SECRETARIA

Em que porta você vai bater?

MUNICIPAL DE SAÚDE

Na UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), que é a porta de
entrada do usuário no Sistema Único de Saúde (SUS),
também conhecida como Posto de Saúde ou Estratégia
Saúde da Família (ESF) com equipes formadas por
médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde,
auxiliares de enfermagem, dentistas e auxiliares de
consultório dentário.
Para saber em qual delas você pode ser atendido,
pergunte ao seu Agente Comunitário de Saúde ou se
informe na Unidade de Saúde mais próxima!

“Saúde Pública de
Qualidade para Todos os
Medianeirenses”

Município de Medianeira

Quem é o AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ou
ACS?

Profissional que faz parte da equipe da UBS e atua na
própria comunidade em que reside. Está em contato
permanente com as famílias da sua micro área, na busca
de informações que ajudem na vigilância e na promoção
da saúde das pessoas.

Mensalmente, ele visitará sua casa. Receba-o bem!
O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE é o vigilante da
sua saúde e da saúde de sua família!

Onde encontro uma Unidade Básica de Saúde?

- ESF do bairro Nazaré;
- ESF do bairro Ipê;
- ESF do bairro Belo Horizonte;
- ESF do bairro Condá;
- ESF do bairro CSU/Jardim Irene;
- ESF do bairro Parque Independência;
- ESF do bairro Itaipu;
- UBS Centro;
- Posto de Saúde de Maralucia;

Outros serviços de apoio à Saúde:
1. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISI
Realiza consultas especializadas e realiza exames de
diagnóstico mediante encaminhamento do médico da
UBS e agendamento.
2. LABORATÓRIO MUNICIPAL
Realiza exames laboratoriais de patologia clínica,
mediante a solicitação médica do SUS.
3. CEO – CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Realiza: Extração, Restauração, Profilaxia, Urgência e
Emergência e atendimentos especializados como:
Endodontia; Atendimento a Pacientes Portadores de
Necessidades Especiais; Investigação e Diagnóstico das
Lesões de Boca e Câncer Bucal; Próteses.
4. CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Realiza atendimento a paciente com transtornos
mentais graves e persistentes.
5. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Dispensa medicamentos essenciais e especializados
mediante prescrição médica.
6. UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Atende urgências e emergências.
7. SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Básico e Avançado.

O que é URGÊNCIA?
Agravamento da saúde, que se não tratado em tempo,
pode levar a uma situação de risco iminente a vida
(emergência). Alguns exemplos de URGÊNCIAS:
- Cólicas renais e abdominais;
- Crises convulsivas, como ataques epiléticos e outros;
- Desmaios súbitos;
- Derrames (acidente vascular cerebral);
- Dores intensas no peito, de início súbito, que pioram
com o esforço físico;
- Problemas cardio-respiratórios;
- Elevação da pressão arterial, acompanhada de
sintomas como mal-estar geral, dor de cabeça, falta de
ar, etc.;
- Intensa falta de ar;
- Intoxicação por medicamentos, alimentos, etc.;
- Trabalho de parto no domicilio;

Órgão administrativo de gestão da política municipal de
saúde. Coordena as ações de promoção, prevenção,
proteção e recuperação da saúde, dos serviços de
procedimentos coletivos, ambulatoriais e hospitalares
em Medianeira. Executa ações voltadas para a
humanização do atendimento. Serviços que funcionam
no prédio da Secretaria Municipal de Saúde:
- GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE;
- COORDENAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO EM SAÚDE;
- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA e SANITÁRIA;
- SETOR DE AGENDAMENTO;
- AUDITORIA;
- CARTÃO SUS;
- FARMÁCIA;
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Liberação/agendamento das especialidades, exames,
tratamentos fora do domicílio (TFD), oncologia e
cirurgias.

O que é a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE?

SETOR DE AGENDAMENTO

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE:

O que é EMERGÊNCIA?
Situação em que há risco iminente de morte, exigindo
intervenção médica imediata, como uma cirurgia. Alguns
exemplos de EMERGÊNCIA:
- Afogamentos;
- Desmaios provocados por descargas elétricas;
- Ferimentos com armas de fogo ou instrumentos
pontiagudos (facas, facões, canivetes, etc.);
- Politraumatismos provocados por acidentes de
trânsito, quedas acidentais, etc.

É o órgão permanente e deliberativo com
representantes do Governo, dos prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários. Atuam na formulação
de estratégias e no controle da execução da política de
saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

OUVIDORIA:

Canal de acesso à população para sugestões, elogios,
queixas, reclamações e denúncias de violações de seus
direitos enquanto usuários do SUS, sendo instrumento
voltado para a garantia da melhoria da qualidade do
funcionamento e da organização do SUS.
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(45) 3264-8677

O que é o CARTÃO SUS?

O CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE (CNS), também
conhecido por CARTÃO SUS, possui um número de
identificação para cada usuário do Sistema Único de
Saúde –SUS.

O USUÁRIO DEVERÁ APRESENTAR O CARTÃO
SUS SEMPRE QUE PROCURAR ATENDIMENTO
EM QUALQUER SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA.
Como posso fazer meu Cartão SUS?

Através da apresentação de documentos pessoais (RG e
CPF) e comprovante de residência, na Secretaria de
Saúde (UBS CENTRO).

Como fazer meu cadastro/atualização na Saúde do
Município? (Normativa 001/2017)

1. Procurar a Secretaria de Saúde e apresentar:
Documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho);
Comprovante de residência (Ex: IPTU, Contrato de
Locação); Outros documentos complementares que se
fizerem necessário;
2. A homologação do cadastro será realizada pela
Agente Comunitária de Saúde em formulário específico,
através de visita domiciliar no endereço residencial;
3. As pessoas que buscam as unidades de atenção
primária para atendimento de urgência, mas não
residem em Medianeira, receberão atendimento no
modo trânsito ou serão encaminhadas ao Pronto
Atendimento Municipal (UPA);

A Secretaria Municipal de Saúde

