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1. APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), objetivando maior visibilidade e transparência às

suas ações, apresenta sua Carta de Serviços com informações sobre os principais serviços de

saúde prestados aos cidadãos de Cariacica em todas as suas unidades.

A SEMUS acredita que o compromisso aqui estabelecido será de suma importância para

aperfeiçoar a gestão de nossos serviços e principalmente a relação com os cidadãos,

fortalecendo e promovendo a saúde no município com qualidade, responsabilidade e respeito.

INFORMAÇÕES GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Centro Administrativo

Avenida Kleber Andrade, 5, Rio Branco

Cariacica – ES – CEP: 29147-620

(27) 3354-5601

semus@cariacica.es.gov.br
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2. CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE

O Cartão Nacional de Saúde - CNS, é o documento de identificação do usuário do SUS. Este

registro contém as informações dos indivíduos, como: dados pessoais (nome, nome da mãe,

data de nascimento, etc), contatos (telefones, endereço, e-mails) e documentos (CPF, RG,

Certidões, etc).

Atualmente, o número do CNS está inserido nos sistemas informatizados de saúde que
demandam a identificação dos indivíduos, sejam usuários, operadores ou profissionais de
saúde.

Dessa forma, o CNS possibilita a criação do histórico de atendimento de cada cidadão no
Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do acesso às Bases de Dados dos sistemas envolvidos
neste histórico, por exemplo: sistema de atenção básica, sistema hospitalar, sistema de
dispensação de medicamentos, etc.

Neste sentido, será possível ao usuário do SUS conferir as informações de suas internações
hospitalares, com dados sobre atendimento ambulatorial de média e alta complexidade e
aquisição de medicamentos no programa Farmácia Popular. Portanto, o sistema do CNS
identifica o indivíduo para garantir a cidadania, coordena informações para humanizar o
atendimento e padroniza os procedimentos para democratizar o uso do recurso público.

Quais são os benefícios de ter o CNS:

● Rapidez na identificação do usuário;

● Localização do prontuário pelo número do cartão;

● Vinculação de: profissional, usuário, estabelecimento de saúde e atendimento;

● Registro dos atendimentos realizados;

● Registro do agendamento e execução de consultas e exames;

● Dispensação de medicamentos;

● Atualização de dados cadastrais.

O que é o serviço:

Confecção de cadastro para obtenção do Cartão Nacional de Saúde para cidadãos.

Onde obter o Cartão Nacional de Saúde:

Basta procurar a Unidade de Saúde de referência para o endereço do usuário.

Informações/documentos necessários para solicitação do serviço:

● Para adultos:

Identidade, CPF, e comprovante de residência.
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Para menores:

Certidão de nascimento, CPF (se possível), e comprovante de residência.

Informações complementares

Ao efetuar o cadastro para obter o Cartão Nacional de Saúde, a Unidade de Saúde fornece

apenas o número do cadastro ou um cartão em papel, válido para o atendimento.

3. PRONTO ATENDIMENTO (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)

O Pronto Atendimento (PA) é a unidade de saúde destinada ao atendimento dos casos de

urgência (paciente precisa ser atendido rapidamente, mas pode aguardar o atendimento dos

casos mais graves) e emergência (paciente precisa de atendimento imediato, pois corre risco

de morte).

No pronto atendimento, os pacientes são atendidos conforme o grau de gravidade de sua

doença. Essa categorização é necessária para que apenas pessoas com doenças graves não

tenham que ficar esperando por terem chegado minutos depois de alguém com problemas

menos sérios.

O pronto atendimento nem sempre consegue oferecer a mesma investigação no diagnóstico e

no monitoramento do tratamento proposto pelo seu médico, por exemplo, que ao marcar

consultas de retorno obtêm informações detalhadas sobre o andamento da sua saúde. Outro

problema é que a procura excessiva do pronto atendimento, por questões sem gravidade, pode

acabar por competir com os casos que realmente precisariam de atenção naquele momento.

PRONTO ATENDIMENTO MONSENHOR RÔMULO NEVES BALESTRERO (PA DO TREVO)

Atendimento de urgência e emergência em: clínica médica, pediatria, odontologia,

enfermagem e serviço social.

Endereço: Rodovia José Sette, km 0, Alto Lage.

Funcionamento: de segunda a domingo, 24 horas

Telefone: 3346-1151 (Adulto) / 3346-1152 (Infantil)

PRONTO ATENDIMENTO LEONOR MIGUEL FEU ROSA (PA DE BELA VISTA)

Atendimento de urgência e emergência em: clínica médica, pediatria, enfermagem.

Atendimento odontológico na atenção básica com agendamento prévio.

Endereço: Rua Blumenal, S/N, Bela Vista

Funcionamento: de segunda a domingo, 7h às 17h

Telefone: 3388-1372
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PRONTO ATENDIMENTO DE NOVA ROSA DA PENHA I

Atendimento de urgência e emergência em: clínica médica, pediatria, enfermagem.

Atendimento odontológico na atenção básica com agendamento prévio.

Endereço: Rua Quinze, Quadra 12, Nova Rosa da Penha I

Funcionamento: de segunda a domingo, 7h às 17h

Telefone: 3284-6064 / 3284-6388

PRONTO ATENDIMENTO DE FLEXAL II

Atendimento de urgência e emergência em: clínica médica, pediatria, odontologia,
enfermagem
Endereço: R. da Liberdade - Flexal II
Funcionamento: de segunda a sexta, 24 horas
Telefone: 3354-7038/ 3354-7040 / 3354-7037 /3354-7039

Em todos os Pronto Atendimento possui atendimento com apoio de intérprete para

munícipes surdos usuários da Língua Brasileira de Sinais (libras) por meio da Central de

Intermediação em Libras/ES.

4. ATENÇÃO PRIMÁRIA

A atenção primária ou atenção básica em saúde é conhecida como a "porta de entrada" dos

usuários nos sistemas de saúde. Ou seja, é o atendimento inicial. Seu objetivo é orientar sobre

a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves

para níveis de atendimento superiores em complexidade. A atenção básica funciona, portanto,

como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples

aos mais complexos.

Em todos os serviços da atenção básica está disponível o atendimento com apoio de

intérprete para munícipes surdos usuários da Língua Brasileira de Sinais (libras) por meio da

Central de Intermediação em Libras/ES.

REGIÃO 1

Área de abrangência: APARECIDA; FLEXAL I; FLEXAL II; NOVA CANAÃ; PORTO DE SANTANA;

PORTO NOVO; PRESIDENTE MÉDICE; RETIRO SAUDOSO.

U.S. NOVA CANAÃ FLEXAL I

Endereço: Avenida Nova Canaã, S/N, Nova Canaã

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3366-3929

6



U.S. PORTO DE SANTANA

Endereço: Rua Gabino Rios, S/N, Porto de Santana

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3346-6539

UBS FLEXAL II

Endereço: Rua Claudio Coutinho S/N. Flexal II

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Telefone: 3354-7034/3354-7035/3354-70733/354-7039

Serviço Oferecido
Nova
Canaã

Porto de
Santana

FLEXAL
II

ATENDIMENTO MÉDICO
Generalista (atende clínica médica, ginecologia e
pediatria)

* * *

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Procedimentos da Atenção Básica (extração, restauração,
limpeza, aplicação de flúor)

* *

Encaminhamento para o Centro de Especialidades * *
Escovação supervisionada e aplicação de flúor * *
Atendimento de urgência * *
Raios-X odontológicos
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Visita domiciliar e busca ativa com Agente Comunitário de
Saúde (ACS)

* *

Visita domiciliar com a Equipe de Saúde da Família (ESF) * * *
Ações coletivas de Educação em saúde * *
MEDICAMENTOS
Fornecimento de Medicamentos básicos * *
Fornecimento de Medicamentos controlados
Fornecimento de Insulina
Fornecimento de insumos para diabetes (fita, lanceta e
seringa)

* *

Fornecimento de espaçador para uso de medicamentos
em spray/aerossol
PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS
Acompanhamento de saúde dos beneficiários do Auxílio
Brasil

* * *

Administração de medicação injetável * *
Administração de vitamina A * * *
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Aferição de pressão arterial * *
Aplicação de benzilpenicilina * * *
Atendimento antirrábico *

Avaliação de consumo alimentar * *

Coleta de material para exames laboratoriais * *
Coleta de preventivo * * *
Consulta de enfermagem de demanda espontânea * * *

Curativo de baixa e média complexidade * * *

Exame de escarro * * *

Glicemia capilar * * *
Liberação de material de curativo domiciliar (mediante
processo)

* * *

Marcação de especialidades * * *
Nebulização *
Notificação de Agravos * * *
Planejamento familiar * * *
Pré-natal da gestante e parceiro(a) * * *
Puericultura * * *
Retirada de pontos * * *
Serviço social *
Teste do pezinho * * *
Teste rápido de gravidez * * *
Teste rápido de proteinuria para gestante * * *
Teste rápido de IST’s (HIV, Sífilis e Hepatites B e C) * * *
Vacinação (imunização de rotina de acordo com o PNI) * * *
Vacinação BCG
PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
Nutricionista * *
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REGIÃO 2

Área de abrangência: BUBÚ; CAMPO VERDE; CANGAÍBA; GRAÚNA; PLANETA; SANTANA; SANTO

ANTONIO; SERRA DO ANIL. TABAJARA; VILA PRUDÊNCIO.

U.S. CAMPO VERDE

Endereço: Rua Ernesto Silva, S/N, Campo Verde

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3284-6603

U.S. SANTANA

Endereço: Rua Rosa de Ouro, S/N, Santana

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3346-6553

U.S. VILA GRAÚNA

Endereço: Rua Laurinda Pereira do Nascimento, S/N, Graúna

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3346-6547

Serviço Oferecido
Campo
Verde

Santana
Vila

Graúna
ATENDIMENTO MÉDICO
Generalista (atende clínica médica, ginecologia e pediatria) * * *
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Procedimentos da Atenção Básica (extração, restauração,
limpeza, aplicação de flúor)

*

Encaminhamento para o Centro de Especialidades *
Escovação supervisionada e aplicação de flúor *
Atendimento de urgência *
Raios-X odontológicos
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Visita domiciliar e busca ativa com Agente Comunitário de
Saúde (ACS)

* * *

Visita domiciliar com a Equipe de Saúde da Família (ESF) * * *

Ações coletivas de Educação em saúde * * *

MEDICAMENTOS
Fornecimento de Medicamentos básicos * *
Fornecimento de Medicamentos controlados
Fornecimento de Insulina *
Fornecimento de insumos para diabetes (fita, lanceta e
seringa)

*
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Fornecimento de espaçador para uso de medicamentos em
spray/aerossol
PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS
Acompanhamento de saúde dos beneficiários do Programa
Auxílio Brasil

* * *

Administração de medicação injetável * *
Administração de vitamina A * * *
Aferição de pressão arterial * * *
Aplicação de benzilpenicilina * * *
Atendimento antirrábico
Avaliação de consumo alimentar * * *
Coleta de material para exames laboratoriais * * *
Coleta de preventivo * * *
Consulta de enfermagem de demanda espontânea * * *
Curativo de baixa e média complexidade * * *

Exame de escarro * * *
Glicemia capilar * * *
Liberação de material de curativo domiciliar (mediante
processo)

* * *

Marcação de especialidades * * *
Nebulização
Notificação de Agravos * * *
Planejamento familiar * * *
Pré-natal da gestante e parceiro(a) * * *
Puericultura * * *
Retirada de pontos * * *
Teste do pezinho * * *
Teste rápido de gravidez * * *
Teste rápido de proteinuria para gestante * * *

Teste rápido de IST’s (HIV, Sífilis e Hepatites B e C) * * *
Vacinação (imunização de rotina de acordo com o PNI) *
Vacinação BCG
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REGIÃO 3

Área de abrangência: ITACIBÁ; ITANGUÁ; NOVA BRASÍLIA; NOVA VALVERDE; ORIENTE; RIO

BRANCO; TUCUM.

