NASF e a importância do 

encaminhamento pelo profissional enfermeiro, atualização sobre o 

preenchimento do SISPRENATAL, planejamento do Projeto Saúde sem 

fronteiras- Rastreamento do Câncer de Mama, busca ativa das equipes de 

mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos. 

35. Reunião entre Coordenação da Atenção Básica e odontólogos para 

esclarecimentos sobre PMAQ, AMAQ, discussão sobre processo de trabalho 

nas equipes de saúde bucal, carga horária dos odontólogos na ESB e 

dificuldades encontradas na atuação profissional. 

36. Capacitação de ACS e enfermeiros das unidades de saúde (Bolívia I, ESF 

Novo Horizonte, ESF de Maricoabo, Jaqueira, II Centro) sobre preenchimento 

das fichas de cadastro do E-SUS. 

37. Apresentação do Projeto Glaucoma realizado pelo Instituto Multissaúde para 

enfermeiros e ACS das unidades de saúde. 
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38. Capacitação com ACS das unidades (PACS Orobó, PACS Jequiriça) sobre as 

fichas de cadastro do E-SUS. 

39. Conscientização e intensificação para busca das mulheres para realizar 

exame de RASTREIO PARA CÂNCER DE MAMA. Nossas unidades já 

fizeram a triagem das mulheres que estão no perfil para mamografia. A 

mamografia será realizada no período de 02 á 26 de outubro de 2017.  A 

expectativa de 3 á 4 mil mulheres . 

40. Realizado atualização sobre o instrumento de trabalho (E-SUS) com os 163 

Agentes Comunitários de Saúde. 

41. Realizado atualização sobre o instrumento de trabalho (SISPRENATAL-WEB) 

com todos os enfermeiros. 

 OUTUBRO 

42. Supervisão na ESF participantes do Programa de Melhoria e Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ) para verificação do processo de trabalho das 

equipes e demais demandas. 

43. Reunião entre Coordenação da Atenção Básica e enfermeiros das equipes 

para esclarecimentos da nota divulgada pelo COREN no dia 02/10/2017 

referente a decisão judicial revogada pela portaria nº 2436/2017. 

44. Reunião com secretária de saúde, coordenação da atenção básica e gerentes 

das unidades participantes do PMAQ para alinhamento de pontos importantes 

para avaliação externa, apontamento das dificuldades encontradas na 

organização e funcionamento das unidades e orientação para melhoria do 

processo de trabalho das equipes e avaliação das reformas realizadas. 

45. Capacitação sobre prevenção, tratamento e acolhimento ao paciente 

oncológico sobre o olhar de uma equipe multiprofissional. 

 

 NOVEMBRO 

 

46. Reunião com enfermeiros das unidades contratualizadas com o PMAQ para 

orientação do preenchimento da Autoavalição on line. 

47. Reunião entre a Coordenação da Atenção Básica, nutricionista do NASF e 

responsáveis das escolas participantes do programa NUTRISUS. 

 

48. OUTRAS ATIVIDADES 

49. Participação da reunião periódica (toda 1ª segunda-feira de cada mês) com 

AGESV (Associação dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de 

Valença), para orientar, definir, sugerir, comunicar e criar estratégias para 

melhoria da Atenção Básica. 

50. Iniciado o remapeamento do município, pela área de cobertura da Unidade de 

Saúde da família do Tento. 

51. Participação de eventos mensais das Unidades de Saúde em conjunto com 

Escolas das comunidades. Realizando: Testes rápido, glicemias, preventivos, 

palestras, controle de Pressão Arterial, consulta de nutrição, atividade com 
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educadora física, Auriculoterapia com fisioterapeuta, confecção e atualização 

de cartão SUS.  

52. Reativação das Salas de Vacina, das seguintes Unidades: III Centro, 

Guaibim, Novo Horizonte.  

53. Estabelecimento de escalas de vacinação nas unidades sem sala de vacina 

por um prazo determinado até que organize as salas de vacina e sua 

instalação elétrica: Areal (escala de 2 x por semana), Serra Grande (escala 

mensal) e Graciosa( escala semanal). 

54. Participações de alguns representantes da atenção básica ao Fórum Rede 

Cegonha: Coordenação da Atenção Básica, coordenadores das Unidades 

Básicas de Saúde, representantes dos ACS, representantes dos Técnicos de 

Enfermagem.  

55. Implantação do fluxo e Vinculação da Rede cegonha. Fluxo entre Unidades 

de Saúde, Hospital Heitor Guedes de Melo e Centro de Parto Natural. 

56. Realizado pequenas reformas de equipamentos e estabelecimentos de Saúde 

conforme demandas diárias. 

57. Solicitados equipamentos para almoxarifado da SESAB, aguardando 

resposta. 

58. Realizada visita as Unidades (Projeto Secretaria Itinerante) com a equipe da 

Secretaria de Saúde (secretária de saúde e coordenadores de atenção 

básica) com a finalidade de conhecer as demandas e prover soluções. 

 

 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) 

 

 Período: Janeiro a Junho  

1. Apresentação da equipe e do NASF para as unidades cobertas. 

2. Relatório de diagnóstico dos problemas encontrados nas comunidades 

cobertas. 

3. Visitas domiciliares regulares 

4. Capacitações profissionais para agentes comunitários de saúde. 

 - Saúde Mental  

 - Hiperdia 

5. Ações com a comunidade 

 - Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce. 

 - Saúde Mental 

 - Hiperdia 

 - A importância da voz (Dia da Voz)  

 - Aleitamento materno 

 - Capacitação com os cuidadores de pacientes acamados. 

6. Apoio a ações de algumas unidades  

 - Dia internacional da mulher  

 - Alimentação saudável 

 - Aleitamento materno 
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7. Implementação de grupos nas unidades. 

 - Grupo Hiperdia - Estância Azul e Baixa Alegre 

8. Trabalho com voluntárias da Escola Técnica de Enfermagem. 

9. Implementação da secretária do NASF. 

10. Abertura da sala do NASF na Policlínica. 

11. Atendimentos pré-agendado nas unidades cobertas. 

12. Implantação de trabalho intersetorial nas escolas. 

13. Convocação das enfermeiras das unidades para discussão do processo 

de trabalho. 

 14. Apoio à ação das Unidades Básica de Saúde. 

  - Feira de saúde no Alto do São Roque, com o apoio dos profissionais: 

nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta e educadora física.   

  - Apoio ao dia Mundial da Voz na Pestalozzi com a fonoaudióloga. 

  - Apoio Convenção saúde da mulher na Vila Operária. 

  - Apoio ao grupo Margaridas no Novo Horizonte, em promoção a Convenção 

Saúde da Mulher.  

  - Apoio a Conferência Intermunicipal de Saúde da Mulher. 

 15. Ações voltadas para comunidade 

  - Ação Dia das Mães 

  - Ação Dia Mundial da Voz 

  - Ação prevenção e conhecimento de saúde mental 

  - Ação Gravidez na adolescência 

  16. Continuidade ao grupo HIPERDIA na unidade de Estância Azul.  

 17. Criação do grupo Promoção e saúde para comunidade na unidade de 

Baixa Alegre. 

 18. Capacitação com os agentes comunitários de saúde sobre Saúde do 

trabalhador, com a participação da SAMU. 

 19. Apoio a Comemoração Junina no CRAS 

 20. Apoio fonoaudiólogo individualizado na Casa de passagem  

 21. Apoio ao grupo de Álcool e Drogas do CAPS com a fisioterapeuta e os 

estagiários (estudantes de fisioterapia). 

 22. Apoio ao grupo de música do CAPS com a fisioterapeuta e os estagiários  

 (estudantes de fisioterapia). 

 24. Apoio ao pacientes do CAPS com confraternização junina junto com os 

estagiários (estudantes de fisioterapia). 

 

 

 

 

 Período: Julho a Novembro 

ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS QUANTIDADE 

VISITA DOMICILIAR 95 

ATENDIMENDO NO POSTO DE 

SAÚDE 

149 
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1. Atendimentos pré-agendados nas Unidades Básicas de Saúde conforme 

cronograma enviado mensalmente.  

2. Palestras mensais abordando temas como: Aleitamento materno; Saúde do 

trabalhador; Prevenção ao tabagismo; Prevenção ao Suicídio. 

3. Apoio a ações na Academia da Saúde na Orla, com temas como: 

Alimentação Saudável, Prevenção do Câncer de Mama; Esclarecimento 

sobre incontinência urinaria, Recomendação postural e queda.  

4. Apoio em ação na Praça da Malhação – Bolívia II, abordando o tema 

Alimentação Saudável e Saúde Mental. 

5. Realização de atividades em grupo terapêutico na unidade de saúde da 

Baixa Alegre – Grupo Promoção e saúde para comunidade, toda quinta-

feira pela manhã e no grupo na unidade de saúde do Tamarineiro – Grupo 

HIPERDIA toda quarta-feira pela manhã. 

6. Realização de palestras para o Programa Saúde na Escola (PSE), 

englobando as escolas cadastradas no PSE, levando temas como: 

Alimentação Saudável, Higiene Corporal e Bucal. 

7. Apoio com a Educadora Física no Grupo para melhor idade na Casa 

Francisco de Assis, com orientações sobre alongamento e atividade física 

para melhor idade. 

8. Apoio a Feira de Saúde do IFBAIANO, levando palestra sobre a 

importância do alongamento e da atividade física e orientações nutricionais 

para os alunos em estado nutricional de risco. 

9. Ações voltadas para o Dia das Crianças, com a colaboração de dentistas 

(abordando higiene bucal e avaliação das crianças com orientação para os 

pais) e participação dos estagiários de Fisioterapia e Enfermagem com 

dinâmicas e brincadeiras lúdicas abordando os temas: higiene corporal e 

alimentação saudável.  

10. Palestras em todas as unidades, voltada para o novembro azul, abordando a 

importância do exame de PSA e toque retal, desmistificando mitos e 

ressaltando o valor da prevenção e auto-cuidado.  

