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1. Introdução  

O presente relatório tem como objetivo pontuar as ações executadas pela União 

pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU no contrato de gestão Nº 01/2018 

firmado com a Prefeitura Municipal de Ibirarema para o desenvolvimento de ações de 

saúde no âmbito da atenção básica e ambulatorial municipal. 

O Desenvolvimento dos Serviços de Saúde do Município de Ibirarema, denominado 

PROAADSS - IBIRAREMA, firmado por meio de Contrato de Gestão entre a UNISAU e 

o município, em estreita cooperação técnica, cujo objetivo será fomentar e promover de 

forma complementar a execução das atividades relativas ao apoio, aprimoramento, 

desenvolvimento e manutenção dos serviços de saúde, desenvolver-se-á segundo o 

estabelecimento de metas de cobertura assistencial e melhoria de indicadores pactuados 

em conformidade com o Plano Municipal de Saúde elaborado pelos gestores, bem como 

a disponibilidade financeira e orçamentária da Prefeitura do Município. Possui como 

instrumento matricial para análise técnica e avaliação de resultados determinados no 

Plano de Trabalho compartilhado, que apresenta o detalhamento dos objetivos, das 

metas, dos resultados a serem atingidos, do cronograma de execução, dos critérios de 

avaliação de desempenho, com os indicadores de resultado e a previsão de receitas e 

despesas. 

 

2. Objetivos  

 

Os objetivos pretendidos com o desenvolvimento e operação desta Parceria são: 

• Aprimorar o sistema municipal de saúde para alcançar as metas propostas 

segundo os indicadores e diretrizes de saúde do Sistema Único de Saúde - 

SUS;  

• Implantar programas inovadores e procedimentos de gerenciamento ágeis, 

que atendam à complexidade do SUS, em concordância com as diretrizes 

de saúde do Governo Federal, Estadual e Municipal; 
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• Adotar medidas para agilizar e implementar serviços que subsidiem a 

capacidade gestora do município na área de saúde, visando atingir 

excelência na qualidade dos serviços prestados; 

• Aperfeiçoar a rede de assistência à saúde buscando uma atenção 

humanizada, universal, integral, equânime e resolutiva que vá ao encontro 

das necessidades de saúde do município. 

 

3. Diretrizes e Ações 

 

Tendo em vista o Apoio, Aprimoramento e Desenvolvimento dos Serviços de 

Saúde este projeto foi concebido para viabilizar um conjunto de atividades que visam 

otimizar o atendimento na atenção básica e reduzir a procura pelo Pronto Atendimento. 

“Apoiar a organização da Atenção Básica, tendo na estratégia Saúde da Família 

seu eixo de estruturação visando à equidade, com redução das desigualdades entre os 

indivíduos, famílias, comunidades, ampliando seus potenciais de desenvolvimento de 

vidas saudáveis”. 

Na perspectiva de atingir os objetivos propostos, algumas ações deverão ser 

desenvolvidas no sentido de atingir as metas pactuadas, dentre elas: 

✓ Realização de um diagnóstico situacional da Atenção Básica; 

✓ Recrutamento e seleção dos profissionais necessários para complementar 

as já existentes em caso de necessidade; 

✓ Qualificação inicial, continuada e permanente das equipes; 

✓ Avaliação e análise mensal dos dados gerados pela Atenção Básica; 

✓ Desenvolvimento de protocolos assistenciais, voltados para as principais 

necessidades de saúde evidenciadas 
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✓ Aprimoramento dos mecanismos de controle social pela população usuária, 

através da implantação dos conselhos gestores locais e fortalecimento do Conselho 

Municipal de Saúde; 

✓ Aprimoramento do gerenciamento e estabelecimento de indicadores de 

avaliação e acompanhamento de resultados; 

✓ Elaboração mensal de relatórios gerenciais com todas as metas 

alcançadas e problemas ocorridos que forneçam subsídios para os gestores, gerentes e 

profissionais, no sentido de qualificar as ações de saúde. 