U.S. NOVA BRASÍLIA

Endereço: Rua Melquíades Porfiro Almeida, 28, Nova Brasília

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3346-6552

U.S. ORIENTE

Endereço: Rua Senador Eurico Rezende, 29, Oriente

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3346-6567 / 3346-6574

Serviço Oferecido
Nova

Brasília
Oriente

ATENDIMENTO MÉDICO
Generalista (atende clínica médica, ginecologia e pediatria) * *
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Procedimentos da Atenção Básica (extração, restauração, limpeza,
aplicação de flúor)

*

Encaminhamento para o Centro de Especialidades *
Escovação supervisionada e aplicação de flúor *
Atendimento de urgência *
Raios-X odontológicos
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Visita domiciliar e busca ativa com Agente Comunitário de Saúde
(ACS)

* *

Visita domiciliar com a Equipe de Saúde da Família (ESF) * *
Ações coletivas de Educação em saúde * *
MEDICAMENTOS *
Fornecimento de Medicamentos básicos *
Fornecimento de Medicamentos controlados
Fornecimento de Insulina *
Fornecimento de insumos para diabetes (fita, lanceta e seringa) *
Fornecimento de espaçador para uso de medicamentos em
spray/aerossol
PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS
Acompanhamento de saúde dos beneficiários do Programa Auxílio
Brasil

* *

Administração de medicação injetável *
Administração de vitamina A * *
Aferição de pressão arterial * *
Aplicação de benzilpenicilina * *
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Atendimento antirrábico *
Avaliação de consumo alimentar *
Coleta de material para exames laboratoriais * *
Coleta de preventivo * *
Consulta de enfermagem de demanda espontânea * *
Curativo de baixa e média complexidade * *
Exame de escarro * *
Glicemia capilar * *
Liberação de material de curativo domiciliar (mediante processo) * *
Marcação de especialidades * *
Nebulização
Notificação de Agravos * *
Planejamento familiar * *
Pré-natal da gestante e parceiro(a) * *
Puericultura * *
Retirada de pontos * *
Teste do pezinho * *
Teste rápido de gravidez * *
Teste rápido de proteinuria para gestante * *
Teste rápido de IST’s (HIV, Sífilis e Hepatites B e C) * *
Vacinação (imunização de rotina de acordo com o PNI) * *
Vacinação BCG *
PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
Nutricionista *
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REGIÃO 4

Área de abrangência: CAMPO GRANDE; CRUZEIRO DO SUL; DOM BOSCO; SANTA CECÍLIA;

MORADA DE SANTA FÉ; SÃO CONRADO; SÃO FRANCISCO; SÃO GERALDO; VERA CRUZ; VILA

CAPIXABA; VILA PALESTINA.

U.S. DARIO PAIVA (SÃO GERALDO)

Endereço: Rua N. Sra. Aparecida, S/N, São Geraldo

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3346-6556

U.S. JOAQUIM LOVATI (SANTA FÉ)

Endereço: Rua Padre Pio, S/N, Santa Fé

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19 horas

Telefone: 3346-6575 / 3346-6564

U.S. SÃO FRANCISCO

Endereço: Rua Santo Antônio, S/N, São Francisco

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19 horas

Telefone: 3336-1221 / 3346-6551

Serviço Oferecido
São

Geraldo
Santa Fé

São
Francisco

ATENDIMENTO MÉDICO
Generalista (atende clínica médica, ginecologia e
pediatria)

* * *

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Procedimentos da Atenção Básica (extração, restauração,
limpeza, aplicação de flúor)

* * *

Encaminhamento para o Centro de Especialidades * * *
Escovação supervisionada e aplicação de flúor * * *
Atendimento de urgência * * *
Raios-X odontológicos *
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Visita domiciliar e busca ativa com Agente Comunitário de
Saúde (ACS)

* * *

Visita domiciliar com a Equipe de Saúde da Família (ESF) * * *
Ações coletivas de Educação em saúde * * *
MEDICAMENTOS
Fornecimento de Medicamentos básicos * * *
Fornecimento de Medicamentos controlados *
Fornecimento de Insulina *

13



Fornecimento de insumos para diabetes (fita, lanceta e
seringa)

* * *

Fornecimento de espaçador para uso de medicamentos
em spray/aerossol

*

PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS
Acompanhamento de saúde dos beneficiários do Auxílio
Brasil

* * *

Administração de medicação injetável * *
Administração de vitamina A * * *
Aferição de pressão arterial * * *
Aplicação de benzilpenicilina * * *
Atendimento antirrábico
Avaliação de consumo alimentar * *
Coleta de material para exames laboratoriais * * *
Coleta de preventivo * * *
Consulta de enfermagem de demanda espontânea * * *
Curativo de baixa e média complexidade * * *
Exame de escarro *
Glicemia capilar * * *
Inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU) *
Liberação de material de curativo domiciliar (mediante
processo)

* * *

Marcação de especialidades * * *
Nebulização * * *
Notificação de Agravos * * *
Planejamento familiar * * *
Pré-natal da gestante e parceiro(a) * * *
Puericultura * * *
Retirada de pontos * * *
Serviço social * *
Teste do pezinho * * *
Teste rápido de gravidez * * *
Teste rápido de proteinuria para gestante * *
Teste rápido de IST’s (HIV, Sífilis e Hepatites B e C) * * *
Vacinação (imunização de rotina de acordo com o PNI) * *
Vacinação BCG *
PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
Nutricionista *
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REGIÃO 5

Área de abrangência: ALTO BOA VISTA; ALTO LAGE; EXPEDITO; ITAQUARI; SOTEMA.

U.S. ALTO LAGE

Endereço: Rua Edmilson Varejão, 104, Alto Lage

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3346-6557

U.S. DALMÁCIA PESTANA DE ALMEIDA (ITAQUARI)

Endereço: Rua Muniz Freire, S/N, Itaquari

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Telefone: 3226-8836 / 3126-2512

Serviço Oferecido Alto Lage Itaquari
ATENDIMENTO MÉDICO
Generalista (atende clínica médica, ginecologia e pediatria) * *
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Procedimentos da Atenção Básica (extração, restauração, limpeza,
aplicação de flúor)

* *

Encaminhamento para o Centro de Especialidades * *
Escovação supervisionada e aplicação de flúor * *
Atendimento de urgência * *
Raios-X odontológicos *
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Visita domiciliar e busca ativa com Agente Comunitário de Saúde
(ACS)

* *

Visita domiciliar com a Equipe de Saúde da Família (ESF) * *
Ações coletivas de Educação em saúde * *
MEDICAMENTOS
Fornecimento de Medicamentos básicos *
Fornecimento de Medicamentos controlados *
Fornecimento de Insulina *
Fornecimento de insumos para diabetes (fita, lanceta e seringa) *
Fornecimento de espaçador para uso de medicamentos em
spray/aerossol

*

PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS
Acompanhamento de saúde dos beneficiários do Auxílio Brasil * *
Administração de medicação injetável *
Administração de vitamina A * *
Aferição de pressão arterial * *
Aplicação de benzilpenicilina * *
Atendimento antirrábico *
Avaliação de consumo alimentar *
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Coleta de material para exames laboratoriais * *
Coleta de preventivo * *
Consulta de enfermagem de demanda espontânea * *
Curativo de baixa e média complexidade * *
Exame de escarro * *
Glicemia capilar * *
Liberação de material de curativo domiciliar (mediante processo) * *
Marcação de especialidades * *
Nebulização *
Notificação de Agravos * *
Planejamento familiar * *
Pré-natal da gestante e parceiro(a) * *
Puericultura * *
Retirada de pontos * *
Serviço social *
Teste do pezinho * *
Teste rápido de gravidez * *
Teste rápido de proteinuria para gestante * *
Teste rápido de IST’s (HIV, Sífilis e Hepatites B e C) * *
Vacinação (imunização de rotina de acordo com o PNI) *
Vacinação BCG
PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
Nutricionista *
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REGIÃO 6

Área de abrangência: BELA AURORA; BOA SORTE; JARDIM AMÉRICA; SOTELÂNDIA; VALE

ESPERANÇA; VASCO DA GAMA; VISTA MAR.

U.S. BELA AURORA

Endereço: Rua Jardim América, S/N, Bela Aurora

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h

Telefone: 3346-6561 / 3316-5305

U.S. JARDIM AMÉRICA

Endereço: Rua Nicarágua, S/N, Jardim América

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3346-6562

U.S. SOTELÂNDIA

Endereço: Rua Fernando Antônio, S/N, Sotelândia

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3346-6555

Serviço Oferecido
Bela

Aurora
Jardim

América
Sotelândia

ATENDIMENTO MÉDICO
Generalista (atende clínica médica, ginecologia e
pediatria)

* * *

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Procedimentos da Atenção Básica (extração,
restauração, limpeza, aplicação de flúor)

* *

Encaminhamento para o Centro de Especialidades * *
Escovação supervisionada e aplicação de flúor * *
Atendimento de urgência * *
Raios-X odontológicos
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Visita domiciliar e busca ativa com Agente
Comunitário de Saúde (ACS)

* * *

Visita domiciliar com a Equipe de Saúde da Família
(ESF)

* * *

Ações coletivas de Educação em saúde * *
MEDICAMENTOS
Fornecimento de Medicamentos básicos * * *
Fornecimento de Medicamentos controlados * *
Fornecimento de Insulina * * *
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Fornecimento de insumos para diabetes (fita, lanceta
e seringa)

* * *

Fornecimento de espaçador para uso de
medicamentos em spray/aerossol

* * *

PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS
Acompanhamento de saúde dos beneficiários do
Bolsa Família

* * *

Administração de medicação injetável *
Administração de vitamina A * * *
Aferição de pressão arterial * * *
Aplicação de benzilpenicilina * * *
Atendimento antirrábico * *
Avaliação de consumo alimentar * * *
Coleta de material para exames laboratoriais * * *
Coleta de preventivo * * *
Consulta de enfermagem de demanda espontânea * * *
Curativo de baixa e média complexidade * * *
Exame de escarro *
Glicemia capilar * * *
Inserção de Dispositivo  Intrauterino *
Liberação de material de curativo domiciliar
(mediante processo)

* * *

Marcação de especialidades * *
Nebulização *
Notificação de Agravos * * *
Planejamento familiar * * *
Pré-natal da gestante e parceiro(a) * * *
Puericultura * * *
Retirada de pontos * * *
Serviço social * *
Teste do pezinho * * *
Teste rápido de gravidez * * *
Teste rápido de proteinuria para gestante * * *
Teste rápido de IST’s (HIV, Sífilis e Hepatites B e C) * * *
Vacinação (imunização de rotina de acordo com o
PNI)

* *

Vacinação BCG
PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
Nutricionista * *
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REGIÃO 7

Área de abrangência: ALZIRA RAMOS, BANDEIRANTES, BELA VISTA; CAÇACORA; CASTELO

BRANCO; CHÁCARA UNIÃO; JARDIM BOTÂNICO; JARDIM DE ALAH; RIO MARINHO; SANTA

PAULA; VALPARAÍSO; VISTA LINDA.