 

 AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES DE SAÚDE 

1. Unidade de Saúde da Família de Maricoabo 

 02 atividades de Hiperdia 

 01 atividade em puericultura 

 01 atividade Dia da Mulher 

 01 atividade sobre Tuberculose 

 01 atividade de IST 

 Vacinação e aconselhamento aos acamados.  

 JULHO- Realizada palestra em comemoração ao Julho Amarelo, com o 

tema hepatites virais no Posto do Desterro; Realizada roda de gestante 

em parceria com a fisioterapeuta da unidade, onde as gestantes foram 
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orientadas quanto a importância de exercícios para ajudar na hora do 

parto e alivio das dores na coluna; 

 AGOSTO- realizada campanha de multivacinação no posto continental; 

Realizada no Posto Continental, roda de gestante com o tema 

autocuidado e auto- estima; Realizada palestra com o tema tabagismo 

em parceria com o NASF, no Posto Continental; Foi realizada 

vacinação canina nos pontos (ponte de graciosa, boca da mata, 

queimadas, rua da colina), realizada com veículo próprio, pois a 

coordenação da imunização não disponibilizou veículo para vacinação 

canina de Maricoabo ; 

 SETEMBRO- Foi realizada no posto do desterro ação voltada para a 

saúde dos homens com palestra com o tema câncer de próstata e coleta 

de exame PSA realizada em 72 homens, em parceria com o laboratório 

municipal; Foi realizada ação do PSE na escolinha comunitária do 

desterro, em parceria com a fisioterapeuta da unidade com o tema 

psicomotricidade, com público alvo de 02 a 5 anos; Foi realizada ação 

do PSE no colégio Manoel Marques, em parceria com o NASF, com o 

tema autocuidado, higiene pessoal, importância das vacinas HPV, 

importância da pratica de atividades físicas, com público alvo de 12 a 

16 anos; 

 OUTUBRO- Foi realizada ação do outubro rosa com mulheres entre 50 

e 69 anos, onde foram realizados mamografias na “carreta do outubro 

rosa”, onde as mulheres foram selecionadas e cadastradas na unidade 

em parceria com os ACS;  

 

2. Unidade de Saúde da Família Areal / Estância Azul 

 01 atividade relacionada à Obesidade e nutrição saudável 

 01 Atividade de IST 

 01 atividade de Hiperdia 

 01 atividade Dia da Mulher 

 Capacitação de vacinação com equipe da unidade 

 Capacitação de Emergência com apoio da SAMU 

 Rodada de Gestante 

 Evento do Dia das Mães 

 Evento sobre sexualidade na Escola 

 01 atividade de prevenção de IST 

 01 atividade com as gestantes e puérperas sobre aleitamento materno 

 Atividade educativa de Vacinação Influenza no SAAE 

 Atividade educativa de Combate às hepatites Virais 

 JULHO- Realização de testes rápidos na palestra do Julho Amarelo e 

palestra; Palestra sobre aleitamento materno; Sala de Espera: Higiene 

íntima; Sala de espera: Cuidados com RN;  
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 AGOSTO- Ação sobre Saúde do Trabalhador com profissionais do 

NASF; Atividade com o NASF- Incentivando a Saúde do trabalhador; 

Sala de espera: Cuidados com pé diabético; Sala de Espera: 

Importância do Pré- Natal; Sala de espera: Atividade Física na 

gestação; Saúde do Homem – coleta de exame para PSA;  

 SETEMBRO- Sala de espera: Cuidados com a pele da gestante; Saúde 

Mental palestra com o NASF; PSE na escola Maria das Graças sobre a 

importância da alimentação saudável;  

 OUTUBRO- Sala de espera: perigos da automedicação; Palestra sobre 

câncer de mama e de útero; Mutirão de mamografias na Praça da 

República; Sala de espera: Mitos e verdades sobre métodos 

contraceptivos; 

 NOVEMBRO- Ação voltada para o Novembro Azul com exames de 

toque retal; Sala de espera: Importância da realização dos testes 

rápidos no Pré- Natal. 

 

3. Unidade de Saúde da Família do Jacaré 

 Distribuição de preservativo na unidade e aconselhamento sobre IST. 

 Atividade de saúde da mulher: câncer de mama e colo de útero. 

 Rodada de Hiperdia com pacientes cadastrados na unidade. Tema: 

automedicação. Cuidado com o corpo, atividade física, vacinação 

contra influenza. 

 Vacinação e aconselhamento nos acamados.  

 Rodada de gestantes, oficina de maquiagem, distribuição de brindes, 

alongamento com educador físico, atividade de fisioterapia.  

 Orientação e fornecimento de medicamento para verminose na Escola 

Padre José de Souza e Oliveira e Dr. Heitor Guedes de Melo. 

 Evento na Escola Padre Jose de Souza e Oliveira. Aferição de PA/ 

Glicemia/ Vacinação / Teste rápido. 

 JULHO- Combate as hepatites virais; Saúde na velhice; Evento na 

Escola Municipal Padre José de Souza com atividade física com 

fisioterapeuta. 

 AGOSTO- Palestras para gestante sobre Aleitamento Materno; Saúde 

do Homem: Câncer de próstata e pênis; Palestra sobre exame de toque 

retal. 

 SETEMBRO- Sala de espera: Palestra sobre verminoses; palestra sobre 

colesterol; Atendimento coletivo: coletas de PSA;  

 OUTUBRO- Roda de gestante; palestra sobre Saúde Bucal; 

 NOVEMBRO- PSE na Escola Dr. Heitor Guedes de Melo sobre Saúde 

bucal e Saúde ocular. 

 

4. Unidade de Saúde da Família da Urbis 
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 Rodada de gestante: orientação de pré-natal, aleitamento materno, 

vacinação, nutrição e puerpério. 

 Orientação e aconselhamento sobre IST para adolescentes. 

 Ação educativa e palestra sobre bolsa família na área. 

 Educação em saúde Mental, na sala de Espera. 

 02 Atividades de saúde da mulher: Câncer de mama e colo de útero. 

 Atividade em valorização da autoestima da mulher. 

 Atividade em prevenção de câncer de mama e colo de útero. 

 Evento do Dia das Mães 

 Capacitação NASF- Alimentação Saudável 

 Distribuição de preservativo na Unidade e aconselhamento sobre IST. 

 Ação na comunidade: vacinação influenza, aconselhamento e 

orientação. 

 Palestra de saúde mental 

 Palestra de saúde do trabalhador 

 Evento da saúde da mulher e das mães 

 Palestra de depressão e tratamento x alimentação saudável 

 02 atividades de Rodada de Hiperdia com pacientes cadastrados na 

unidade. Tema: medicação e alimentação saudável. 

 Café da manhã, dinâmicas e momentos com fisioterapia para mães. 

 Evento com palestra sobre saúde da mulher e higiene. 

 Palestra Hipertensão, riscos para AVE (Acidente vascular encefálico) x 

alimentação saudável. 

 JULHO- Sala de Espera: Saúde Mental- Depressão; palestra sobre 

aleitamento materno; Sala de espera: Saúde Mental- Prevenção contra o 

Stress; Sala de espera: asma; Palestra sobre Saúde do Trabalhador; 

 AGOSTO- Sala de espera: prevenção contra hipertensão; Sala de 

espera: prevenção da hipertensão e a importância do uso contínuo das 

medicações; Sala de espera: Importância do cálcio e potássio no 

organismo; Sala de espera: Planejamento Familiar- métodos 

contraceptivos; Sala de espera: valorização da autoestima; PSE na 

Escola Municipal do Tio Virginio sobre prevenção contra o mosquito 

Aedes Aegypti; Sala de Espera: A importância dos exames de rotina; 

Sala de espera: câncer de pênis; Roda de gestantes- aleitamento 

materno; Sala de espera: prevenção das IST’s; Sala de espera: 

prevenção do diabetes; Sala de espera: Saúde do Homem; Sala de 

espera: Colesterol; PSE na Escola Municipal Augusta Messias 

Guimarães sobre Alimentação Saudável;  

 OUTUBRO- Saúde do Homem e realização do exame de toque retal;  
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 NOVEMBRO- PSE na Creche Berçário Favo de Mel sobre higiene 

corporal; Novembro Azul- Câncer de próstata e pênis; PSE na Escola 

Municipal Educativa da Criança sobre sexualidade na adolescência; 

 

5. Unidade de Saúde de Família do Jambeiro 

 Atividade educativa no dia da Mulher 

 Campanha da verminose e distribuição de antiparasitário, nas escolas 

cadastradas no programa, para crianças de 05 á 14 anos.  

 Atividade em grupo com gestantes  

 Atividade educativa de HIPERDIA, sala de espera. 

  Evento de Feira de saúde, Escola do Bairro, próximo a igreja. 

Realizada palestras, glicemia, teste rápido, aferição de PA e educação 

em nutrição. 

 JULHO- Palestra na Empresa EPCL sobre Saúde do Homem e 

realização de testes rápidos. 

 AGOSTO- Programa de Saúde na Escola: atualização de caderneta de 

vacinação. 

 OUTUBRO- Realização de sala de espera sobre a Saúde da Mulher- 

Outubro Rosa. 

 NOVEMBRO- “Novembro Azul”, com coleta de PSA e palestras. 

 

6. Unidade de Saúde da Família do Horto Florestal 

 03 Atividades educativas de HIPERDIA, sala de espera. 

 Distribuição de preservativo na Unidade e aconselhamento sobre IST. 

 Atividade educativa no dia da Mulher: palestra com psicóloga do 

NASF, valorização da autoestima, violência contra mulher, saúde da 

mulher. 

 Ação na comunidade de intensificação e orientação a vacinação de 

Influenza, nos acamados. 

 02 Atividades de Rodada de gestante: orientação de pré-natal, 

aleitamento materno, vacinação, nutrição e puerpério. Vinculação e ao 

CPN (Centro de Parto Natural). 

 Evento do Dia das Mães 

 Culto evangélico com Pastor Roque, palestra de autoestima. 

 Café da manhã, com rodada da saúde da mulher. Temas: prevenção ao 

câncer de colo e câncer de mama. 