✓ Atualização e aperfeiçoamento do conhecimento dos envolvidos na 

digitação e envio dos dados do E-SUS AB a fim de manter cadastros atualizados, 

informações concretas e repasses adequados; 

✓ Implantação da estratégia de acolhimento com classificação por critério de 

risco; 

✓ Implementação de reuniões para o planejamento das ações e decisões 

realizado de forma participativa, com compartilhamento da problemática de saúde entre 

o órgão executor - a Diretoria Municipal de Saúde e órgão fiscalizador – o Conselho 

Municipal para melhor percepção das dificuldades e a definição das necessidades, a fim 

de contribuir para os avanços da saúde municipal; 

✓ Aperfeiçoamento e ampliação dos serviços, na busca de um sistema 

municipal de saúde que seja universal, humanizado e de qualidade a toda população de 

Ibirarema, atentando para as condições de assistência, trabalho e ambiência ainda 

deficitários na rede de atenção. 

✓ Visitas semanais as Unidades Básicas de Saúde, para aproximações 

sucessivas com a realidade local e facilitação do desenvolvimento de novas tecnologias 

e estratégias que impulsionem não só a melhoria das ações de saúde, mas também 

tragam mais motivação aos profissionais envolvidos na assistência a população. 
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✓ Elaboração de relatos de experiência em formato de pesquisa cientifica 

para apresentação dos resultados positivos e experiências exitosas em eventos 

científicos relacionados à Saúde Coletiva. 

✓ Criação de mecanismos e instrumentos que garantam o cumprimento das 

atribuições profissionais especificas determinadas para os profissionais da ESF. 

 

4. Metas Quantitativas: 

 
Estimativa de produção de serviços: 

 

CONSULTAS/ATENDIMENTOS/ACOMPANHAMENTOS 
TOTAL 
ANUAL 

Base 2018 

MÉDIA 
MENSAL 

Base 2018 

TOTAL 
ANUAL 

Base 2019 

MÉDIA 
MENSAL 

Base 2019 

CONSULTAS MÉDICAS       

ATENDIMENTO EM UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO 

17.971 1.497 21.771 1.814 

ATENDIMENTO DE URGENCIA COM OBSERVAÇÃO 1.127 94 1.248 104 

ATENDIMENTO DE URGENCIA COM REMOÇÃO 1.085 90 1.436 120 

ATENDIMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA 1.466 122 1.921 160 

ATENDIMENTO DE CONSULTA AMBULATORIAL 
ESPECIALIZADA EM UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

2.573 214 2.616 218 

Subtotal médico  24.222 2.017 28.992 2.416 

ATENDIMENTOS ENFERMAGEM     

ACOMPANHAMENTO GESTANTES 594 49 468 39 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS / 
PROCEDIMENTOS 

14.077 1.173 21.917 1.826 

AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 24.339 2.028 30.848 2.571 

CURATIVO 2.084 174 3.218 268 

INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO 1.681 140 1.255 105 

RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS  147 12 143 12 

SUTURA 82 7 131 11 

VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR 4.367 364 4.762 397 

Subtotal enfermagem 47.371 3.947 62.742 5.229 

PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA         



 
 

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 
contato@unisau.org.br 

 

 

5. Metas Qualitativas: 

 

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

METAS AÇÕES  

Avaliação do processo de trabalho 

- Avaliação estatística conforme 
relatório quantitativo das metas 
atingidas 
- Implantação de formulário de 
satisfação dos usuários 

Conforme dados apresentados no 
relatório acima, as metas foram 
atingidas de forma satisfatória. 
 
Formulário de satisfação implantado 
e executado nas unidades de saúde. 

Acompanhamento do Controle Social e 
participação popular 

- Informar ao Conselho Municipal 
de Saúde (CMS) as ações 
realizadas no período 
- Realizar a prestação de contas ao 
CMS quadrimestralmente 

Apresentado ao CMS os relatórios 
das ações dos quadrimestres, na 
reunião mensal subsequente ao mês 
do relatório. 

Acolhimento dos profissionais 

- Contratação de pessoal  
 

Homologado Processo Seletivo, e 
realizados as contratações conforme 
chamadas e comparecimento dos 
convocados. 

Processo de Recrutamento e Seleção 

- Contratação de empresa 
especializada para realização de 
processo seletivo 

Realizado Processo Seletivo em 
março/2019. 

Realização do Módulo Introdutório PSF 

- Realizar curso visando qualificar 
os profissionais das equipes que 
atuam na Atenção Básica (AB) 

Realizados cursos EAD e 
presenciais de educação continuada 
aos profissionais da saúde com 
temas diversificados para a melhoria 
da qualidade do atendimento e 
atualização dos profissionais. 