U.S. BELA VISTA

Endereço: Rua Aymorés, S/N, Bela Vista

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3326-5775

U.S. JARBAS CYPRESTE DE SÁ (JARDIM BOTÂNICO)

Endereço: Rua Baixo Guandu, S/N, Jardim Botânico

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3369-5976

U.S. RIO MARINHO

Endereço: Rua 1º de Maio, S/N, Rio Marinho

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Telefone: 3388-1378

U.S. VALPARAÍSO

Endereço: Rua Marechal Floriano, 1, Valparaíso

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Telefone: 3316-8620

Serviço Oferecido
Bela
Vista

Jardim
Botânico

Rio
Marinho

Valparaíso

ATENDIMENTO MÉDICO
Generalista (atende clínica médica, ginecologia
e pediatria)

* * *

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Procedimentos da Atenção Básica (extração,
restauração, limpeza, aplicação de flúor)

* * *

Encaminhamento para o Centro de
Especialidades

* * *

Escovação supervisionada e aplicação de flúor * * *
Atendimento de urgência * * *
Raios-X odontológicos * *
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Visita domiciliar e busca ativa com Agente
Comunitário de Saúde (ACS)

* * * *
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Visita domiciliar com a Equipe de Saúde da
Família (ESF)

* * * *

Ações coletivas de Educação em saúde * * * *
MEDICAMENTOS
Fornecimento de Medicamentos básicos * *
Fornecimento de Medicamentos controlados
Fornecimento de Insulina * * *
Fornecimento de insumos para diabetes (fita,
lanceta e seringa)

* * * *

Fornecimento de espaçador para uso de
medicamentos em spray/aerossol
PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS
Acompanhamento de saúde dos beneficiários
do Auxílio Brasil

* * * *

Administração de medicação injetável *
Administração de vitamina A * * * *
Aferição de pressão arterial * * * *
Aplicação de benzilpenicilina * * * *
Atendimento antirrábico *
Avaliação de consumo alimentar * *
Coleta de material para exames laboratoriais * * * *
Coleta de preventivo * * * *
Consulta de enfermagem de demanda
espontânea

* * * *

Curativo de baixa e média complexidade * * * *
Exame de escarro * * * *
Glicemia capilar * * * *
Liberação de material de curativo domiciliar
(mediante processo)

* * * *

Marcação de especialidades * * * *
Nebulização *
Notificação de Agravos * * * *
Planejamento familiar * * * *

Pré-natal da gestante e parceiro(a) * * * *

Puericultura * * * *
Retirada de pontos * * * *
Teste do pezinho * * * *
Teste rápido de gravidez * * * *

Teste rápido de proteinuria para gestante * * * *

Teste rápido de IST’s (HIV, Sífilis e Hepatites B e
C)

* * * *
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Vacinação (imunização de rotina de acordo
com o PNI)

* * *

Vacinação BCG *
PROFISSIONAIS DA EQUIPE
MULTIPROFISSIONAL
Nutricionista * *

REGIÃO 8

Área de abrangência: NOVA ESPERANÇA; NOVA ROSA DA PENHA; PADRE MATHIAS; VILA

CAJUEIRO; VILA PROGRESSO.

U.S. SEBASTIÃO GONÇALVES (NRP II)

Endereço: Rua 52, S/N, Nova Rosa da Penha

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3284-6107

Serviço Oferecido NRP II
ATENDIMENTO MÉDICO
Generalista (atende clínica médica, ginecologia e pediatria) *
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Procedimentos da Atenção Básica (extração, restauração, limpeza, aplicação
de flúor)

*

Encaminhamento para o Centro de Especialidades *
Escovação supervisionada e aplicação de flúor *
Atendimento de urgência *
Raios-X odontológicos *
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Visita domiciliar e busca ativa com Agente Comunitário de Saúde (ACS) *
Visita domiciliar com a Equipe de Saúde da Família (ESF) *
Ações coletivas de Educação em saúde *
MEDICAMENTOS
Fornecimento de Medicamentos básicos *
Fornecimento de Medicamentos controlados
Fornecimento de Insulina *
Fornecimento de insumos para diabetes (fita, lanceta e seringa) *
Fornecimento de espaçador para uso de medicamentos em spray/aerossol
PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS
Acompanhamento de saúde dos beneficiários do Auxílio Brasil *
Administração de medicação injetável *
Administração de vitamina A *
Aferição de pressão arterial *
Aplicação de benzilpenicilina *
Atendimento antirrábico *
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Avaliação de consumo alimentar *
Coleta de material para exames laboratoriais *
Coleta de preventivo *
Consulta de enfermagem de demanda espontânea *
Curativo de baixa e média complexidade *
Exame de escarro *
Glicemia capilar *
Liberação de material de curativo domiciliar (mediante processo) *
Marcação de especialidades *
Nebulização
Notificação de Agravos *
Planejamento familiar *
Pré-natal da gestante e parceiro(a) *
Puericultura *
Retirada de pontos *
Teste do pezinho *
Teste rápido de gravidez *
Teste rápido de proteinuria para gestante *
Teste rápido de IST’s (HIV, Sífilis e Hepatite B) *
Vacinação (imunização de rotina de acordo com o PNI) *
Vacinação BCG *

REGIÃO 9

Área de abrangência: ALICE COUTINHO; ANTONIO FERREIRAS BORGES; CARIACICA SEDE;

IBIAPABA; PORTO DE CARIACICA; PROLAR; SANTA LUZIA; SÃO JOÃO BATISTA; VILA MERLO.

U.S. CARIACICA SEDE

Endereço: Rua Graciano das Neves, S/N, Cariacica Sede

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3284-4843

U.S. SANTA LUZIA

Endereço: Rua Itapina, 36, Santa Luzia

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3254-5787

U.S. SÃO JOÃO BATISTA

Endereço: Rua Amélio Barcelos, s/nº, São João Batista.

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7 às 16h.

Telefone: 3354-7076
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Serviço Oferecido
Cariacica

Sede

São
João

Batista

Santa
Luzia

ATENDIMENTO MÉDICO *
Generalista (atende clínica médica, ginecologia e pediatria) * *
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Procedimentos da Atenção Básica (extração, restauração,
limpeza, aplicação de flúor)

* *

Encaminhamento para o Centro de Especialidades * *
Escovação supervisionada e aplicação de flúor * *
Atendimento de urgência *
Raios-X odontológicos
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Visita domiciliar e busca ativa com Agente Comunitário de
Saúde (ACS)

* * *

Visita domiciliar com a Equipe de Saúde da Família (ESF) * * *
Ações coletivas de Educação em saúde * * *
MEDICAMENTOS
Fornecimento de Medicamentos básicos * *
Fornecimento de Medicamentos controlados
Fornecimento de Insulina *
Fornecimento de insumos para diabetes (fita, lanceta e
seringa)

*

Fornecimento de espaçador para uso de medicamentos em
spray/aerossol
PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS
Acompanhamento de saúde dos beneficiários do Auxílio
Brasil

* * *

Administração de medicação injetável * * *
Administração de vitamina A * * *
Aferição de pressão arterial * * *
Aplicação de benzilpenicilina * * *
Atendimento antirrábico *
Avaliação de consumo alimentar *
Coleta de material para exames laboratoriais * * *
Coleta de preventivo * * *
Consulta de enfermagem de demanda espontânea * * *
Curativo de baixa e média complexidade * * *
Exame de escarro * * *
Glicemia capilar * * *
Liberação de material de curativo domiciliar (mediante
processo)

* * *

Marcação de especialidades * * *
Nebulização *
Notificação de Agravos * * *
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Planejamento familiar * * *
Pré-natal da gestante e parceiro(a) * * *
Puericultura * * *
Retirada de pontos * * *
Serviço social * *
Teste do pezinho * * *
Teste rápido de gravidez * *

Teste rápido de proteinuria para gestante * * *

Teste rápido de IST’s (HIV, Sífilis e Hepatites B e C) * * *
Vacinação (imunização de rotina de acordo com o PNI) * *
Vacinação BCG *

REGIÃO 10

Área de abrangência: MUCURI; NOVA CAMPO GRANDE; NOVO BRASIL; NOVO HORIZONTE;

OPERÁRIO; PIRANEMA; SÃO GONÇALO; VALE DOS REIS; VILA INDEPENDENCIA; VISTA

DOURADA.

U.S. ALICE COUTINHO SANTOS (MUCURI)

Endereço: Rua dos Pinheiro, 18, Mucuri

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3346-6544

U.S. NOVO BRASIL

Endereço: Av. Moxuara, S/N, Novo Brasil

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3346-6548

U.S. BAIRRO OPERÁRIO

Endereço: Rua dos Funcionários Públicos, 141, Operário

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3286-4542 / 3396-9600

Serviço Oferecido Mucuri
Novo
Brasil

Operário

ATENDIMENTO MÉDICO
Generalista (atende clínica médica, ginecologia e pediatria) * * *
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Procedimentos da Atenção Básica (extração, restauração,
limpeza, aplicação de flúor)

*

Encaminhamento para o Centro de Especialidades *
Escovação supervisionada e aplicação de flúor *
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Atendimento de urgência *
Raios-X odontológicos
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Visita domiciliar e busca ativa com Agente Comunitário de
Saúde (ACS)

* * *

Visita domiciliar com a Equipe de Saúde da Família (ESF) * * *
Ações coletivas de Educação em saúde * * *
MEDICAMENTOS
Fornecimento de Medicamentos básicos * *
Fornecimento de Medicamentos controlados
Fornecimento de Insulina
Fornecimento de insumos para diabetes (fita, lanceta e
seringa)

* *

Fornecimento de espaçador para uso de medicamentos
em spray/aerossol
PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS
Acompanhamento de saúde dos beneficiários do Auxílio
Brasil

* * *

Administração de medicação injetável *
Administração de vitamina A * * *
Aferição de pressão arterial * * *
Aplicação de benzilpenicilina * * *
Atendimento antirrábico *
Avaliação de consumo alimentar * *
Coleta de material para exames laboratoriais * * *
Coleta de preventivo * * *
Consulta de enfermagem de demanda espontânea * * *
Curativo de baixa e média complexidade * * *
Exame de escarro * * *
Glicemia capilar * * *
Liberação de material de curativo domiciliar (mediante
processo)

* * *

Marcação de especialidades * * *
Nebulização *
Notificação de Agravos * * *
Planejamento familiar * * *

Pré-natal da gestante e parceiro(a) * * *
Puericultura *
Retirada de pontos * * *
Serviço social
Teste do pezinho * *
Teste rápido de gravidez * * *
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Teste rápido de proteinuria para gestante * * *

Teste rápido de IST’s (HIV, Sífilis e Hepatites B e C) * * *
Vacinação (imunização de rotina de acordo com o PNI) * *
Vacinação BCG
PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
Nutricionista *

REGIÃO 11

Área de abrangência: CAMPO BELO; ITAPEMIRIM; MARACANÃ; ROSA DA PENHA; SÃO

BENEDITO; SÃO GERALDO II; VILA ISABEL.