 Rodada de gestante: orientação de pré-natal, aleitamento materno, 

vacinação, nutrição e puerpério. 

 Palestra e ação na comunidade: vacinação influenza e teste rápido. 

 JULHO- Palestra sobre a importância da vacina HPV e realização de 

testes rápidos na Escola do PETI. 
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 AGOSTO- PSE: Atualização de vacinas e realização de testes rápidos 

na Escola Padre Lino. 

 SETEMBRO- Roda de gestante na unidade: cuidados com a 

alimentação e a importância das vacinas na gestação. 

 OUTUBRO- Realização de web palestra na unidade sobre a prevenção 

do câncer de mama; Palestra na Escola Cremusul sobre dengue, zika e 

chichungunya. Palestra na Escola Cremusul sobre atividade e 

exercícios físicos. 

 

7. Posto de Saúde da Jaqueira 

 03 Rodadas de gestante: orientação de pré-natal, aleitamento materno, 

vacinação, nutrição e puerpério. 

 Comemoração e homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Tema: A 

importância da Mulher. 

 01 atividade educativa em Tuberculose 

 Realização de vacinas aos acamados e crianças, com orientação e 

aconselhamento. 

 Realização de vacinas em domicílio, para os acamados.  

 Evento para dia das Mães, com apoio do NASF. 

 JULHO- Comemoração do Julho Amarelo com palestra sobre hepatites 

virais, diabetes e hipertensão, com realização de testes rápidos e 

vacinas. 

 AGOSTO- Palestra para gestantes sobre aleitamento materno e a 

importância do Pré- natal. 

 OUTUBRO-Palestra para mulheres sobre a importância da participação 

do mutirão de rastreamento de mamografia para prevenção do câncer 

de amam; Caminhada com as mulheres com idade a partir de 50 até 69 

anos; 

 NOVEMBRO- Comemoração do Outubro Rosa e Novembro Azul com 

palestras para homens e mulheres com orientação à prevenção do 

câncer de mama, colo do útero e próstata; Atendimento coletivo 

especialmente para homens a partir dos 40 anos, com coleta de sangue 

para exame de PSA e teste rápido; 

 DEZEMBRO- Palestra para gestantes sobre a importância do 

aleitamento materno e postura correta no processo da amamentação; 

 

8. PACS do Entroncamento 

 Sala de espera: planejamento familiar- A importância do planejamento 

familiar 

 Sala de espera: Higiene pessoal- Bons hábitos refletem em boa saúde. 
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 Palestra na associação do entroncamento: Mês da Mulher, o 

Empoderamento do seu corpo, direitos conquistados ao longo das 

décadas. 

 Sala de espera: Verminose e cuidados com higiene. 

 Sala de espera: Importância da vacinação. 

 Sala de espera: ISTs- prevenção. 

 Sala de espera: Prevenção de acidentes com pesticidas. 

 Sala de espera: alimentação adequada para prevenção de doenças. 

 Palestra na Igreja católica, local do Matão sobre HIPERDIA. 

 JULHO- Bate papo sobre saúde e higiene na Escola Antônio João dos 

Santos; Sala de espera sobre tuberculose mitos e verdades; Dia do 

caminhoneiro no posto da água mineral com atendimento médico, teste 

de glicemia, aconselhamento sobre os testes rápidos, aferição de PA e 

distribuição de preservativos; Bate papo sobre o reflexo de uma boa 

higiene na saúde; Bate papo sobre hepatites virais; 

 AGOSTO- Sala de espera com o tema Câncer de mama e colo do útero; 

Sala de espera com o tema alimentos coloridos;  

 OUTUBRO- Coleta de PSA no posto da água mineral, comtemplando 

120 homens da região; 

 NOVEMBRO- Coleta de PSA no posto do Baixão da Várzea, 

comtemplando 98 homens da região; Coleta de PSA no posto da Terra 

Preta, contemplando 88 homens das localidades vizinhas; Coleta de 

PSA no posto do Entrocamento, contemplados 135 homens da região 

circunvizinhas; Sala de espera como o tema Câncer do colo do útero e 

próstata no posto do Entrocamento;  

 

9. Unidade de Saúde da Família da Baixa Alegre 

 Palestra sobre IST’s, com adolescentes da comunidade. 

 Palestra de HIPERDIA, abordando alimentação saudável com apoio de 

nutricionista e enfermeira. 

 02 Rodadas de gestante: orientação de pré-natal, aleitamento materno, 

atualização de caderneta de vacinação, nutrição e puerpério. 

 Palestra sobre postura com a fisioterapeuta. Na escola Municipal da 

baixa alegre.  

 Atualização da caderneta de vacinação na escola Municipal Baixa 

Alegre. 

 Palestra de prevenção à hepatite, aferição de PA, realizada glicemia e 

teste rápido. 

 JULHO- Julho Amarelo com realização de testes rápidos, palestras 

voltadas à comunidade; sala de espera com a participação dos ACS 

sobre alimentação saudável; 
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 AGOSTO- Sala de espera voltada para as gestantes sobre a importância 

do Pré- Natal e do Aleitamento Materno; Palestra com equipe do NASF 

sobre prevenção ao uso do tabaco; Palestra sobre a importância da 

prevenção ao suicídio; 

 OUTUBRO- Palestra voltadas as mulheres sobre a importância da 

realização do autoexame, mamografia e o citopatológico ; Feira de 

Saúde no IFBAIANO onde aconteceu atualização de vacinas, 

realização de testes rápidos e palestra com dentistas; 

 NOVEMBRO- Sala de espera com equipe do NASF e estudantes de 

fisioterapia sobre a importância da realização do PSA e a importância 

do cuidado na prevenção ao câncer de próstata; 

 

 EQUIPE DE SAÚDE BUCAL 

 

 JANEIRO- Na Unidade de Saúde da Família (PSF) da Baixa Alegre, no 

mês de janeiro de 2017, o atendimento odontológico estava suspenso 

devido ao não funcionamento do compressor, que é o equipamento 

necessário para o acionamento da cadeira odontológica. Esse 

compressor já estava sem funcionar desde outubro de 2016, porém 

consultas de emergências e de prevenção estavam sendo realizada pela 

cirurgiã dentista da Unidade. 

 FEVEREIRO e MARÇO- O mês de fevereiro de 2017 reiniciou - se o 

atendimento odontológico após instalação de um novo compressor e as 

atividades foram regularizadas. As marcações das consultas foram 

feitas e uma Auxiliar de Consultório Dentário (ACD) foi admitida para 

que pudesse somar no atendimento odontológico e nas tarefas extras da 

Unidade. Durante esses dois meses foram realizados todos os 

procedimentos odontológicos necessários para o atendimento da 

população da área, como atendimento a gestante; Orientação de 

Higiene Bucal (OHB); profilaxia; Aplicação Tópica de Flúor (ATF); 

selamento provisório da cavidade; exodontia de dente permanente e 

decíduo; restauração de dente permanente posterior; restauração de 

dente permanente anterior; restauração de dente decíduo; ulotomia; 

drenagem de abcesso; tartarectomia supra gengival (por sextante); 

tartarectomia sub gengival (por sextante); retirada de ponto (por 

paciente). 

 Abril- No mês de abril foram distribuídas 117 fichas de atendimento 

odontológico com procedimentos diversos, conforme gráfico abaixo: 
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 Maio e Junho- No mês de maio foram distribuídas 92 fichas. E no mês 

de junho 120 fichas de atendimento odontológico, conforme gráfico 

abaixo: 

 

 
 

10. Unidade de Saúde da Família do Bolívia I 

 Reunião com equipe para esclarecimento sobre ementa da nova gestão. 

 Sala de espera: prevenção ao câncer de colo e de mama. 

 Palestra de planejamento familiar. 

 Palestra sobre violência contra mulher. 

 Reunião com equipe e ACS sobre necessidades de adequações para o 

PMAQ. 

 Palestra sobre cuidado com Hipertenso e diabético. 

 Palestra com rodada gestante sobre: desconfortos comuns na gravidez e 

importância do aleitamento materno. 

 Capacitação com equipe e ACS sobre mudanças do calendário vacinal e 

orientação sobre vacinação. 

 Sala de espera sobre a importância da voz. Instrumento de 

comunicação. 

 Capacitação com equipe de saúde e ACS sobre abordagem e técnicas de 

curativos. 

  Palestra de prevenção as ISTs. 

 JUNHO- Palestra sobre IST’s 
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 JULHO- Palestra sobre Segurança do trabalho; Sala de espera sobre o 

Julho Amarelo; Sala de espera sobre a importância do cartão SUS; Sala 

de espera com NASF sobre Aleitamento Materno e teste do pezinho; 

Sala de espera com NASF sobre Saúde do Trabalhador; Sala de espera 

sobre a importância da vacinação; Sala de espera com gestante sobre 

desconforto comum na gestação e aleitamento materno; 

 AGOSTO- Palestra sobre dengue na Creche casinha Feliz; Mutirão 

educativo sobre combate a dengue promovido com a equipe de 

endemias; 

 SETEMBRO- Palestra sobre dengue na Creche Ieda Barradas; 

 OUTUBRO- Palestra com equipe do NASF sobre prevenção do câncer 

de próstata; 

 

11.  Unidade de Saúde da Família e PACS do Bolívia II 

 Ação do Carnaval (entrega de preservativo, entrega de folheto 

informativo, orientação de IST’s) 

 Ação do Dia das Mulheres (Palestra de Empoderamento feminino, 

saúde da mulher, Direito da mulher). Cuidado coma da beleza e 

educação em saúde para mulher. Sorteio de brindes. Café da manhã. 

 Capacitação de HIPERDIA para equipe da Unidade. 

 Ação do dia das Mães, palestra, café da manhã. 

 Palestra de gravidez na adolescência, na Escola Helena Campelo. 

 Ação Social Na Escola Padre Higino (aferição de PA e Glicemia), Teste 

Rápido e aconselhamento. 