E.C.G. 372 31 597 50 

PAPANICOLAU 220 18 195 16 

RAIO X 1.019 85 1.051 87 

Subtotal procedimentos com finalidade diagnóstica 1.611 134 1.843 153 

OUTROS ATENDIMENTOS       

ATENDIMENTOS FARMACÊUTICO  12.103 1.008 12.128 1.011 

ATENDIMENTOS FISIOTERAPIA 3.521 293 3.941 328 

ATENDIMENTOS NUTRICIONISTA 2.249 187 1.988 166 

ATENDIMENTOS PSICÓLOGA 1.273 106 784 65 

PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS 18.982 1.582 25.074 2.089 

Subtotal outros atendimentos 38.128 3.176 43.915 3.659 

TOTAL GERAL 111.332 9.277 137.492 11.457 
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Realização do Módulo Planejamento e 
Gestão 

- Capacitação de profissionais que 
atuam diretamente nas áreas 
administrativas e de gestão 

Realizados cursos EAD e 
presenciais de educação continuada 
aos profissionais da saúde com 
temas diversificados para a melhoria 
da qualidade do atendimento e 
atualização dos profissionais. 

Realização do Módulo Atenção Integral 
nos Ciclos de Vida 

- Capacitar e orientar os 
profissionais das equipes da 
Atenção Básica na abordagem  

Realizados cursos EAD e 
presenciais de educação continuada 
aos profissionais da saúde com 
temas diversificados para a melhoria 
da qualidade do atendimento e 
atualização dos profissionais. 

Realização do Módulo Controle Social 

- Capacitação dos profissionais das 
equipes sobre a participação e 
função do CMS na gestão 
municipal de saúde. 

Realizados cursos EAD e 
presenciais de educação continuada 
aos profissionais da saúde com 
temas diversificados para a melhoria 
da qualidade do atendimento e 
atualização dos profissionais. 

 
2. PROCESSO DE TRABALHO 

METAS AÇÕES  

Preceptoria do Processo de Trabalho 

- Estabelecimento de cooperação e 
intercâmbio para produção de 
conhecimento, visando à 
transformação da formação de 
profissionais de saúde, entre outras 
dimensões, na reconfiguração dos 
saberes e das práticas de cuidado 
e de ensino, do Programa de 
Formação em Educação para 
Profissões da Saúde 

Parceria com empresa 
especializada para assessorias de 
cursos e/ou palestras com intuito de 
promover a Educação Continuada 
aos colaboradores da saúde e 
palestras a população, de promoção 
e prevenção a saúde. 

Implantação do protocolo único 
assistencial 

- Elaborar os protocolos técnicos 
- Implementar e divulgar os 
protocolos 
- Regular a aderência dos 
profissionais aos protocolos 
- Avaliar o uso dos protocolos 

Em processo de elaboração. 

Acompanhamento da implantação da 
lista padronizada de materiais e 
medicação básica 

- Elaborar lista padronizada de 
materiais utilizados na AB 
- Elaborar a Relação de 
Medicamentos Municipal 
(REMUME) em consonância com a 
Relação Nacional de 
Medicamentos (RENAME) 
- Divulgar junto aos profissionais da 
rede municipal de saúde as 
relações de materiais e 
medicamentos disponíveis 

Há uma padronização dos 
medicamentos criada pelo município 
a qual permanecemos utilizando e 
nos colocamos a disposição para 
qualquer alteração/implantação que 
a Diretoria de saúde julgar 
necessária. 

Acompanhamento do processo de 
territorialização 

- Participar da avaliação periódica 
relativa à situação de saúde da 
população e ao funcionamento dos 
serviços de saúde, provendo aos 
coordenadores informações que 

As equipes de ESF e ACS e as 
atividades desempenhadas estão de 
acordo com a região (território) de 
cada equipe. 
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permitam o seu aperfeiçoamento 
e/ou redirecionamento, com vistas 
a subsidiar a tomada de decisão 
por parte dos mesmos; 

 
3. ESTRUTURAÇÃO 

METAS AÇÕES  

Acompanhamento da proporção da 
população coberta pela ESF 

- Apoio às Ações de Estratégia 
Saúde da Família e Agentes 
Comunitários 

Acompanhado pela Coordenação e 
Diretoria de saúde o trabalho 
executado pelos ESFs, e apoio as 
ações realizadas nos mesmos. 