U.S. DE ITAPEMIRIM

Endereço: Rua Onze, S/N, Maracanã

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3346-6545

Serviço Oferecido Itapemirim
ATENDIMENTO MÉDICO
Generalista (atende clínica médica, ginecologia e pediatria) *
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
Procedimentos da Atenção Básica (extração, restauração, limpeza, aplicação
de flúor)

*

Encaminhamento para o Centro de Especialidades *
Escovação supervisionada e aplicação de flúor *
Atendimento de urgência *
Raios-X odontológicos
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Visita domiciliar e busca ativa com Agente Comunitário de Saúde (ACS) *
Visita domiciliar com a Equipe de Saúde da Família (ESF) *
Ações coletivas de Educação em saúde *
MEDICAMENTOS
Fornecimento de Medicamentos básicos *
Fornecimento de Medicamentos controlados
Fornecimento de Insulina *
Fornecimento de insumos para diabetes (fita, lanceta e seringa) *
Fornecimento de espaçador para uso de medicamentos em spray/aerossol
PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS
Acompanhamento de saúde dos beneficiários do Auxílio Brasil *
Administração de medicação injetável
Administração de vitamina A *
Aferição de pressão arterial *
Aplicação de benzilpenicilina *
Atendimento antirrábico
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Avaliação de consumo alimentar *
Coleta de material para exames laboratoriais *
Coleta de preventivo *
Consulta de enfermagem de demanda espontânea *
Curativo de baixa e média complexidade *
Exame de escarro *
Glicemia capilar *
Liberação de material de curativo domiciliar (mediante processo) *
Marcação de especialidades *
Nebulização
Notificação de Agravos *
Planejamento familiar *
Pré-natal da gestante e parceiro(a) *
Puericultura *
Retirada de pontos *
Teste do pezinho *
Teste rápido de gravidez *
Teste rápido de proteinuria para gestante *
Teste rápido de IST’s (HIV, Sífilis e Hepatites B e C) *
Vacinação (imunização de rotina de acordo com o PNI) *
Vacinação BCG
PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
Nutricionista *

REGIÃO 12

Área de abrangência: CAMPINA GRANDE; FORMATE; PADRE GABRIEL; PARQUE GRAMADO;

SANTA BÁRBARA; SANTO ANDRÉ; TIRADENTES.

U.S. PADRE GABRIEL

Endereço: Av. Padre Gabriel, S/N, Padre Gabriel

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3346-6569

U.S. SANTA BÁRBARA

Endereço: Rua Doutor Dório Silva, S/N, Santa Bárbara

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19 horas

Telefone: 3346-6554

Serviço Oferecido
Padre

Gabriel
Santa

Bárbara
ATENDIMENTO MÉDICO
Generalista (atende clínica médica, ginecologia e pediatria) * *
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
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Procedimentos da Atenção Básica (extração, restauração, limpeza,
aplicação de flúor)

*

Encaminhamento para o Centro de Especialidades *
Escovação supervisionada e aplicação de flúor *
Atendimento de urgência *
Raios-X odontológicos
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Visita domiciliar e busca ativa com Agente Comunitário de Saúde
(ACS)

* *

Visita domiciliar com a Equipe de Saúde da Família (ESF) * *

Ações coletivas de Educação em saúde * *

MEDICAMENTOS
Fornecimento de Medicamentos básicos * *
Fornecimento de Medicamentos controlados
Fornecimento de Insulina *
Fornecimento de insumos para diabetes (fita, lanceta e seringa) *
Fornecimento de espaçador para uso de medicamentos em
spray/aerossol

* *

PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS
Acompanhamento de saúde dos beneficiários do Auxílio Brasil * *
Administração de medicação injetável *
Administração de vitamina A * *
Aferição de pressão arterial * *
Aplicação de benzilpenicilina * *
Atendimento antirrábico
Avaliação de consumo alimentar *
Coleta de material para exames laboratoriais * *
Coleta de preventivo * *
Consulta de enfermagem de demanda espontânea * *
Curativo de baixa e média complexidade * *
Exame de escarro * *
Glicemia capilar * *
Liberação de material de curativo domiciliar (mediante processo) * *
Marcação de especialidades * *
Nebulização
Notificação de Agravos * *
Planejamento familiar * *
Pré-natal da gestante e parceiro(a) * *
Puericultura * *
Retirada de pontos * *
Teste do pezinho * *
Teste rápido de gravidez * *
Teste rápido de proteinuria para gestante * *
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Teste rápido de IST’s (HIV, Sífilis e Hepatites B e C) * *
Vacinação (imunização de rotina de acordo com o PNI) * *
Vacinação BCG
PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
Nutricionista *

6. SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

A Atenção Especializada é feita através de um conjunto de ações, praticas, conhecimentos e

serviços de saúde que englobam a utilização de equipamentos médico-hospitalares e/ou

profissionais especializados para a produção do cuidado em média e alta complexidade.

A população alvo na atenção especializada são pessoas que apresenta naquele instante a

necessidade de cuidados diferenciados e muitas vezes mais intensivos que no nível primário.

CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM (CMDI)

O Centro Municipal de Diagnóstico e Imagem (CMDI) realiza os exames de Raios-X, mamografia

e ultrassonografia. A solicitação é feita na Unidade de Saúde mediante requerimento médico.

Endereço: Rua Antônio Leandro da Silva, Alto Lage (ao lado da Maternidade Municipal)

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

Telefone: 3226-6523

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)

Oferece consultas e procedimentos de especialidades odontológicas, com atendimento adulto,

infantil e também de pessoas com necessidades especiais. Para acessar o serviço, é preciso se

consultar primeiro com o dentista na Unidade de Saúde mais próxima que encaminha o

paciente para agendamento respeitando uma fila de espera.

Endereço: Rodovia José Sette, km 0, Alto Lage (O CEO funciona anexo ao PA do Trevo)

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Telefone: 3226-1975

CENTRO DE REFERÊNCIA IST/AIDS

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s):

HIV, sífilis, hepatites B e C; tratamento com medicamentos antirretroviral de infecções

oportunistas e sexualmente transmissíveis (IST’s); Serviço de Atendimento Especializado (SAE) e

Atendimento Domiciliar Terapêutico (ADT); distribuição de preservativos (peniano e vaginal) e

gel lubrificante.

Endereço: Rua Antônio Leandro da Silva, Alto Lage (ao lado da Maternidade Municipal)
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Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

Telefone: 3346-6524.

CAPS I – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL
Público-alvo: Crianças e jovens até 18 anos com transtornos mentais graves e persistentes,
autistas e usuárias de substância psicoativa de modo prejudicial e abusiva.
Endereço: Avenida Glauber Rocha, nº 101, Rosa da Penha

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7 às 17h

Serviços oferecidos: acompanhamento infantojuvenil em Saúde Mental com equipe
multiprofissional, serviço de atenção diária, atividades coletivas, atendimentos individuais. 

Telefone: 3386-5395

FARMÁCIA CENTRAL MUNICIPAL

Além das Unidades de Saúde, o morador pode retirar os medicamentos padronizados e

oferecidos pela rede municipal de saúde na Farmácia Básica Central.

Endereço: Rua Antônio Leandro da Silva, Alto Lage (ao lado da Maternidade Infantil).

Funcionamento: de segunda a domingo, das 8h às 18h.

Telefone: 3396-5946

7. PROGRAMAS DE SAÚDE E OUTROS SERVIÇOS

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)

O Município de Cariacica realizou o cadastro das Escolas no Programa Saúde na Escola (PSE).

Em 2019, foram cadastradas 112 escolas, sendo 19 Centros Municipais de Educação Infantil

(CMEI) e 11 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF), totalizando 11.371 educandos

atendidos pelo programa.

O PSE se dá com a interação dessas Equipes de Saúde da Atenção Básica com as Equipes de

Educação, no planejamento, execução e monitoramento de ações de prevenção, promoção e

avaliação das condições de saúde dos educandos.

Telefone: 3354-5611

PROGRAMA SAÚDE MENTAL

O cidadão que esteja em sofrimento psíquico ou apresente algum tipo de transtorno mental

será identificado, por avaliação médica ou pela equipe de referência do programa de saúde

mental, e encaminhado a uma das Unidades de Saúde que ofertam o atendimento psicossocial:

Bela Aurora, Cariacica Sede, Itaquari, Santa Fé.

PROGRAMA ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

O acolhimento e acompanhamento ao cidadão com histórico de dependência química é

ofertado na Unidade de Saúde de Jardim América. O usuário poderá buscar o atendimento

que será direcionado ao acolhimento para as pessoas que desejam realizar o tratamento. O

serviço atua na modalidade de porta aberta e é realizado por equipe multidisciplinar

(Psicólogo, Assistente Social e Médico Clínico geral).
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PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA HANSENIASE (PMCH)

A detecção de casos novos de hanseníase é feita por intermédio do atendimento de demanda

espontânea, busca ativa e encaminhamentos de outros serviços de saúde para o PMCH, bem

como, pela vigilância de contatos intradomiciliares de pessoas doentes.

É necessário encaminhar o paciente para a Unidade de Referência (Unidade de Saúde de

Jardim América ou Unidade de Saúde de São Francisco) para confirmação e validação do

diagnóstico e iniciar o tratamento oportuno. A NOTIFICAÇÃO (e-SUS VS) é realizada SOMENTE

pelos profissionais da equipe do PMCH, diferentemente dos demais agravos de notificação

compulsória.