 Ação social, na Creche Casinha Feliz (aferição de PA, teste rápido, 

aconselhamento, solicitação de exames, consulta de enfermagem) 

 Palestra de controle de verminose e higiene em saúde (Creche Casinha 

Feliz, Escola Eraldo Tinoco, Creche Hiêda Barradas). 

 JULHO- Ação social na Creche Casinha Feliz com realização de testes 

rápidos, PA e glicemia; Palestra sobre hepatites virais. 

 AGOSTO-  Capacitação de TB com enfermeira Lavínia; Sala de espera 

com o NASF com o tema Tabagismo; Roda de gestante sobre 

Aleitamento materno; PSE na Escola Eraldo Tinoco sobre a Dengue; 

 SETEMBRO- Sala de espera com os agentes de saúde do PSF e PACS 

sobre Tuberculose; PSE na Escola Dário Galvão sobre Aedes;  

 OUTUBRO- Mutirão de mamografia na Praça da República; Coleta de 

PSA; PSE na Escola Eraldo Tinoco sobre Saúde Bucal; Dia das 

Crianças com participação do NASF; Coleta de PSA e palestra sobre 

prevenção do câncer de próstata;  

 NOVEMBRO- Palestra e realização de exames de toque retal; Palestra 

com o NASF sobre Saúde do Homem; 

 Palestra com o NASF sobre HIV/AIDS; 
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12. Unidade de Saúde da Família do Novo Horizonte 

 Palestra de DST e prevenção. 

 Palestra de prevenção ao Câncer de mama e colo de útero, com 

participação de diretora da empresa Mary Kay para bate papo de beleza 

e autoestima. 

 Atividade com as gestantes, palestra de pré-natal, puericultura, 

puerpério. 

  Sala de espera: Atividade e palestra de vacinação. 

 Orientação para cuidadores dos acamados. Vacinação e cuidado com 

higiene. 

 Ação do Dia das Mães: palestra sobre Empoderamento Feminino, 

atividades física com apoio do NASF e Personal Trainer física Josy 

Rosário, Café da Manhã, sorteio de presentes.  

 Ação de campanha Geohelmintíases nas Escolas e fornecimento de 

antiparasitários. 

 Ação da Semana de Aniversário da unidade. Uma semana de 

atendimento médico clínico e pediátrico, atividade física com apoio do 

NASF e Personal Tainer Marinalva, aferição de PA, teste rápido, 

Glicemia, Terapia Manual, Auriculoterapia. 

 JULHO- Semana de comemoração do aniversário da unidade: com 

atendimento com pediatra, enfermeiros, atendimento de fisioterapia, 

atividades físicas, realização de testes rápidos, palestras e café da 

manhã; Atividade sobre hepatites virais com palestras e realização de 

testes rápidos; 

 AGOSTO- Sala de espera sobre hiperdia; Sala de espera sobre IST’s; 

 SETEMBRO- Triagem de rastreamento do câncer de mama; Rodas de 

gestantes abordando temas diversos; Sala de espera sobre a importância 

da vacinação; 

 OUTUBRO- Atividade sobre o câncer de amam, com palestras, 

dinâmicas e café da manhã; Sala de espera sobre a importância do pré- 

natal; Atividade de coleta de PSA, com palestra, coleta de sangue para 

exames e café da manhã; 

 NOVEMBRO- Atividade sobre IST’s com palestra, entrega de 

preservativos, realização de testes rápidos e café da manhã;  

 

13. Unidade de Saúde da Família do Guaibim 

 Blitz Educativa na ORLA. Tema: IST’s. Distribuição de preservativo e 

panfletos. Participação da VISA, Atenção Básica e Vigilância 

epidemiológica. 

 Ação educativa na rua no período do Carnaval. Stand montado. 

Aconselhamento e distribuição de preservativo e folder educativo. 
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 Evento do Dia da mulher. Café da manhã e palestra sobre Violência 

doméstica coma a Psicóloga Manuela Perdigão. 

 03 Palestras com gestante. Acompanhado de lanche. Temas abordados: 

pré-natal, vacinação, alimentação, autocuidado, puericultura. 

 04 Rodadas de conversa com as gestantes. Cuidados com necessários 

em cada fase da gestação. Acompanhado de café da manhã. 

 Palestra na Escola Municipal evangelista Aloisio Fonseca. Tema: saúde 

bucal, realização de aplicação de flúor e distribuição de kits de higiene 

bucal. 

 Realização de vacinação aos acamados e orientação aos cuidadores. 

 AGOSTO- Palestra sobre IST”s na Escola Municipal Aloísio da 

Fonseca. 

 SETEMBRO- Realização de coleta para exame de PSA e palestra sobre 

orientações do Câncer de Próstata. 

 

14. Unidade Básica de Saúde- III Centro 

  01 Reunião com a equipe. Dinâmica de apresentação e interação. 

 01 encontro com os ACS para conhecer as demandas das áreas. 

 01 Reunião com equipe da unidade. Montando estratégias de 

implementação de trabalho nas áreas. 

 Reunião com equipe da unidade, apresentando o objetivo da gestão, 

apresentado a estratégias de rotina da unidade para melhor atender a 

população. 

 Capacitação com os ACS para atualização em vacinas. 

 Sala de espera. Tema abordado tuberculose. 

 Reunião com a equipe da unidade para organizar processo de trabalho. 

 Dia da mulher com o tema Empoderamento feminino- programação das 

8:00 ás 17:00 horas. 

- palestras com psicóloga do NASF. 

- café da manhã 

- palestra com médico ginecologista. 

- palestra com fisioterapeuta. 

- distribuição de brindes. 

 Sala de espera: saúde da mulher. 

 Reunião de equipe da unidade 

- capacitação preenchimento produtividade. 

- processo de trabalho e atendimento humanizado ao publico. 

 Reunião com os ACS capacitação influenza e inicio da campanha. 

 Sala de espera com vídeo prevenção contra gripe 

 Sala de espera bate papo falando em hipertensão. 

 Semana do trabalhador 
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 Atualização de cartão de vacina e vacinação da equipe da unidade e os 

ACS. 

 Atendimento médico e odontológico voltado para os funcionários. 

 Atendimento odontológico amanhã à tarde palestras autocuidado e 

sessão de beleza. 

 Capacitação com os ACS e equipe e equipe do NASF.  

 Palestra com a Enfª do trabalho Ana Paula Dias, com o tema saúde do 

trabalhador. 

 Atendimentos com fisioterapeuta Luan e Adriana. 

 Sala de Espera: Vacina Influenza. 

 Sala de Espera: Diferença da Gripe e Resfriado, Vídeo Apresentação. 

 Vacinação do grupo dos idosos do SESI. 

 Sala de Espera: SUS direitos e deveres dos usuários. 

 Confraternização da Unidade e Aniversariantes do mês. 

 Palestra no Colégio Complexo Gentil Paraíso Martins sobre Outubro 

Rosa e Novembro Azul. 

 Atividade de Saúde Bucal na Escola do Alto do São Roque. 

 Palestra sobre Outubro Rosa na Associação de Moradores na Praça de 

Fátima. 

 Atividade no CRAS Bolívia sobre Saúde da Mulher. 

 Participação da unidade no Mutirão de mamografia. 

 

 ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 

 

Nesses meses de gestão, foram realizados na unidade atendimentos 

odontológicos em aproximadamente 509 pacientes. Segue gráfico 

abaixo com os tipos de procedimentos e consultas realizadas:  

 
 

 

 

15. Unidade Básica de Saúde- I Centro 

 Palestra na semana do dia das mães. 

 Palestra e café da amanhã no dia da mulher. 
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16.  Unidade de Saúde da Família de Serra Grande 

 Rodada de gestante: orientação de pré-natal, aleitamento materno, 

vacinação, nutrição e puerpério. 

 Ação de HIPERDIA. Realizado: Aferição de PA, peso, Altura, 

circunferência abdominal, teste de glicemia. Abordagem nutricional. 

 Evento da Mulher. Valorização e autoestima da mulher, cronograma. 

Palestra de Empoderamento Feminino, homenagens, sorteios, 

dinâmica. 

 Ação com a comunidade (PSF X NASF). Saúde Mental, prevenção à 

depressão e ansiedade. 

 Sala de Espera: Atenção á saúde da mulher. Prevenção ao câncer de 

colo de útero. 

 Ação na Escola (PSF x NASF). Gravidez na adolescência. 

 Evento do dia das mães. Realizado homenagens, distribuição de 

brindes, dia de beleza. Dinâmicas. Palestra de autoestima.  

 Palestra com os agricultores, sobre uso de agrotóxicos na agricultura 

familiar. 

 JULHO- Evento Julho Amarelo “Combate e prevenção das hepatites” 

com palestras, testes rápidos. 

 AGOSTO- Ação do Hiperdia com palestras, aferição de PA, teste de 

glicemia e atividade física; Evento dos dias dos pais com participação 

do NASF palestra sobre tabagismo e café da manhã; Sala de espera 

com participação do NASF com palestras e atividade física; 

 SETEMBRO- Sala de espera: palestra sobre saúde bucal para gestantes; 

PSE na Escola Maria Silva Rangel sobre higiene bucal; PSE na Escola 

Maria Joana dos Santos sobre sexualidade e gravidez na adolescência; 

PSE na Escola Maria Silva Rangel sobre alimentação saudável;  

 OUTUBRO- “Outubro Rosa” com sala de espera: palestra sobre 

prevenção do câncer de mama; Ação dos Dias das Crianças com 

atividade física, brincadeiras e distribuição de brindes; 

 NOVEMBRO- “Novembro Azul” com palestra, coleta de exame para 

PSA e café da manhã. 

 

 EQUIPE DE SAÚDE BUCAL 

 

 Foram atendidos 663 pacientes na unidade, sendo realizados nestes 

pacientes 308 limpezas (contabilizados individualmente), 482 raspagens 

periodontais supragengivais (contabilizados por sextantes), 263 

restaurações (contabilizados por unidades), 251 exodontias 

(contabilizados por unidade), 39 avaliações e encaminhamentos, 70 

radiografias, 9 drenagens de abcessos, 102 retiradas de suturas, 41 
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tratamentos expectantes (contabilizados por unidade) e 19 pré- natais 

odontológicos.  