Monitoramento da média mensal de 
consultas medicas por habitante nas 
especialidades / outros serviços 

- Avaliação dos relatórios de 
atendimento e elaboração de 
planilha com dados comparativos. 

Acompanhado periodicamente o 
relatório mensal comparativo entre 
os atendimentos do mês vigente e 
do ano anterior, para mantermos os 
serviços com atendimento de 
qualidade, e melhorias nos quais 
não obtiverem o resultado esperado.  

Acompanhamento da média mensal de 
visitas domiciliares por família 

- Avaliação dos relatórios emitidos 
pelos instrumentos de informação 
(eSUS, SISAB, etc...) 

Os relatórios de visitas das ACS são 
comparados com o preconizado 
pelo Ministério da Saúde. 

Monitoramento dos sistemas de 
informação 

- Acompanhamento da situação de 
alimentação de dados nos 
sistemas de informação oficiais 
(eSUS, SIA-SUS, SISAB, Bolsa 
Família, SIM, SINASC, SCNES, 
etc...) e também de sistemas 
próprios. 

Foram alimentados corretamente 
dentro do cronograma do Ministério, 
todos os sistemas de informações 
determinados. 
Informado também no sistema do 
município a produção mensal das 
Unidades de Saúde. 

Implantação do sistema de referência e 
contra referência local e regional 

- Organizar o sistema local de 
referências, bem como trabalhar 
com as equipes as referências 
regionais acordadas. 

Nas ESFs utilizado o sistema 
interno de encaminhamentos para 
os serviços do município, como 
fisioterapia, e via CROSS 
ambulatorial os serviços que são 
ofertados, que não constam na rede 
da Atenção Básica, de médicos 
especialistas, como dermatologista, 
cardiologista, neurologista, entre 
outros. 
No Pronto Atendimento, 
encaminhamentos para UPA 
Ourinhos, de atendimentos 
secundários, e também via CROSS, 
para atendimento hospitalar. 

Avaliação para (re)planejamento de 
ações 

- Monitorar, periodicamente, as 
ações em saúde realizadas 
visando sua melhoria, correções e 
possibilitando um melhor 
planejamento futuro. 

Reavaliado a necessidade de 
aumento da carga horaria funções, 
de Psicólogo, Nutricionista e 
Fisioterapeuta; tais como também, o 
aumento de consultas do Psiquiatra, 
contratação de um médico clinico 
geral no PSF para atendimento 
complementar as demandas 
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necessárias, e contratação de um 
técnico de enfermagem para 
completar o quadro necessário de 
profissionais no Pronto 
Atendimento, conforme pedido do 
Departamento de Saúde, adequado 
no termo Aditivo de renovação do 
contrato no mês de agosto de 2019. 

 

 

 

6. Relatório de Desenvolvimento  

 

O Projeto de Apoio, Aprimoramento e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde 

do Município de Ibirarema, denominado PROAADSS - IBIRAREMA iniciou-se em 

01/08/2018.  

No decorrer do ano de 2019, foi realizado a execução e operacionalização dos 

serviços de saúde do município de Ibirarema, tendo em vista o objetivo de 

aperfeiçoamento da rede de assistência à saúde buscando uma atenção humanizada, 

universal, integral, e resolutiva nas necessidades de saúde do município, desta forma 

foram realizados: 

 

▪ Estratégia de Saúde da Família – ESF 

Na Estratégia de Saúde da Família – ESF é realizado atendimentos nas Unidades 

e domiciliares de segunda a sexta-feira, das 07:00h as 17:00h. As consultas médicas 

ambulatoriais são realizadas por clinico geral, pediatra, ginecologista/obstetra; consultas 

médicas especializadas por ortopedista e psiquiatra; atendimento odontológico; 

acompanhamento por psicólogo e nutricionista realizadas por agendamento. 

Pela enfermagem os atendimentos são livre demanda, de aferição de pressão 

arterial, teste de glicemia, curativos, retirada de ponto, coleta de exame citológico 

(Papanicolau), teste rápido (HIV, Sífilis, Hepatite B e C, Gravidez), medicações. 