Unidades de Referência:

Unidade de Saúde de Jardim América
Endereço: Rua Nicarágua, S/N, Jardim
América
Funcionamento: de segunda a sexta, 7h às
16h (consultas médicas são pré-agendadas)
Telefone: 3354-7052
Obs.: Laboratório local, também localizado
na Unidade de Saúde de Jardim América,
onde são realizados os exames de
Baciloscopia. Os exames são realizados às
terças-feiras e quintas-feiras a partir das 7h,
conforme prévio agendamento. Telefone:
3354-7051

Unidade de Saúde de São Francisco
Endereço: Rua Edson Bonadiman, S/N, São
Francisco
Funcionamento: de segunda a sexta, 7h às
16h (consultas médicas são pré-agendadas)
Telefone: 3354-7026 / 3354-7043

PROGRAMA DE TUBERCULOSE (PMCT)

A detecção de casos novos de tuberculose é feita por intermédio do atendimento de demanda

espontânea, busca ativa realizado pela Unidade Básica de Saúde do território. Com a

confirmação do diagnóstico o paciente é encaminhado para o PMCT, que também realizará a

avaliação dos contatos intradomiciliares e tratamento da ILTb.

Todo caso confirmado de tuberculose é encaminhado para a Unidade de Referência (Unidade

de Saúde de Jardim América) para ser avaliado, tratado e acompanhado.

Todas as Unidades de Saúde do Município de Cariacica realizam exames de baciloscopia.

A Prova Tuberculínica (PPD) é realizada na Unidade de Saúde de Jardim América, com

aplicação na segunda-feira e leitura na quinta-feira de 9h30min às 11h30min.

Unidade de Referência: Unidade de Saúde de Jardim América

Endereço: Rua Nicarágua, S/N, Jardim América

Funcionamento: de segunda a sexta, 7h às 16h (consultas médicas são pré-agendadas)

Telefone: 3354-7052
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TRATAMENTO DE ESQUISTOSSOMOSE

Nas UBS, por demanda espontânea, o paciente é atendido por um clínico geral e realiza a

coproscopia (exames de fezes). Após resultado positivo para esquistossomose, é feita a

notificação compulsória para o agravo e prescrito pelo médico, de acordo com o peso de cada

paciente, o tratamento medicamentoso (Praziquantel).

Com a prescrição do medicamento o paciente é encaminhado para tratamento supervisionado

nas Unidades de Referência: Pronto Atendimento de Nova Rosa da Penha I ou Unidade de

Saúde de Itaquari.

Posteriormente, o agente de endemias da Vigilância Epidemiológica (VIGEP) recolhe boletins e

notificações nas unidades de referência para realização de busca ativa de cada paciente

notificado, para que o caso seja finalizado e assim registrado no e-SUS VS pela VIGEP.

PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À PESSOA TABAGISTA

O acolhimento ao indivíduo que faz a utilização de tabaco e seus derivados, em qualquer forma

de apresentação (narguilé, cigarro de maço, fumo de rolo, rapé mascado, cachimbo, charuto,

etc...), é realizado pelas Unidades de Saúde e, quando há interesse no tratamento, o usuário é

encaminhado a uma unidade que possui o serviço disponível. O programa abre novos grupos

por quadrimestre (janeiro, maio e setembro) e tem suas inscrições bem como os locais onde

serão realizados divulgadas em todas as Unidades de Saúde do município. As unidades que

ofertam atualmente são Jardim América (atendimento individual); Santa Fé, São Francisco e

Nova Canaã (grupos).

PROGRAMA ESCOLAR DE SAÚDE BUCAL: “CARIACICA SORRINDO MAIS”

O Programa Escolar de Saúde Bucal "Cariacica Sorrindo Mais", visa alcançar uma parcela da

população que ainda pode ser recuperada da doença cárie através da parte curativa e a outra

parcela que não possui a doença instalada através da parte preventiva, objetivando a redução

dos índices de desdentados no futuro, no Município de Cariacica.

O programa possui 5 (cinco) cirurgiões dentistas que estão executando suas atividades, com

atendimentos básicos viáveis, através do consultório portátil, escovações, palestras educativas,

aplicação de flúor, levantamento epidemiológico, tratamento invasivo das crianças que

necessitam de intervenção através do Tratamento Restaurador Atraumático (ART) e

encaminhamento das crianças que necessitam de atendimento especializado para o Centro de

Especialidades Odontológicas (CEO).

A comunidade escolar está sendo atendida através de um cronograma planejado pela equipe

junto a coordenação de saúde bucal, dando preferência as escolas cadastradas no PSE junto ao

Ministério da Saúde, são no total 30 escolas contempladas no biênio de 2019 a 2020

totalizando 11.371 educandos.

Os atendimentos são realizados em um espaço indicado pela escola contemplada, onde é

montado o consultório portátil e após o levantamento epidemiológico as crianças recebem o

tratamento de acordo com seu odontograma, após toda a escola ser atendida parte-se para a

próxima escola de acordo com o cronograma preconizado.
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PROGRAMA HIPERDIA

Programa instituído em 2001 com a criação do Plano de Reorganização da Atenção à

Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, segundo portaria GM/MS 235 em 20 de fevereiro de

2001, com o objetivo de estabelecer a organização da assistência, prevenir doenças e

promover a saúde, através da vinculação dos usuários à rede, educação permanente em

hipertensão, diabetes e demais fatores de risco para doenças cardiovasculares.

O Programa Hiperdia visa o acompanhamento de usuários hipertensos e/ou diabéticos, com as

funções de vincular o paciente à Unidade Básica de Saúde (UBS) e à Equipe de Saúde da Família

(ESF) de sua referência, realizar uma assistência contínua e de qualidade, além de fornecer

medicamentos e insumos de maneira regular.

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES- PICS

As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) são tratamentos que utilizam

recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para

promoção de saúde e prevenção de diversas doenças como depressão e hipertensão.

Em alguns casos, também podem ser usadas como tratamentos paliativos em algumas

doenças crônicas.

No município de Cariacica, são ofertadas as Práticas de Auriculoterapia e Reiki, nas UBS

de Bela Aurora, Santa Fé, Nova Canaã e também no Centro de referência para Infecções

sexualmente transmissíveis.

Os atendimentos são oferecidos durante os atendimentos realizados por profissionais

habilitados para a prática.

MELHOR EM CASA

O Programa Melhor em Casa iniciou suas atividades no município de Cariacica no ano

de 2021. Além de realizar assistência aos pacientes acamados e domiciliados

classificados que possuem demanda de visita domiciliar no mínimo uma vez por

semana, realiza busca ativa, matriciamento na Atenção Primária a Saúde, transicão de

cuidados para as Unidades de Saude, atua principalmente em prol da desospitalização

objetivando ampliação da assistência e do número de vagas para os pacientes na

Atenção Domiciliar, no sentido de minorar a sobrecarga dos PAs/Hospitais do

município, oferecer serviço humanizado e próximo aos familiares, proporcionando

assim melhor regulação dos serviços de urgência e emergência. O programa tem

funcionamento de 12h/dia e atualmente conta com profissionais da enfermagem,

serviço social e médicos . O acesso ao programa se dá através da solicitação de inclusão

realizada, de modo geral, por PA's, hospitais e Unidades de Saúde após a qual a equipe

realiza avaliação do perfil do paciente.

Endereço: PA de Flexal - Rua da Liberdade, Flexal II, Cariacica- ES.
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CONSULTÓRIO NA RUA

A estratégia Consultório na Rua foi instituída pela Política Nacional de Atenção Básica, em

2011, e visa ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde,

ofertando, de maneira mais oportuna, atenção integral à saúde para esse grupo populacional,

o qual se encontra em condições de vulnerabilidade e com os vínculos familiares interrompidos

ou fragilizados. Chamamos de Consultório na Rua equipes multiprofissionais que desenvolvem

ações integrais de saúde frente às necessidades dessa população. Elas devem realizar suas

atividades de forma itinerante e, quando necessário, desenvolver ações em parceria com as

equipes das Unidades Básicas de Saúde do território.

Ressalta-se que a responsabilidade pela atenção à saúde da população em situação de rua

como de qualquer outro cidadão é de todo e qualquer profissional do Sistema Único de Saúde,

mesmo que ele não seja componente de uma equipe de Consultório na Rua (eCR). É

importante destacar, ainda, que o cuidado em saúde da população em situação de rua deverá

incluir os profissionais de Saúde Bucal e os Nasf do território onde essas pessoas estão

concentradas.

AGENDAMENTO ONLINE

O projeto Minha Saúde, a sua unidade de saúde online, faz parte do programa estratégico

Cariacica Digital, responsável por fomentar e implementar diversos projetos com foco no

Governo Digital. Com o Minha Saúde, Cariacica passa a oferecer aos usuários o agendamento

de forma prática e rápida.

O que é o serviço:

Agendamento online de consultas médicas.
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Como obter acesso:

O cadastro no site é realizado de forma simples e intuitiva. Basta fazer o auto cadastro no site

https://minhasaude.cariacica.es.gov.br e seguir o passo a passo para validar as informações.

Informações/documentos necessários para solicitação do serviço:

Identidade, CPF, Cartão Nacional de Saúde, e-mail, número de telefone e comprovante de

residência.

Informações complementares

Após algumas horas do cadastro, refaça o login e verifique a qual Unidade Básica de Saúde

você está vinculado.

Se junto ao seu nome aparecer a informação “vinculação pendente”, você deverá comparecer

a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência para atualizar seu cadastro.

8. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

8.1 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

A Vigilância Epidemiologia é a responsável por coletar, processar, analisar e interpretar dados

com relação a doenças de notificação compulsória, como por exemplo, as arboviroses (dengue,

febre amarela e chikungunya), sífilis, hepatites virais, HIV, aids, malária, leishmanioses, doença

de chagas, tracoma, doença de Lyme, febre maculosa, acidente com animais peçonhentos,

imunopreveníveis e toxoplasmose (caxumba, coqueluche, difteria, rubéola, tétano, PFA,

varicela, sarampo), entre outras doenças. A partir da coleta de tais dados fornece orientação

técnica permanente para os profissionais de saúde que têm a responsabilidade de decidir

sobre a execução de ações de controle de tais doenças e agravos, bem como dos fatores que a

condicionam, numa área geográfica ou população definida. E ainda, constitui-se importante

instrumento para o planejamento, a organização e a operacionalização dos serviços de saúde,

como também para a normatização de atividades técnicas afins.

Além disso, a Vigilância Epidemiológica também coordena, monitora e executa atividades de

imunização, sendo responsável pela logística de distribuição dos imunobiológicos para as

unidades de saúde, pronto atendimentos e hospitais do município. Também realiza

treinamentos e oferece suporte técnico para equipes de saúde.

Endereço: Avenida Kleber Andrade, 5, Rio Branco.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Telefone: (27) 3354-5619 / 3354-5620

E-mail: vigep@cariacica.es.gov.br
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8.2 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

É um dos componentes mais recentes da Vigilância em Saúde, e abrange a vigilância

epidemiológica dos agravos, acidentes e doenças relacionados ao trabalho e a vigilância dos

ambientes e processos deste em estabelecimentos e atividades do setor público e privado,

urbanos e rurais. Inclui a produção, a divulgação e a difusão de informações em saúde, e ações

de educação em saúde.