 Realizado palestra na escola, com crianças de 4 a 9 anos, tendo 

como tema: Higiene Bucal, como escovar corretamente meus 

dentinhos? Neste mesmo momento foram distribuídos 87 kits de 

higiene bucal, composto de escova e pasta de dente, além da 

realização de escovação supervisionada e anamnese.  

 Segue gráfico com os procedimentos realizados na unidade: 

 

 
 

 

17. Unidade de Saúde da Família do Tento 

 JANEIRO-Local Mangue Seco evento com parceria com o CRAS. 

- café da manhã 

- palestra sobre higiene íntima 

- palestra sobre Empoderamento Feminino 

- dinâmica postural (fisioterapeuta) 

- serviços oferecidos: corte de cabelo, manicure, aferição de PA, 

glicemia capilar. 

 FEVEREIRO- Carnasaúde 

- Importância da prevenção da IST’s 

- distribuição de kits 

- café da manhã 

- atividades dinâmicas 

- triagem odontológica 

 MARÇO- Roda de Gestante 

- palestra sobre aleitamento materno 

- entrega de repelentes 

- lanche 

- dinâmica com gestantes 

 ABRIL- Roda de Gestante 

- Palestra sobre o fortalecimento de vínculos entre mãe e filho. 

- Distribuição de repelentes 

- lanche 
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-Bate- papo 

 MAIO- Escola Mon Senhor 

- Biblioteca intinerante 

- Vacinação HPV 

- Orientação Postural excesso de peso na mochila. 

- Lanche 

- Triagem odontológica com agendamento 

 AGOSTO- Sala de espera: Alimentação Saudável; PSE na Escola 

Municipal do Tento sobre escovação bucal; Passeio Ciclístico pelas 

principais ruas do bairro em Homenagem aos dias dos pais; Roda de 

Gestante sobre a valorização do parto normal; Vacinação canina; 

 SETEMBRO- Sala de espera: Saúde do Homem e coleta para exame de 

PSA; 

 OUTUBRO- Palestra sobre Saúde Bucal no AMA; Campanha de 

vacinação canina; 

 

 EQUIPE DE SAÚDE BUCAL 

 

 

18. Unidade de Saúde da Família da Graça 

 Ação do Carnaval- IST e dengue 

 Ação de Hiperdia 

 Evento dia das mães 

 Palestra na escola sobre afetividade 

 Evento do Dia da Mulher 

 JULHO- Mobilização sobre a dengue, zika e chikungunya no galpão 

das Lojas Guaibim; PSE na Escola Hanry Batista sobre Aedes Aegypti; 

 AGOSTO- Mutirão de preventivo, sala de espera sobre higiene íntima; 

Roda de gestante sobre Aleitamento Materno; 

 SETEMBRO- PSE no Colégio Getúlio Vargas sobre sexualidade, 

cuidados com o corpo e infecções sexualmente transmissíveis; Sala de 

espera sobre planejamento familiar e direito reprodutivo; Ação no 

Colégio Gentil Paraíso Martins  sobre dengue, zika e chikungunya; 
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PSE com o NASF na creche Judite Negrão sobre alimentação saudável 

e higiene; Roda de gestante sobre sintomas mais comuns na gestação;  

 OUTUBRO- PSE no Colégio Hanry Batista sobre Saúde Bucal; PSE no 

Colégio Getúlio Vargas sobre dengue, zika e chikungunya; Dia D de 

vacinação canina; Mutirão de mamografia na Praça da República; 

 

19. PACS Derradeira 

 OUTUBRO- Realizado coleta exame para PSA com quantidade de 120 

coletas nessa data no posto da Derradeira; Nos dias 6/10 e 12/10 de 

outubro foram realizados a mamografia das unidades derradeira e Bonfim; 

No dia 9/10 de outubro: foram realizados na unidade coleta de exame para 

PSA com aproximadamente 183 homens nessa data no posto do Bonfim; 

No dia 25/10 realizado palestra com gestante sobre o tema: importância da 

amamentação e importância do pré-natal na gestação no posto do Bonfim; 

 NOVEMBRO- No dia 07/11 realizado palestra com gestante sobre o tema: 

importância da amamentação e importância do pré-natal na gestação no 

posto do Bonfim; 

 

20. Equipe Volante da Zona Rural 

 

 Atendimento médico em três localidades distintas por semana. E 

atendimento de enfermagem 04 vezes por semana com realização de 

preventivos uma vez na semana. 

 Realização de vacinas de acordo com a escala estabelecida 

mensalmente. Coordenação de Imunização e Atenção Básica. 

 

 Consolidado de atendimentos de enfermagem realizados na Zona Rural (Período: 

Janeiro a Novembro /2017) 

 

Nº DE EXAMES DE 

PREVENTIVOS 

396 

Nº DE LOCALIDADES 

ATENDIDAS 

20 

Nº DE VIAGENS REALIZADAS 60 

 

 

 Unidades de Saúde que dispõe dos serviços de odontologia: 

 USF do Novo Horizonte 

 USF do Guaibim 

 USF de Serra Grande 
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 USF do Jacaré  

 USF da Baixa Alegre  

 USF Maricoabo 

 UBS Feira Livre 

 USF do Tento 

 UBS 2º Centro 

 UBS 3º Centro 

 

 Consolidado dos nº de atendimentos realizados pelos serviços 

odontológicos (Período Junho- Novembro): 

 

 UBS da Feira Livre: 

Restaurações: 1.397 

Exodontias: 1.189 

Exodontias dente decíduo: 675 

 ESF do Novo Horizonte: 

Restaurações: 110 

Exodontias: 281 

Raspagens com profilaxia e aplicação de flúor: 120 

Urgências: 50 

 ESF de Serra Grande: 

Restaurações: 86 

Exodontias: 123 

Raspagens: 349 

Limpezas: 102 

Radiografias: 68 

Atendimentos a gestantes: 09 

 ESF Jacaré: 

Restaurações: 109 

Exodontias: 30 

Profilaxia e aplicação de flúor: 100 

Raspagens: 170 

Exodontias dente decíduo: 10 

Urgências: 30 

 II Centro (Bolívia II): 
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Restaurações: 69 

Exodontias: 172 

Raspagens: 125 

Profilaxia e aplicação de flúor: 82 

Visitas domiciliares: 52 

 ESF da Baixa Alegre: 

Restaurações: 363 

Exodontias: 122 

Aplicação de flúor: 52 

Exodontias dente decíduo: 27 

Raspagens: 289 

Profilaxias: 46 

Atendimento a gestantes: 69 

Urgências: 23 

 ESF do Tento 

Restaurações: 95 

Exodontias: 95 

Limpezas: 88  

 ESF do Guaibim: 

Restaurações: 106 

                 Exodontias: 84 

Raspagens: 139 

Profilaxias: 150 

Aplicação tópica de flúor: 41 

 UBS III Centro de Saúde (Vila) 

Profilaxias: 42 

Urgências: 15 

Raspagem supra- gengivais e sub- gengival: 172 

Extrações: 136 

Remoção de sutura: 01 

Restaurações provisórias: 44 

Restaurações definitivas: 177 

Aplicações de selante: 02 
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 Unidades de Saúde que dispõe dos serviços de fisioterapia: 

 

a. PACS Entroncamento 

b. Posto Fazenda Café/ Serra do Abiá 

c. III Centro  

d. USF Urbis 

e. USF Alto do São Roque 

f. USF Guaibim 

g. USF Horto Florestal 

h. I Centro 

i. USF Baixa Alegre 

j. USF Jambeiro 

k. USF Tento 

l. USF Jacaré 

m. USF Bolívia I 

n. II Centro 

o. USF Maricoabo 

p. USF Jaqueira 

q. PACS Derradeira/ Bonfim 

r. USF Novo Horizonte 

s. USFGraça e USF Areal 

 

REFORMAS DAS UNIDADES DE SAÚDE 

          No presente ano, assim que a nova gestão assumiu, a coordenação da 

atenção básica solicitou a todas as responsáveis pelas unidades de saúde que 

realizassem um diagnóstico situacional da estrutura física das unidades. A partir 

desse levantamento fizemos uma lista de prioridades dos postos a serem 

reformados. E no mês de agosto foram dado início as reformas dos seguintes 

postos:  

 USF BAIXA ALEGRE 

 USF URBIS 

 USF BOLÍVIA II 

 USF BOLÍVIA I 

 USF GRAÇA 

 USF JAMBEIRO 

 USF JACARÉ 

 USF GUAIBIM 

 USF MARICOABO 

 USF SERRA GRANDE 

 

 DESCRIÇÃO DAS REFORMAS E REPAROS 
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 Realizado pintura 

 Construção do Muro  

 Reforma e pintura do material permanente  

 Reforma e pintura dos banheiros 

 Reforma e retelhamento  

 Conserto de sistema hidráulico  

 Conserto de sistema elétrico 

 Ampliação da Unidade 

 Construção de rampas para acessibilidade 

 Identificação das unidades com fachada nova 

 Reforma de portas e pias  

 Reforma de 07 macas  

 Reforma de 09 carrinhos de emergência 

 Reforma de: armários, armários arquivos e mesas de escritório. 

 Climatização das unidades 

 Organização do almoxarifado e farmácia Básica  

 Restauração de 02 aparelhos de RX 

 Reforma de 04 cadeiras odontológicas 

 Conserto de 06 autoclaves 

 Conserto de 02 negatoscópio  

 Conserto de 02 compressores 

 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS 

 

 07 Ar condicionados 

 03 Geladeiras 

 02 Autoclaves 

  02 Balanças digitais 

 11 Oftalmoscópio 

 09 Otoscópios 

 04 Focosde luz para exames ginecológicos 

 07 Sonares para avaliação de vitalidade fetal 

 14 Lanternas clínicas 

 02 Caixas de baterias de 9 volts 

 30 Pilhas (Tamanho C) 

 30 Pilhas (Tamanho AAA) 

 02 Balanças infantis 

 05 Réguas antropométricas 

 14 Trenas antropométricas 

 09 Martelos de reflexos 

 11 Kits de Monofilamento para teste de sensibilidade 
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 06 Ambús Adulto 

 06 Ambús Infantil 

 11 Goniômetros 

 11 Máscaras de Nebulização para adulto 

 14 Esfigmomanômetro com estetoscópio adulto  

 10 Esfigmomanômetro com estetoscópio infantil  

 Aquisição de Caixa de ferramentas e maquita para reforma e manutenção dos 

equipamentos e Unidades de Saúde 

 25 Sifões  

 200 Lâmpadas 

 30 Plafôn 

 04 bolas de fios (200m) 

 

 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ONDONTOLOGIA 

 

 03 Fórceps 

 01 Fórceps Pediátrico 

 03 Portas- agulhas 

 01 Alavanca Apical 

 01 Alavanca Seldin Apical 302 e 303 

 04 Curetas de Lucas 

 08 Cabos de Bisturi 

 03 Pontas de Aspirar de Endodontia 

 02 Curetas de Dentina 

 04 Curetas de Raspagem 1112 

 04 Curetas de Raspagem 1314 

 02 Pontas de Aspirar (Endo) 

 01 Porta Matriz 

 01 Espátula de manipulação 

 01 Sonda Milinetrada 

 02 Turbinas (Kavo) com saca Broca 

 01 Porta-Amálgama 

 05 Cabos de Espelhos 

 08 Espelhos Clínicos 

 01 Ponta de Sugador de Endodontia 

 02 Sondas 

 10 Portas –agulhas 

 01 Fotopolimerizador 

 02 Tesoura 

 01 Brunidor de Amálgama 

 01 Fórceps 65 
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 02 Fórceps 182 

 02 Fórceps 18R 

 01 Fórceps 16 

 01 Fórceps 150  

 01 Fórceps 151  

 02 Sindsmótomo 

 01 Espátula de Manipulação Nº 24 

 07 Broca 

 

 

 PROJETO SAÚDE DO HOMEM 

 

      A partir do mês de setembro a atenção básica com o apoio do laboratório 

municipal começou a primeira etapa do projeto nas unidades. Essa etapa 

consistiu em mutirões para coleta de PSA para homens a partir dos 50 anos. 

A coleta de PSA visa à investigação diagnóstica precoce de hiperplasia e/ou 

câncer de próstata. Nessa etapa foi realizado um total de 900 coletas. 

                    A segunda etapa do projeto foi iniciada nos meses de outubro e 

novembro com a realização nas unidades do exame clínico (toque retal) e 

avaliação do resultado do PSA. 

Esse projeto continuará acontecendo nos meses consecutivos até que toda 

população masculina na faixa etária indicada seja coberta.
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MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
COORDENADOR: EDGAR MAGALHÃES 

 
Tem como objetivo, ampliar o acesso da população aos serviços de 

atenção especializada ambulatorial e domiciliar e garantir maior qualidade de 

atendimento aos usuários do SUS na cidade de Valença(Ba), em toda sua 

abrangência urbana e rural,  promovendo uma melhor integração dos centros 

com os demais serviços nos diferentes níveis de atenção à saúde. 

Os serviços coordenados pela pasta estarão descritos de forma sucinta 

abaixo, divididos de acordo com os setores, serviço e quantitativo de 

atendimento. 

 
01- AMA: Associação das Mães dos Autistas 

 
A Associação de Amigos do Autista da Bahia , com Sede em Salvador, é 

uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP),sem fins 

lucrativos, que tem como missão realizar atendimento pedagógico diferenciado 

e inovador e, através deste, propiciar um futuro mais digno à pessoa com 

autismo proporcionando: saúde, lazer, trabalho e inserção na sociedade. Tem 

como principal objetivo, possibilitar condições de escolha conforme as 

necessidades de cada pessoa autista, promovendo o desenvolvimento do seu 

potencial, assim como a sua inclusão nas redes regulares de Ensino e 

consequente inserção social. 

Possui parceria com a Secretaria Municipal de Saúde na pasta de 

Atenção Especializada que fornece os seguintes profissionais: 

 

 02 Fisioterapeutas (Evelyn e Tássio) e 01 Fonoaudióloga 

(Kelly) 

 
 

Frequência  Fisioterapeutas Fonoaudióloga 

1º 

Semestre 

2º 

Semestre 

1º Semestre 2º Semestre 

Atendimento  528 499 300 340 

 
 
 
 



 

Rua Marquês do Herval, N° 76, Centro, Valença - Ba, 45400-000 / Telefone: (75) 3641-9595
www.valenca.ba.gov.br

2017

 

 
 
 

02- Pestalozzi 
 

A diretoria da Fundação Educandário Pestalozzi é composta por pessoas 

que se dedicam ao ideal educacional e social que faz parte do dia a dia das 

Escolas Pestalozzi. 

Um grupo que faz questão de acompanhar de perto, vivenciando os 

problemas, estando sempre presente, esforçando-se ao máximo para melhorar 

e crescer sempre. 

Nas Escolas Pestalozzi, a família encontra o ambiente ideal para o aluno 

pensar, refletir e apropriar-se dos valores como justiça, verdade, solidariedade, 

respeito, através dos quais alunos e suas famílias, professores, equipe técnica 

e administrativa trabalham articulados e comprometidos com o processo 

educacional. 

Possui parceria com a Secretaria Municipal de Saúde na pasta de 

Atenção Especializada que fornece os seguintes profissionais: 

 

 01 Fisioterapeuta (Laiane) e 01 Fonoaudióloga (Kelly) 

 
 

 

Frequência  

Fisioterapeuta Fonoaudióloga 

1º Semestre 2º 

Semestre 

1º Semestre 2º Semestre 

Atendimento  528 300 187 229 

 
03- Fitness Park´s 

 
 Fitness Park da Bolívia começou suas atividades em 

06/03/2017 com a Educadora Física Marinalva Barreto que 

desenvolve na comunidade aulas voltadas para a prática física 

dividida em grupos de: mulheres, adultos e crianças. 

 

 FITNESS PARK BOLÍVIA 

Educadora Fisica: Marinalva Barreto 

Número de Alunos 

em Geral 

1º Semestre 2º Semestre 

211 1266 
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 Fitness Park da Praça João Cardoso começou suas 

atividades em 06/03/2017 com a Educadora Física Mirna 

Couto que desenvolve na comunidade aulas voltadas para a 

prática física em idosos ou usuários do SUS com cardiopatias 

ou diabetes. O serviço ainda conta com o Fisioterapeuta 

Jailnei que atende às necessidades de reabilitação 

osteomioarticular. 

 

 FITNESS PRAÇA JOÃO CARDOSO 

Educadora Fisica: Mirna Couto 

Número de Alunos 

em Geral 

1º Semestre 2º Semestre 

208 Obs: Em reforma 

 
 

 FITNESS PRAÇA JOÃO CARDOSO 

Fisioterapeuta: Jailnei 

Frequência  1º Semestre 2º Semestre 

Atendimento  96 32 

 
 Academia da Saúde da Orla começou suas atividades em 

06/03/2017 com o Educador Físico Alexsandro que 

desenvolve na comunidade aulas voltadas para a prática física 

em idosos ou usuários do SUS com cardiopatias ou diabetes. O 

serviço ainda conta com o Fisioterapeuta Leonardo que 

atende às necessidades de reabilitação osteomioarticular. 

 

Nº ACADEMIA DA SAÚDE DA ORLA 

Educador Fisico: Alexsandro/Mirna Couto 

Número de Alunos 

em Geral 

1º Semestre 2º Semestre 

130 1270 

 
 

 ACADEMIA DA SAÚDE DA ORLA 

Fisioterapeuta: Leonardo 
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Frequência  1º Trimestre 2º Trimestre 

Atendimento  63 25 

 
04- Casinha da Criança 

 
Casa de reabilitação para crianças com distúrbios neurológicos que 

visa o tratamento fisioterapêutico e fonoaudiológico. Instituição 

mantida em sua totalidade por recursos próprios do município, 

oferecendo os profissionais: 

 02 Fisioterapeutas (Mikele e Taís), 01 Fonoaudióloga (Deyse) e 

01 Enfermeira (Itala) que cumpre função de coordenação local. 

 

CASINHA DA CRIANÇA 

Frequência  Fisioterapeutas Fonoaudióloga 

 1º 

Semestre 

2º Semestre 1º 

Semestre 

2º Semestre 

Atendimento  1114 936 504 580 

 
 

05- USF´s da Zona Rural: Atualmente com 04 Fisioterapeutas (Tamiris, 

Paloma, Vanusa e Heilane) estão fazendo a cobertura das seguintes 

regiões: 

 

 Estrada da Várzea;Estrada Velha;Agua Branca;Serra do 

Abiá;Agosto ;Gervásio;Água Mineral;Km 

37;Matão;Entroncamento;Pedra Lisa;Serra do Frio;Km 

02/Fazenda Café;Várzea;Bananeira;Taboca I;Baixão;Terra 

Preta;Dendê;Tabocal;Serra Grande;Saruê;Sapê;Garapá E 

Barnabé. 

USF´s da Zona Rural 

Frequência 

 

1º Semestre 2º Semestre 

Atendimentos 1.332 1.095 

 
 A Várzea, Bananeira e Tremendal possuem um programa 

de exercícios terapêuticos (Grupo Vida e Saúde) com a 

Fisioterapeuta Paloma, que está atualmente contemplando 

46 usuários. 
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06- USF´s da Zona Urbana: Unidades cobertas e informações sobre 

quantitativo de atendimentos, segue abaixo: 

 

USF´s da Zona Urbana 

Frequência 

 

1º Semestre 2º Semestre 

Atendimentos 5000 5299 

 
 

07- Lar dos Idosos: Entidade que visa proporcionar ao idoso com idade 

igual ou superior a 65 anos um espaço de moradia e convivência com 

integração social para que possam exercer sua cidadania de forma 

participativa e com autonomia. Possui parceria com a Secretaria de 

Saúde do Município através da pasta de Atenção Especializada com 

uma Fisioterapeuta (Camila), atendendo. 