Tem como atividades: Identificar o perfil da população trabalhadora, considerando a análise da

situação de saúde; detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e

condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos de trabalho em seus aspectos

sociais, tecnológicos, organizacional e epidemiológico; planejar, prevenir, promover, monitorar,

avaliar e executar intervenções de forma a eliminar, reduzir ou controlar os acidentes

relacionados aos processos e ambientes de trabalho.

Endereço: Avenida Kleber Andrade, 5, Rio Branco.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Telefone: (27) 3354-5619 / 3354-5620

8.3 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

A Vigilância Sanitária (Visa) integra o Sistema Único de Saúde (SUS) e atua articulando saberes,
processos e práticas, de forma coordenada com os níveis estadual e federal, compondo o
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). Tem por finalidade institucional promover a
proteção da saúde dos consumidores, do ambiente e da população. Com foco nas necessidades
da sociedade, entendendo o impacto econômico e social de suas ações, a Visa Cariacica atua
de forma responsável para a melhoria da qualidade dos serviços e produtos ofertados à
população.
“Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente,
da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde,
abrangendo o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a
saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o controle da
prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde”. (BRASIL. Lei
8.080/90, Art. 6º, § 1º).
As principais formas de atuação da Vigilância Sanitária são:

− Educação: realização de atividades educativas para a população, setor regulado,
estudantes e profissionais da saúde e da Visa;

− Controle e fiscalização: monitoramento das atividades de interesse da saúde quanto ao
cumprimento de normas sanitárias, com aplicação de sanções quando for o caso,
emissão de licença ou dispensa sanitária;

− Comunicação: divulgação de informações sobre as ações reguladoras para a promoção
e proteção da saúde, visando desenvolver a percepção a respeito dos perigos e riscos
decorrentes da natureza das atividades desenvolvidas e

− Normatização: elaboração de normas sanitárias com objetivo de eliminar, diminuir ou
prevenir riscos à saúde.
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Visando o desenvolvimento estratégico da cidade e o incentivo ao empreendedorismo, a Visa
Cariacica adotou a classificação das atividades econômicas conforme o grau de risco sanitário e
simplificou e desburocratizou os procedimentos para regularização das atividades. Os
procedimentos para regularização podem ser consultados na Portaria SEMUS nº 009/2022.
As ações de Vigilância Sanitária dirigem-se ao controle da produção, importação, exportação,
distribuição, transporte e comercialização de alimentos, medicamentos, saneantes, produtos
de higiene, cosméticos e correlatos, e, de serviços de saúde e de interesse à saúde. Incluindo a
fiscalização de em locais como:

− Indústrias, importadoras, exportadoras, transportadoras, distribuidoras e
armazenadoras de alimentos; supermercados; mercearias; hortifrútis; açougues;
peixarias; restaurantes; lanchonetes; bares;

− Importadoras, exportadoras, transportadoras, distribuidoras e armazenadoras de
medicamentos, saneantes, produtos de higiene, cosméticos e correlatos; farmácias de
manipulação; drogarias; perfumarias;

− Clínicas médicas e odontológicas; laboratórios e postos de coleta; instituições de longa
permanência para idosos; residências terapêuticas; creches; escolas de ensino
fundamental; clubes; academias; parques; centros comerciais; etc.

As atividades econômicas fiscalizadas pela Vigilância Sanitária de Cariacica podem ser
consultadas na Portaria SEMUS nº 009/2022.

Endereço: Avenida Kleber Andrade, 05, Rio Branco, Cariacica-ES - CEP 29147-620.
Funcionamento: Segunda à sexta-feira - 8h às 16h.
Telefone: (27) 3354-5628
E-mail: visa@cariacica.es.gov.br

8.4 VIGILÂNCIA DE ZOONOSES

A Vigilância Ambiental em Saúde é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento e a

detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente

que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e

controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou outros agravos à saúde.

A Unidade de Vigilância de Zoonoses da Coordenação de Vigilância Ambiental (UVZ/CVA) tem

como atribuição a vigilância e controle ambiental, manejo e controle das populações animais,

visando a profilaxia das doenças transmitidas por animais (zoonoses) e doenças transmitidas

por vetores, como também dos consequentes agravos e incômodos. A UVZ/CVA, vem sendo

estruturada e concebida conforme padronizações e determinações do Ministério da Saúde e

outros documentos legais e técnicos para a vigilância e controle de doenças zoonóticas,

vetores, entomologia, pragas urbanas, de animais sinantrópicos e peçonhentos, com previsão

de atividades de controle de populações animais e apoio a outros municípios caso solicitado e

se possível.
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O controle das zoonoses se dá pelo manejo das populações animais assim classificadas:

Vetores: pulgas, carrapatos, mosquitos e outros insetos;

Reservatórios e hospedeiros: cães, gatos, macacos;

Animais sinantrópicos e pragas urbanas: roedores, baratas, pombos e morcegos;

Animais peçonhentos e venenosos: cobras, escorpiões, aranhas e abelhas.

Serviços oferecidos: Prevenção da raiva; Controle de vetores; Controle de reservatórios e

hospedeiros; Controle de animais sinantrópicos e pragas urbanas; Controle de animais

peçonhentos e venenosos; Ponto estratégico (PE) para proliferação de mosquitos; Bloqueio de

transmissão – Ultra Baixo Volume (UBV) – Fumacê; Reconhecimento geográfico (RG); Disque

Dengue; Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS)

Endereço: Avenida Brasil, 38, Jardim América.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Telefone: 3354-7032

E-Mail: ccz@cariacica.es.gov.br

9. ÁREA TÉCNICA

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Tem como objetivo a organização da atenção à saúde voltada para responder de forma

regionalizada, contínua e sistematizada à maior parte das necessidades de saúde de uma

população, integrando ações preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos e

comunidades.

Endereço: Avenida Kleber Andrade, 05, Rio Branco.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Telefone: 3354-5622.

E-mail: gap.semus@cariacica.es.gov.br

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Aquisição de medicamento e materiais médico hospitalares; implantação da Política Nacional

de medicamentos e a Política de Assistência Farmacêutica; planejamento e programação dos

medicamentos e materiais hospitalares necessários à população, em conformidade com o

perfil epidemiológico do município; suporte das farmácias da Unidades Básicas de Saúde.

Endereço: Avenida Kleber Andrade, 05, Rio Branco.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Telefone: 3354-5603.

E-mail: gaf.semus@cariacica.es.gov.br

PROGRAMAS ESPECIAIS

Compete articular os programas e atividades relativas à saúde da criança, adolescente, mulher,

homem, idoso, crianças portadoras de necessidades especiais, pessoas com deficiência,
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alimentação e nutrição, saúde mental, agravos crônicos, tabagismo, HIPERDIA, IST/HIV,

LGBTQIA+ entre outros.

Endereço: Avenida Kleber Andrade, 05, Rio Branco.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Telefone: 3354-5625.

E-mail: cpe@cariacica.es.gov.br

SAÚDE BUCAL

Coordena a odontologia na atenção básica, especializada e urgência e emergência. Referência

técnica e administrativa, responsável pela aquisição de materiais e equipamentos

odontológicos através de processos licitatórios.

Endereço: Avenida Kleber Andrade, 05, Rio Branco.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Telefone: (27) 3354-5611.

E-mail: saudebucal@cariacica.es.gov.br

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Tem por finalidade a reestruturação e o redimensionamento do atendimento pré-hospitalar

fixo e móvel e da organização assistencial e regulação médica das urgências do município, em

conformidade com as disposições legais pertinentes.

Endereço: Avenida Kleber Andrade, 05, Rio Branco.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Telefone: (27) 3354-5627.

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Compete articular intra e interinstitucional de modo a criar compromissos entre as diferentes

redes de gestão, de serviços de saúde e educação e do controle social, com o desenvolvimento

de atividades educacionais e de atenção à saúde integral, possibilitando o enfrentamento

criativo dos problemas e uma maior efetividade das ações de saúde e educação. Setor que

normatiza, incentiva e apoia a pesquisa na área da saúde, qualificação dos servidores da área

da saúde e a formação dos futuros profissionais da saúde, alinhado com o Projeto Político

Pedagógico das Instituições de Ensino.

Endereço: Avenida Kleber Andrade, 05, Rio Branco.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Telefone: 3354-5604.

E-mail: nep.semus@cariacica.es.gov.br

10.  REGULAÇÃO

O fluxo de regulação inicia-se nas Unidades de Saúde do Município, oportunidade em que o

médico avalia a necessidade de encaminhamento do paciente a uma consulta com especialista.
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A solicitação é realizada diretamente do consultório médico ou pelo setor de Regulação, que

cadastra a solicitação no sistema informatizado.

A solicitação autorizada é agendada/marcada conforme disponibilidade de vaga, classificação

de risco e tempo de espera.

Documentos necessários: Encaminhamento médico, cópia do Cartão do SUS, cópia do

documento de identificação e cópia do comprovante de residência.

Para saber informações sobre a situação da solicitação, o paciente deve procurar sua UBS de

referência.

Endereço: Avenida Kleber Andrade, 05, Rio Branco.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Telefone: 3354-5627.

11. CONTROLE E AVALIAÇÃO

O setor de Controle e Avaliação permeia o acompanhamento dos sistemas de proventos do

município, fechamento do faturamento, bem como o processamento dos dados e envio do

faturamento do município. Somado a isso é realizado o recebimento do valor faturado dos

conveniados, processamento e envio dos gastos provenientes do SIA/SUS dos conveniados,

apuração dos dados enviados pelo Ministério da Saúde referentes aos valores apurados no

faturamento público e conveniado.

Outra tarefa realizada pelo setor é a confecção do relatório de pagamento e envio para

conferência e pagamento pelo gestor do Fundo Municipal de Saúde. Em paralelo a essas

questões, outra atribuição do referido setor é o cadastramento e atualização dos profissionais

de saúde e estabelecimentos do município, tanto público quanto privado, através do Sistema

CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde).

Endereço: Avenida Kleber Andrade, 05, Rio Branco.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Telefone: 3354-5627.

12. TRANSPORTE SANITÁRIO

O Transporte Sanitário visa atender a população que necessite de realizar atendimento pelo

SUS e que tenha dificuldade de locomoção.

Para ter acesso ao serviço o paciente deve abrir processo administrativo, no Centro

Administrativo da Prefeitura de Cariacica, munido de cópia do Cartão do SUS, cópia documento

de identificação e cópia do comprovante de residência, bem como cópia do agendamento da

consulta.Importante frisar que o assistente social do setor entra em contato com o paciente

para verificar se é possível atender à solicitação e se o mesmo atende os requisitos conforme

protocolo, bem como para passar as informações do setor.
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O atendimento está sujeito a disponibilidade da agenda do Transporte Sanitário.

Endereço: Avenida Kleber Andrade, 05, Rio Branco.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Telefone: 3354-5627.