 

Lar dos Idosos 

Unidade Qtd de idosos 

 

Atendimentos  

1º 

Semestre 

2º 

Semestre 

1º Semestre 2º Semestre 

Lar dos Velhinhos 06 06 500 563 

 
 

REGULAÇÃO 
Regulação do Acesso à Assistência – Central de Regulação de Consultas, 

Exames e Agendamento de Viagem  

COORDENADORA: AITALA ASSIS 

 

A Regulação Municipal é responsável pela regulação do acesso dos pacientes 

às consultas especializadas, aos Serviços de Apoio à Diagnose e Terapia - 

SADT, bem como aos demais procedimentos ambulatoriais especializados. 

Para a gestão o processo regulatório favorecerá a resolução dos casos de 

forma eficiente, permitirá um conhecimento mais aprofundado e dinâmico de 
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sua rede de saúde, favorecendo a identificação de áreas críticas e das 

necessidades de saúde de maneira ampliada. Um melhor controle sobre os 

gastos em saúde, melhor utilização dos recursos e qualidade da prestação de 

serviços de saúde. Vale ressaltar que a Central de Regulação é uma 

ferramenta meio e o seu desempenho está diretamente relacionado com a 

resolutividade da rede de saúde, que por sua vez está relacionado aos 

processos de cadastramento, contratualização, avaliação, PPI e, em última 

instância, com a gestão de saúde do município e suas diretrizes de ação. A 

Regulação, assim como o Controle, Avaliação e Programação são 

compreendidos como estratégias imprescindíveis para estabelecer uma 

gestão participativa, estratégica e efetiva do SUS; organizar o acesso ao 

SUS; promover qualidade, transparência e ética na gestão e possibilitar a 

implantação de uma regionalização solidária. Segundo a Lei 8080 – MS a “ 

Regulação de Sistemas de Saúde tem como objeto os sistemas sistemas 

municipais, estaduais e nacional de saúde, e como sujeitos seus respectivos 

gestores gestores públicos, definindo a partir dos princípios e diretrizes do 

SUS, macrodiretrizes para a Regulação da Atenção à Saúde e executando 

ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância desses 

sistemas. “  

 

A CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL TEM COMO OBJETIVOS 

 oferecer a melhor alternativa assistencial para a demanda do usuário, 

considerando a disponibilidade assistencial;  

 organizar e garantir o acesso da população a ações e serviços em 

tempo oportuno, de forma ordenada e eqüânime; 

  organizar a oferta de ações e serviços de saúde e adequá-las às 

necessidades demandadas pela população;  

 otimizar a utilização dos recursos disponíveis; fornecer subsídios aos 

processos de planejamento, controle e avaliação; fornecer subsídios 

para o processo de Programação Pactuada e Integrada (PPI). 

 

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO 

 Critérios de Gravidade – protocolos para regulação do acesso e 

referências segundo perfil assistencial; 

 Fila Única Municipal – Equidade; 

 Regionalização; 

 PPI – Pacientes referenciados de municípios pactuados. 

 

FATORES DIFICULTADORES 

 Alta demanda de procedimentos de alta complexidade como 

Ressonância Magnética com vagas reduzidas; 
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 Procedimentos e Consultas não pactuados na PPI; 

 Aumento da demanda da população e redução da oferta de 

especialidades. 

 

AVANÇOS DA REGULAÇÃO MUNICIPAL DE VALENÇA 

 Contratualização de novos procedimentos: Angiorresonância, 

Arteriografia Cerebral e Cardíada, Cintilografia Cardíada, Renal e 

Óssea, Holter, Cateterismo e Flebografia; 

 Regulação de Procedimentos de Alta Complexidade: Ressonância 

Magnética, Biópsia, Oftalmologia, Tomografia e Densitometria; 

 Aumento em 65% de regulação de consultas, marcações de viagem e 

procedimentos; 

 Referência por localização de Oncologia para sede em Itabuna; 

 Realização de Cirurgia Cardiológica: Angioplastia; 

 Implantação de Protocolos e Rotinas na Marcação de Viagem 

estabelecndo critérios para acompanhantes, carros pequenos e 

ambulância; 

 Implantação de cartões de identificação do usuário e procedimento; 

 Utilização efetiva do Sistema Vida e credenciamento ao Lista Única 

(Hospital da Mulher). 

 

DESAFIOS 

 Pactuação de novos procedimentos; 

 Realização de Encontro de Regulação com os Gestores Municipais; 

 Implantação efetiva da Central de Regulação para os 12 municípios do 

baixo sul; 

 Regulação de Leitos; 

 Implantação de protocolos clínicos na rede e na regulação; 

 Melhor assistência em todos os níveis de complexidade; 

 Regulação e controle de 100% dos serviços disponíveis. 

 

 

ESPECIALIDADES 

 Consulta Oftalmologista  Endoscopia Digestiva 

 Consulta Angiologista  Holter 

 Consulta Cardiologia Clínica  Ressonância Magnética 

 Consulta Cardiologia Cirúrgica  Tomografia Computadorizada 

 Consulta Cirurgião Vascular  Angioressonância 

 Consulta Reumatologista  Arteriografia Cerebral 
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 Consulta Endocrinologista  Arteriografia Cardíaca 

 Consulta Cirurgião Geral  Cintilografia Renal 

 Consulta Urologista Cirurgião  Cintilografia Cardíaca 

 Consulta Endocrinologista  Cintilografia Óssea 

 Consulta Nefrologista  Densitometria 

 Consulta Cirurgião Pediátrico  Mamografia 

 Consulta Ginecologista  Eletroneuromiografia 

 Consulta Mastologista  Biópsia 

 Consulta Neurocirurgião  Ecocardiograma 

 Litotripsia  Colonoscopia 

 Eletroencefalograma  Cateterismo 

 Flebografia  Histeroscopia 

  

  

INDICADORES DAREGULAÇÃO 
 

PROCEDIMENTO QUANTIDADE 

CINTILOGRAFIA 162 

ELETROENCEFALOGRAMA 55 

OFTALMOLOGISTA 229 

TOMOGRAFIA 578 

LITOTRIPSIA 30 

ANGIOPLASTIA 18 

CATETERISMO 61 

RESSONÂNCIA 77 

MUTIRÃO 870 

SISREG 1.292 

HOSPITAL DA MULHER 209 

SISTEMA VIDA 137 

DENSIOMETRIA 143 

MAMOGRAFIA 3.657 

RAIO X 3.725 

ULTRASSONOGRAFIA 4.245 

DEMANDA EXTRA REGULAÇÃO 815 

VIAGENS 22.761 
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TFD – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 

 

 Foram realizados cerca de 12 mil atendimentos (demanda 

aberta); 

 17 pacientes foram acompanhados pelo programada de 

Oxigenoterapia; 

  72 encaminhamentos para CEDEBA – Centro de Referência 

em Endocrinologia, com suporte de orientação e garantia de 

deslocamento; 

 105 orientações e encaminhamento para CEPRED – Centro 

de Prevenção e Reabilitação do Portador de Deficiência do 

ESTADO DA BAHIA, com garantia de deslocamento; 

 185 cadastramentos para recebimento de fraldas geriátricas, 

incluindo recadastramentos e visitas domiciliar;                                     

  77 novos pacientes cadastrados no TFD, totalizando hoje 

acompanhamento de 253 pacientes no município; 

 44 relatórios dispensados para requisição do Benefício 

LOAS/BPC para o INSS 

 Além dos citados, diversos exames e consultas obtidas 

através de cortesias e suporte de contatos extras em 

Salvador/BA. 
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POLICLÍNICA 
COORDENADORA: Cecília 

 
 A Policlínica Municipal foi inaugurada em 30 de Abril 2015, tem estrutura física 

e distribuição de equipamentos dentro do desejado e preconizado pela RDC 

55, facilitando o atendimento e acolhimento a população Urbana e Rural. 

A Unidade de Referência, conta com equipe multiprofissional e multidisciplinar 

para atendimento em Consultas médicas (cardiologia, ginecologia, 

gastroenterologia, pneumologia, psiquiatria, cirurgião geral, infectologia, e 

neurologia), enfermagem, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, Assistência 

Farmacêutica, Centro de Testagem e Aconselhamento e Notificação de 

doenças. 

A Policlínica municipal de saúde Drº Evilásio Costa Pitta, presta assistência 

especializada para a população, ofertando atendimento a nível secundário, ou 

seja, atua dando suporte e continuidade a assistência primária, quando a 

prática clínica demanda a disponibilidade de profissionais especializados. 

 Para serem atendidos na unidade, os pacientes precisam ser encaminhados 

de outras unidades de saúde, através de encaminhamento ou contra referência 

médica ou de enfermagem. Exceto para encaminhamentos psiquiátrico e 

psicológico, para pacientes maiores de 18 anos, onde os mesmos necessitam 

passar por triagem prévia no CAPS, que é a porta de entrada da saúde mental. 

Os pacientes menores de 18 anos são encaminhados pelos médicos das 

unidades de saúde ou pelo CRAS.   

Farmácia da policlínica Municipal 

Na nossa unidade, funciona a farmácia de medicação de controle especial. 

Essas medicações são liberadas para toda á população da zona rural e zona 

urbana da cidade de Valença. Exceto para pacientes do CAPS, que pegam 

medicação no próprio CAPS.  

Na nossa unidade funcionam também os seguintes programas: 

Programa de medicação do Alto Custo 

Programa DST/ AIDS  

CTA/SAE 

Horário de funcionamento 

Segunda à quinta das 07:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00hs 

 e sexta-feira das 07:00 às 12:00 hs. 

Telefone: 3641-9159 

ATENDIMENTO POLICLÍNICA MUNICIPAL DR EVILÁSIO COSTA PITA 

 
 

CONSULTAS/ESPECILIDADE 1º Semestre 2º Semestre 

PSIQUIATRA 368 317 

GINECOLOGIA 221 272 
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NUTRICIONISTA 217 194 

PSICÓLOGO 304 238 

CARDIOLOGISTA 525 573 

NEUROLOGISTA 1089 1142 

GASTROENTEROLOGISTA 
 

383 430 

PNEUMOLOGISTA 253 223 

INFECTOLOGISTA 56 66 

FONOAUDIÓLOGO 8 - 

FONTE: Policlínica 2017 
 

PROCEDIMENTOS 

PROCEDIMENTOS 1º Semestre 2º Semestre 

AFERIÇÃO DE PA 458 469 

GLICEMIA CAPILAR 91 150 

FONTE: Policlínica 2017 
 

MEDICAMENTOS 

1º Semestre 2º Semestre 

5.557 4.779 

FONTE: Policlínica 2017 
 
CTA/SAE 
1 – TESTAGEM RÁPIDA PARA HIV , SÍFILIS E HEPATITES B e C . 
A tabela abaixo demonstra o quantitativo de testes realizados no ano de 
2017. 

TESTE 
         ANO 

HIV SÍFILIS HEP B HEP C 

1º semestre 
 

Rede cegonha 
 

108 88 - - 

Rotina 
 
 

78 58 153* 151* 

2º semestre 
 

 
Rede cegonha 

237 156 - - 

 
Rotina  
 
 

195 139 459* 475* 

* Incluindo exames do Pré Natal 
 
2 -  FÓRMULA INFANTIL 

Foram dispensadas 58 latas de fórmula infantil 1 e 08 latas de fórmula 

infantil 2 para crianças expostas ao HIV e HTLV. 

 
3- CESTAS BÁSICAS 



 

Rua Marquês do Herval, N° 76, Centro, Valença - Ba, 45400-000 / Telefone: (75) 3641-9595
www.valenca.ba.gov.br

2017

 

Em continuidade ao Programa de Cestas Básicas do Programa 

ISTHIVAIDS do munícipio de Valença, foram dispensadas 1246 cestas 

básicas . A tabela abaixo demonstra o quantitativo decestas no ano 2017. 

 

CESTAS BÁSICAS 

1º Semestre 2º Semestre 

685 561 

FONTE: CTA/SAE 2017 

 
CAPS 

COORDENADOR: Luciano Ventura 

 

Os CAPS são instituições destinadas a acolher pacientes com transtornos 

mentais, estimular sua integração social e familiar e apoiá-los em suas 

iniciativas de busca da autonomia, oferecendo-lhes atendimento médico e 

psicossocial. Um dos objetivos do Programa é possibilitar a organização de 

uma rede substitutiva ao Hospital Psiquiátrico no Brasil. 

Os pacientes são atendidos de acordo com o Projeto Terapêutico Singular, que 

consiste em um tratamento específico para cada indivíduo, elaborado pela 

equipe. Além das consultas, o Projeto pode ser composto por diversas 

atividades, como oficinas terapêuticas e culturais, rodas de conversa e 

orientações individuais ou em grupo, entre outras. 

O CAPS de Valença é Tipo II com atendimento diurno (segunda a sexta) das 

8hs às 17hs para adultos com transtornos mentais, possui estrutura alugada 

bastante grande e arejada, conta com: 01 enfermeira, 02 técnicos de 

enfermagem, 01 psicólogo, 01psiquiatra, 01 fisioterapeuta e 01 assistente 

social. 

 
ATENDIMENTOS 

QUANTIDADE 
POR PACIENTE 

 

QUANTIDADE 
POR PACIENTE 

 

 
Total 2017 

1º Semestre 2º Semestre 

Atendimento 
Psiquiátrico 

680 720 1400 

Atendimento de 
Enfermagem 

922 955 1877 

Relatório Médico 157 142 299 

Atendimento Psicológico 130 143 273 

Triagem 226 210 476 

Farmácia 701 705 1406 
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Oficinas terapêuticas  1.753 1759 3512 

PTS 310 325 635 

Internamento Hospitalar  5 7 12 

Atividades Extra muros 70 65 135 

Acolhimento 1.083 1102 2185 

Visita domiciliar 28 32 60 

FONTE: CAPS Valença/2017 

 
 

SAMU 
COORDENADORA - Ingrid Bárbara Q. Mazzei de Oliveira 

 
  O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 tem como objetivo 

chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência 

ou emergência de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, 

psiquiátrica, entre outras, que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo 

a morte.  Trata-se de um serviço pré-hospitalar,  que visa conectar as vítimas 

aos recursos que elas necessitam e com a maior brevidade possível. 

O SAMU 192 é um serviço gratuito, que funciona 24 horas, por meio da 

prestação de orientações e do envio de veículos tripulados por equipe 

capacitada, acessado pelo número "192" e acionado por uma Central de 

Regulação das Urgências.  

A Coordenação Municipal vem desenvolvendo frente à comunidade, escolas e 

empresas algumas palestras e capacitações. Tem sido momentos de grande 

valor para conscientizar alunos e comunidade a entenderem a 

responsabilidade de um chamado do serviço 192 evitando trotes, ensinam aos 

funcionários de empresas que trabalham com máquinas pesadas e que por sua 

vez oferece perigo a quem manuseia a importância do uso de EPIs – 

Equipamentos Individuais. 

A Coordenação vem desenvolvendo projetos que viabilize melhores 

informações relacionadas ao trânsito, visto que acidentes automobilísticos 

estão em primeiro lugar na estatística de atendimentos diários do SAMU 192 

em parceria com a PM, Agência de Trânsito e Guarda Municipal. Outro momento 

importante será junto a coordenação do CAPS-Centro de Atenção Psicossocial 

para desenvolver estratégia direcionado aos pacientes com Saúde Mental 

comprometida. 

O Município de Valença dispõe de apenas um veículo de Suporte Básico 

SAMU 192, que realiza os atendimentos em qualquer lugar: residências, locais 

de trabalho e vias públicas, e conta com equipes que reúne enfermeiros, 

auxiliares de enfermagem e condutores socorristas.  
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A atual gestão já encaminhou à Coordenação Estadual ofício solicitando outro 

veículo de Suporte Básico para substituir à atual em casos de manutenção. 

Vale salientar que quando o veículo quebra ou precisa de manutenção, a 

cidade fica descoberta, impossibilitando o resgate rápido. 

 

TABELA I- Números de atendimento de Urgência e Emergência realizado 
pelo SAMU 192 no ano de 2017. 

 

 TOTAL DE OCORRÊNCIAS:  1553 

 TOTAL ATENDIMENTOS: 1400 

 TOTAL DE TROTES E/OU REMOÇÃO: 153  

CORRESPONDE A 9,8%  

 

TABELA II – COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS NO 1º E 2º SEMESTRE 

1º Semestre 2º Semestre 

811 589 

FONTE: SAMU 192 (JAN À NOV 2017) 

 

TABELA III – COMPARATIVO DE OCORRÊNCIAS  NO 1º E 2º SEMESTRE 

1º Semestre 2º Semestre 

888 665 

FONTE: SAMU 192 (JAN À NOV 2017) 
 

MÊS TOTAL 
OCORRÊNCIAS 

TOTAL 
ATENDIMENTOS 

TROTES E/OU 
REMOÇÃO 

JANEIRO 157 143 14 

FEVEREIRO 153 131 22 

MARÇO 137 125 12 

ABRIL 141 128 13 

MAIO 153 144 09 

JUNHO 147 140 07 

JULHO 136 123 13 

AGOSTO 165 155 10 

SETEMBRO 127 115 12 

OUTUBRO 124 98 26 

NOVEMBRO 113 98 15 
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TABELA IV – COMPARATIVO DE OCORRÊNCIAS  NO 1º E 2º SEMESTRE 

1º Semestre 2º Semestre 

77 76 

FONTE: SAMU 192 (JAN À NOV 2017) 

 

Podemos observar a importância do SAMU para a população Valenciana, onde 

foram 1553 ocorrências e 1400 atendimentos, o numero de trotes diminuiu 

gradativamente, tendo um aumento no mês de Outubro, por isso a importância 

das palestras para conscientizar a população sobre o papel do SAMU. Dentre 

esses atendimentos, temos os acidentes automobilísticos mensalmente no topo 

da nossa lista dos motivos das ocorrências, onde o casamento entre SAMU e 

órgãos de competência do transito e de extrema necessidade. Todos os meses 

os acidentes vem em 2º lugar, exceto mês de outubro, onde foi 1º lugar.  

 

 

UNIDADE DE SAÚDE DA FEIRA LIVRE 
O Posto de Saúde da Feira Livre é uma Unidade Básica de Saúde que funciona de 

segunda a sábado com atendimento ambulatorial e de emergência contando com 

atendimentos  Médicos, Odontológicos e de Enfermagem para melhor  servir a 

população da Zona Urbana e Rural do Município.  

Atendimento Médico de Emergência 2.350 

Atendimento Médico Ambulatorial 12.697 

Atendimento de Enfermagem de 
Emergência 

10.872 

Atendimento de Enfermagem 
Ambulatorial 

9.687 

Atendimento Odontológico 6.752 

Procedimentos de Enfermagem 4.873 

Atendimento Médico para Leishmaniose 1.440 

 

Total de Atendimentos: 50.132 

 

Serviço de Transferência Municipal e Intermunicipal 

O Serviço de Transferência Municipal e Intermunicipal coordenado pelo Enfermeiro 

Geiser Antônio funciona no Município dando suporte a Santa Casa de Misericórdia de 

Valença, os pacientes que estão internados na Santa Casa e precisam ser 

encaminhados para outro Município , a Secretaria Municipal de Saúde de Valença 

fornece a Ambulância e o Técnico de Enfermagem para acompanhar o paciente ao seu 
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destino. Também oferecemos a transferência Municipal onde levamos os Pacientes 

que fazem Hemodiálise para a Clínica de Hemodiálise de Valença. 

Quantitativo de Transferências 1.461 

*Dados: Coordenador do Serviço de Transferência Enfermeiro Geiser Antônio 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Valença, 15 de Dezembro de 2017 
 

Atenciosamente, 
 

JEANINE COSTA FONSECA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

VALENÇA-BA 