PERGUNTAS FREQUENTES

ATENDIMENTO

Quando devo procurar a Unidade de Saúde?

O primeiro contato da população com o SUS deve ser através de uma UBS. Considerada a porta

de entrada do cidadão, elas devem ser acionadas em caso de consultas mediante marcação

(consulta agendada) ou pacientes que já chegam com algum sintoma não grave (consultas sem

agendamento), vacinação, realização de testes rápidos, entrega de medicamentos, troca de

curativos, injeções, além do atendimento médico, odontológico e de enfermagem, troca de

receitas, característicos da atenção primária.

Quando devo procurar o Pronto Atendimento?

O Pronto Atendimento (PA) deve ser usado em casos de urgência e emergência, como por
exemplo acidentes de carro, fraturas e cortes por acidentes ou quedas, hemorragia, dificuldade
respiratória ataque de asma, pneumonia, inconsciência, dor abdominal grave e vômito

persistente, febre alta acima de 39,5°C. A gravidade do risco, e não a ordem de chegada,
determina a rapidez com que o paciente será atendido.

Por que devo evitar o uso do PA por motivos de rotina?

Porque o atendimento de urgência combate somente os sintomas, não investiga a causa da

doença. O atendimento em PA também não lhe dá direito ao retorno e acompanhamento com

o mesmo médico. Os pacientes que apresentarem situações incompatíveis com atendimento

em PS devem sempre se dirigir à Unidade de Saúde. A atenção ambulatorial, fora das rotinas

de urgência e de emergência, permite ao médico consultar e estudar o paciente como um

todo, numa abordagem geral e completa, além de avaliar na consulta de retorno se o

diagnóstico está correto e se o tratamento foi adequado.

Qual o horário de funcionamento das UBS?

De segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

REGULAÇÃO

Minha consulta/exame já foi liberada?

Para essa informação o paciente deverá entrar em contato com o número 3354-5621 com o

cartão SUS em mãos ou procurar uma unidade de saúde mais próxima da sua residência.
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Vai demorar?

Todas as consultas e os exames são classificados como níveis de prioridade com base no

quadro clinico descrito pelo médico solicitante e a liberação é feita pelo médico regulador

estadual/municipal.

O que eu posso fazer para adiantar?

Enviar para a Regulação laudo médico que justifique a urgência ou enviar exames para atualizar

quadro clínico.

SAÚDE DA CRIANÇA

Onde procurar atendimento à criança na Rede Municipal de Saúde?

Nas Unidades Básicas de Saúde de seu território.

O que fazer se na minha unidade não tiver pediatra?

Toda criança deve ser acolhida na Unidade Básica de Saúde de seu território e após

identificação das situações de risco, pode ser atendida e acompanhada pela equipe da Unidade

de Saúde/Atenção Básica ou ser encaminhada, se necessário para outra Unidade Básica de

Saúde mais próxima de sua residência para atendimento e acompanhamento com

pediatra/Atenção Especializada.

Onde realizar o Teste do Pezinho?

Na Unidade Básica de Saúde do seu território e na Maternidade Municipal de Cariacica (para as

crianças que após o nascimento permanecerem internadas).

Importante: O Teste do Pezinho é um exame rápido em que gotinhas de sangue do calcanhar

do bebê são coletadas e tem a finalidade de diagnosticar e impedir o desenvolvimento de

doenças genéticas ou metabólicas que podem levar à deficiência intelectual ou causar

prejuízos à qualidade de vida da criança.

Para que a prevenção seja possível, a coleta deve ser efetuada entre o 3º e 5º dia de vida do

bebê.

Onde realizar o Teste da Orelhinha?

A família deve entrar em contato com a APAE Cariacica para agendamento do exame. Telefone:

(27) 3216-7855.

PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Quais são os compromissos a serem cumpridos pelas famílias beneficiárias do PBF na saúde?
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A agenda de saúde do programa auxílio Brasil no SUS compreende a oferta de serviços para a

realização do pré-natal pelas gestantes, o acompanhamento do crescimento e

desenvolvimento e imunização.

Quem deve ser acompanhado?

Toda a família já beneficiária do programa auxílio Brasil , cadastrada através do Cadastro único,

no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS de referência, deve procurar a Unidade de

Saúde do seu território para realizar o acompanhamento.

Sou beneficiário do Programa, porém realizei o Cadastro Único em outro município. O que

devo fazer?

O Programa programa auxílio Brasil é Federal. Desta forma, as famílias podem ser

acompanhadas em qualquer lugar do Brasil.

Recomenda-se que ao mudar de município, bairro, rua, escola, dentre outros, a família procure

o CRAS de referência para atualização do Cadastro, uma vez que manter o cadastro com

informações atualizadas também é um compromisso da família ao assumir o programa.

Quais são os profissionais responsáveis pelo acompanhamento das famílias beneficiárias do

programa auxílio Brasil  na Saúde?

As famílias deverão ser assistidas por uma equipe de Saúde da Família, por agentes

comunitários de saúde ou pelas equipes das unidades básicas de saúde, que proverão os

serviços necessários ao cumprimento das ações de responsabilidade da família.

Quantas vezes por ano a família deve procurar os serviços de saúde para realizar o

acompanhamento do Bolsa Família?

As famílias precisam ser acompanhadas pela saúde pelo menos uma vez a cada vigência

(janeiro a junho - 1ª vigência - e julho a dezembro - 2ª vigência). No caso das gestantes, essas

devem realizar todas as consultas e exames solicitados durante o pré-natal.

O que é o Benefício Variável Gestante?

O Benefício Variável Gestante consiste no pagamento de nove parcelas às famílias identificadas

com gestantes em sua composição. O Benefício Variável Gestante tem como principal objetivo

aumentar a proteção à mãe e ao bebê durante a gestação, elevando a renda familiar e

promovendo maior atenção a uma fase essencial para o desenvolvimento da criança.

Assim, este benefício oportuniza a captação precoce das beneficiárias gestantes pelo serviço de

saúde para a realização do pré-natal. Quanto antes for informado a ocorrência da gestação,

mais rapidamente a família receberá o benefício.

O que a Gestante Beneficiária do programa auxílio Brasil deve fazer para ter direito ao

Benefício Variável Gestante?

Enquanto todos os outros benefícios têm seu processo de concessão baseado na composição

familiar registrada no Cadastro Único, a concessão do BVG se inicia com o registro da gravidez
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pelos profissionais da área de saúde no Sistema de Gestão do programa auxílio Brasil na

Saúde, sistema no qual é registrado o resultado do acompanhamento das condicionalidades de

saúde.

Ao iniciar o acompanhamento de pré-natal com a equipe de atenção básica de saúde no

município, será registrada a data da última menstruação e a gestante será encaminhada para a

realização do pré-natal. Os dados são inseridos no Sistema do Bolsa Família na Saúde, para a

avaliação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).

Desta forma, podem receber o BVG as famílias já beneficiárias do Bolsa Família que tenham

gestantes identificadas na sua composição a partir do acompanhamento das condicionalidades

de saúde do Programa.

Como é realizado o registro da Gestação no Sistema do programa auxílio Brasil  na Saúde?

A identificação das famílias elegíveis ao BVG é feita pela saúde, por meio do Sistema de Gestão

do programa auxílio Brasil na Saúde. Assim, com a implementação deste benefício, que

objetiva o aumento da proteção à mãe e ao bebê, elevando a renda familiar na gestação e na

primeira infância, amplia-se a responsabilidade do SUS junto às famílias do programa auxílio

Brasil . Assim, este benefício oportuniza a captação precoce das beneficiárias gestantes pelo

serviço de saúde para a realização do pré-natal. Quanto antes for informado a ocorrência da

gestação, mais rapidamente a família receberá o benefício.

O que é o Benefício Variável Nutriz?

1. A partir do nascimento dos bebês, as mães do Bolsa Família têm direito ao Benefício

Variável Nutriz, que pode ser solicitado ao realizar a inclusão do novo membro da

família no CRAS de referência (com a apresentação da certidão de nascimento). A

partir da inclusão da criança no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo

Federal, que precisa ser feita até o sexto mês de vida, o MDS efetua o pagamento de

seis parcelas mensais.

Quantas parcelas do benefício variável nutriz a família pode receber?

Caso a família faça o registro assim que o bebê nasce, maiores são as chances de receber o

total de parcelas deste benefício.

O Benefício Variável gestante consiste em seis parcelas que são pagas até o sexto mês de vida

do bebê, logo, se a família demorar a realizar a atualização cadastral, não receberá as seis

parcelas.

Meu benefício está bloqueado. O que devo fazer?

Ao identificar o não recebimento do benefício, o responsável familiar pode entrar em contato

com o número 0800-707-2003 (ouvidoria do MDS) ou procurar o CRAS de referência para

identificar o motivo do bloqueio, suspensão ou cancelamento do benefício.

Para mais informações: 0800-707-2003  / http://mdspravoce.mds.gov.br
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PROGRAMA HIPERDIA

Do que se trata os Insumos do Programa Hiperdia?

Os insumos do Programa Hiperdia são materiais necessários para monitorar a glicemia capilar

no domicilio. Muito importante para usuários que usam insulina. São Tiras-teste, lancetas e o

glicosímetro. Também faz parte desses insumos as seringas para o uso de insulina.

Quem tem direito a receber esses insumos?

Os insumos são destinados aos portadores de diabetes mellitus, usuários do SUS, que usam

insulina. Mulheres com diabetes gestacional também recebem os insumos, mesmo que não

estejam em uso de insulina. Além de outros casos, devidamente justificados pelo médico ou

enfermeiro das UBS de referência do usuário.

Como funciona a entrega dos insumos para pacientes diabéticos em uso de insulina?

O usuário do SUS com diagnóstico médico de Diabetes Mellitus insulino dependente, será

cadastrado do Sistema (e-SUS - APS - PEC) na UBS de sua referência como diabético, será

acompanhado nas UBS sua referência e receberá um laudo solicitando os insumos. Com a cópia

desse laudo em mãos, somado às copias de um documento de identidade, comprovante de

residência e cartão do SUS, deverá procurar o Enfermeiro da UBS, entregar as copias dos

documentos descritos e passar por uma consulta com o enfermeiro. Á partir desse momento,

aguardar a chegada dos insumos. O enfermeiro fará o contato e fornecerá todas as orientações

necessárias. Ressaltamos que NÃO é necessário abrir Processo para receber os insumos.

Em quais UBS eu consigo receber esses insumos?

Todas as 30 UBS do município de Cariacica fazem o cadastramento e acompanhamento dos

pacientes hipertensos e ou diabéticos e fornecem os insumos.

O município de Cariacica disponibiliza as Canetas de Insulina?

Sim. O município de Cariacica disponibiliza as Canetas de Insulina NPH e de Insulina Regular. De

acordo com a Norma Técnica Atual (Nº 84/2021-CGAFB/DAF/SCTIE/MS) podem receber as

canetas os pacientes diabéticos Tipo 1 e 2 com idade menor ou igual a 19 anos e

pacientes com idade maior ou igual a 50 anos. Lembrando que os usuários que fizerem 20

anos continuarão recebendo as canetas. A Norma Técnica está em constante atualização, por

isso é importante o usuário estar vinculado aos servidores da UBS de referência para conhecer

todas as atualizações.
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MEDICAMENTOS:

Quais os documentos necessários para retirada de medicamentos nas farmácias das UBS/PA

do município?

- Cartão do SUS

- Identidade

- Receita da Prefeitura de Cariacica, de Hospitais Estaduais e de estabelecimentos conveniados

ao SUS, em duas vias e dentro da validade.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fui agredido por um mamífero potencial transmissor do vírus da raiva (cão, gato, bovinos,

caprinos, equinos, suínos e outros animais de produção/interesse econômico ou animais

silvestres – morcego, primatas, raposas, etc). O que devo fazer?

Procurar a Unidade de Saúde mais próxima para notificação e definição de conduta, conforme

o protocolo definido pelo Ministério da Saúde. Se o incidente ocorrer durante o final de

semana ou feriados, o paciente deve procurar os prontos atendimentos que adotarão a mesma

conduta (notificação e definição de conduta).

Estou com sintomas gripais, estou com COVID?

As Unidades de Saúde, após atendimento médico, possuem testes rápidos para a detecção e

diagnóstico do COVID.

Fui vítima de agressão (sexual, tentativa de suicídio, física, negligência e abandono, trabalho

infantil, tráfico de pessoas, intoxicação). O que devo fazer?

Caso a pessoa esteja vivenciando alguma situação de violência, orientamos:

1) Violência Sexual: procurar os serviços de saúde nas primeiras 24 horas para realização

dos procedimentos de profilaxia (medicação, exames laboratoriais, etc);

2) Tentativa de suicídio (sofrimento psíquico/ideação): buscar atendimento nas unidades

de saúde para posterior encaminhamento aos programas de saúde mental;

3) Violência física: se for em pessoas entre 0 e 19 anos, além dos atendimentos em saúde,

o Conselho Tutelar deverá ser acionado. Se mulher/idoso além dos atendimentos em

saúde, orientar acionar a Polícia Militar ou procurar as Delegacias competentes

(Delegacia da Mulher – próximo à Câmara de Vereadores, Delegacia do Idoso –

próximo ao Instituto Médico Legal, em Vitória);

4) Negligência e abandono: buscar atendimento nas unidades de saúde para posterior

encaminhamento aos respectivos serviços da rede (Conselho Tutelar, Delegacias

competentes, CREAS, se idoso informar ao Conselho do Idoso);

5) Trabalho infantil: acionar o Conselho Tutelar e procurar o CRAS de referência para ser

inserido nos serviços de fortalecimento de vínculos;

6) Tráfico de pessoas: denunciar na delegacia mais próxima ou pelo canal de denúncia

anônima – disque 100;
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7) Intoxicação: ligar para o CIATOX pelo número de telefone: 0800 283 9904 para

orientação quanto à conduta conforme intoxicação.

Todas as situações de violência acima descritas serão objeto de notificação compulsória pelo

serviço que realizou o atendimento, no sistema e-SUS VS – agravo Y09, exceto intoxicação.

OUVIDORIA EM SAÚDE

Este é um canal democrático de estímulo à participação social, que busca suprir e satisfazer

as necessidades do usuário do SUS. Pela Ouvidoria Saúde é possível encaminhar

manifestações na aba do e-Ouvidoria e Central Serviços:

● Informações – COVID-19, E-mail, Endereço, Horários de Atendimento, Telefones e

Outros.

● Denúncias – Aglomeração, COVID-19, Denúncia Contra o Cidadão, Denúncia Contra

Empresa, Denúncia Contra Funcionário Terceirizado, Denúncia Contra Órgão,

Denúncia Contra Secretaria Municipal, Denúncia Contra Servidor, Outras

Denúncias.

● Reclamação – Atendimento, Dengue, Fumacê, Zoonoses

● Sugestão – Proposta de aprimoramento de políticas e serviços prestados pela

Secretaria Municipal de Saúde.

● Elogio - Comunicação do atendimento/satisfação com o serviço oferecido ou

atendimento recebido.

● Dúvida

● Unidade de Saúde – COVID-19, Demora na Marcação de Consultas, Demora na

Marcação de Exames, Demora no Atendimento, Demora no Resultado de Exames,

Falta de Aparelhos, Falta de Enfermeiro/Técnico, Falta de Farmacêutico, Falta de

Informação, Falta de Materiais, Falta de Medicamentos, Falta de Médico, Horário

de Atendimento, Má Estrutura do Local, Mau Atendimento da Recepção, Mau

Atendimento Enfermeiro/Técnico, Mau Atendimento do Farmacêutico, Mau

Atendimento do Médico, Mau Atendimento do Vacinador, Receita Ilegível,

Vacinação, Outro.

● PA - COVID-19, Demora na Marcação de Consultas, Demora na Marcação de

Exames, Demora no Atendimento, Demora no Resultado de Exames, Falta de

Aparelhos, Falta de Enfermeiro/Técnico, Falta de Farmacêutico, Falta de

Informação, Falta de Materiais, Falta de Medicamentos, Falta de Médico, Horário

de Atendimento, Má Estrutura do Local, Mau Atendimento da Recepção, Mau

Atendimento Enfermeiro/Técnico, Mau Atendimento do Farmacêutico, Mau

Atendimento do Médico, Mau Atendimento do Vacinador, Receita Ilegível,

Vacinação, Outro.

47



● Farmácia - Demora no Atendimento, Falta de Farmacêutico, Falta de Informação,

Falta de Materiais, Falta de Medicamentos, Horário de Atendimento, Má Estrutura

do Local, Mau Atendimento da Recepção, Mau Atendimento do Farmacêutico.

● Vigilância – Animais, COVID-19, Fumacê, Saúde do Trabalhador, Vacinação,

Vigilância Sanitária.

Central de Serviços:

● Outros Serviços – Dengue (Aplicação de Inseticida/Canal/Bueiro), Dengue

(Combate a possível foco), Dengue (Proliferação de mosquito), Dengue (Solicitação

de Carro Fumacê), Recolhimento de Animais Vivos de grande porte, Vigilância

Sanitária (Fiscalização de Irregularidades em produtos alimentícios), Vigilância

Sanitária (Higiene em comércio), Vigilância Sanitária (Produtos Vencidos à Venda),

Zoonoses (Proliferação de caramujo), Zoonoses (Proliferação de ratos).

As ouvidorias do SUS são instrumentos de viabilização dos princípios estabelecidos na Lei
Orgânica da Saúde nº 8.080/90 e na Lei nº 8.142/90 que dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do SUS.

Usuários do Serviço: Cidadãos, Usuários do Serviço e Gestores.
Local de Acesso:
https://transparencia.cariacica.es.gov.br/Canal.Atendimento.aspx?CanalAtendimentoId=2
ouvidoriasaude@cariacica.es.gov.br

Requisito para atendimento: Os requisitos para análise e atendimento da manifestação são os
seguintes:

● A manifestação deve conter elementos mínimos indispensáveis à sua solução (padrões
mínimos de coerência);

● Exposição dos fatos conforme a verdade;
● Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;
● Não agir de modo temerário;
● Prestar as informações que lhe forem solicitadas.

Horário de atendimento: 08h00 às 16h00 de Segunda a Sexta -Feira.
Telefone: (27) 3354-5602 ou 162.
Endereço: Avenida Kleber Andrade, 5, Rio Branco.
Prazo para obter o Resultado/Serviço: Até 20 dias prorrogáveis por mais 10.
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12. GLOSSÁRIO

BCG - Vacina que protege contra as principais formas graves da tuberculose, como meningite

tuberculosa e tuberculose miliar. É importante que seja dada logo ao recém-nascido. Se isso

não for possível, deve ser ministrada após o primeiro mês de vida.

GLICEMIA CAPILAR – Exame que mede a quantidade de açúcar no sangue (glicemia) utilizando

uma gota de sangue, geralmente recolhido da ponta dos dedos. Graças a este teste é possível

conhecer as variações do nível de glicemia que ocorrem durante o dia e ajustar a alimentação,

medicação e as doses de insulina de acordo com ela, a modo de evitar situações de glicemia

aumentada (hiperglicemia) e de glicemia baixa (hipoglicemia).

HIV - é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Causador da aids, ataca o

sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. Ter o HIV não é a

mesma coisa que ter aids. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e

sem desenvolver a doença. Mas podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações

sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho

durante a gravidez e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção.

Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações.

IST – Infecção Sexualmente Transmissível. São causadas por vírus, bactérias ou outros

microrganismos e transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal)

sem prevenção, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode

acontecer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. A

terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) passa a ser adotada em substituição à

expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), porque destaca a possibilidade de uma

pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas.

PNI – Programa Nacional de Imunização. É um programa no Ministério da Saúde que define os

calendários de vacinação considerando a situação epidemiológica, o risco, a vulnerabilidade e

as especificidades sociais, com orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos,

gestantes, idosos e povos indígenas.

PREVENTIVO - O exame preventivo feminino, também conhecido como “teste de Papanicolau”,

é um exame ginecológico de citologia cervical, realizado para prevenção de câncer do colo do

útero, principalmente causado pelo papilomavírus humano (HPV). Geralmente é indolor,

simples e rápido (dura apenas alguns minutos).

PUERICULTURA - É a ciência que visa proteger o paciente contra algum agravo que possa

interferir em seu desenvolvimento físico e mental. É um trabalho voltado para pacientes com

idade entre zero e 19 anos e se difere da consulta tradicional ao pediatra, aquela realizada

quando há uma queixa específica. A consulta de puericultura é destinada à avaliação completa

do paciente, desde a pesagem, capacidade auditiva e visual até o desenvolvimento

neuropsicomotor e da sexualidade. Tanto o médico quanto o enfermeiro atuam na

puericultura.
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13. FICHA TÉCNICA

EUCLÉRIO DE AZEVEDO SAMPAIO JUNIOR

Prefeito Municipal

EDNA LUZIA FURTADO

Vice-Prefeita

ROBERTA GOLTARA COELHO

Secretária Municipal de Saúde

JULIANA RAMOS BRUNO

Subsecretária de Saúde

ENRIELTON CHAVES

Subsecretária Administrativa

ANA PAULA DE JESUS

Planejamento em Saúde

ELAINE COSTA ARAÚJO DE PAULA

Gerência Administrativa

ANA BEATRIZ SÁ DE FREITAS DUARTE

Gerência de Atenção à Saúde

ROSANA CARRARETO MORAES PALMA

Gerência de Assistência Farmacêutica

DANIELA RODRIGUES BARROSO

Gerência de Regulação, Controle e Avaliação

FLÁVIA HELENA MAIA COSTA

Gerência de Vigilância em Saúde

KÉSIA ZAMERIM SANTANA

Assessora Técnica em Ouvidoria
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