Além das visitas diárias do Agente Comunitário de Saúde – ACS, temos as visitas 

domiciliares agendadas pela recepção a pedido do paciente, sendo elas realizadas por 

enfermagem, ACS e médico; nutricionista; psicóloga e dentista; e também a realização 

de Grupos Educativos. 
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Os grupos educativos na Atenção Primária à Saúde desempenham um papel 

fundamental levando ao conhecimento da população as informações referentes ao 

processo saúde-doença. Essas são consideradas ferramentas que favorecem a 

autonomia e proporcionam a valorização do sujeito e a troca de experiência. 

Estes Grupos acontecem de acordo com o Protocolo do Programa de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ-AB que tem como objetivo incentivar 

os gestores a melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) por meio das equipes de Atenção Básica à Saúde.  

Entre os grupos desenvolvidos estão entre eles: Tabagismo, Linha de Cuidados 

Sobrepeso e Obesidade; Sexualidade na adolescência (prevenção de IST e Gravidez na 

Adolescência); Gestantes; DPOC (Doença Pulmonar obstrutivas Crônicas): Tabagismo; 

Saúde Bucal; Saúde da Mulher, Outubro Rosa com orientações e campanha de 

mamografias; Novembro Azul, com campanhas e orientações ao público masculino, com 

pedidos de exames e orientações no agendamento no Programa do AME, da Secretaria 

de Estado da Saúde: “Filho que ama leva o pai ao AME”, onde o atendimento é realizado 

primeiramente por uma consulta de enfermagem para avaliação do peso, altura e risco 

cardíaco, e realização de exames laboratoriais de sangue e eletrocardiograma e na 

semana seguinte é agendado o retorno para as consultas com cardiologista e urologista 

para avaliação dos exames. Em caso de anormalidade, o paciente é encaminhado para 

mais exames, com acompanhamento e tratamento. 

Além do trabalho desenvolvido nos ESF’s pela saúde bucal, realiza-se também o 

trabalho de escovação nas escolas municipais, e visita ao Asilo com orientações e 

exames nos idosos; e Palestras entre elas para mães e gestantes sobre Saúde Bucal do 

Bebê de 0 a 3 anos. (Anexo 1) 

 

▪ Vigilância Sanitária e Epidemiológica (VISA/VE) 

A Vigilância Sanitária é responsável pela proteção e promoção da saúde, tendo 

como principal finalidade impedir que a saúde humana seja exposta a riscos ou, em 

última instancia, combater as causas dos efeitos nocivos que lhe forem gerados, em 
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razão de alguma distorção sanitária, na produção e na circulação de bens, ou na 

prestação de serviços de interesse à saúde. 

No decorrer do período foi realizado e acompanhado pela vigilância sanitária 

atividades tais como: Cadastro, inspeção, investigação e monitoramento dos 

estabelecimentos em geral; Campanha de Tabaco e Álcool para menor em conjunto com 

a VISA Municipal e Estadual; Campanha eliminando a Capina Química e a 

Conscientização do Amianto; Acompanhamento mensal da coleta de água, enviados 

ao  Instituto Adolfo Lutz Marilia, para verificação do teor e PH da água; Inspeção e 

verificação de boas práticas dos estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária; 

Atendimento às denúncias; Fiscalização, emissão e renovação de Licença de 

Funcionamento dos estabelecimentos municipais; entre outras. 

A Vigilância Epidemiológica tem a responsabilidade de decidir sobre a execução 

de ações de controle de doenças e agravos, e manter atualizadas essas informações, 

bem como os fatores que a condicionam numa área geográfica ou população definida.   

Com o objetivo de prevenir e proteger a população, no decorrer do ano foi 

realizado e acompanhado pela vigilância epidemiológica campanhas, tais como: DST, 

realizada no Carnaval com distribuição de panfletos e preservativos; campanha de 

imunização da Influenza, campanha de imunização do Sarampo; campanha Dezembro 

Vermelho: Fique Sabendo Prevenção contra a AIDS, entre outras.  

 Com o objetivo de prevenção a Dengue foram realizadas visitas pelos agentes de 

endemias juntamente com a Vigilância Epidemiológica e Sanitária, a limpeza dos 

quintais, visitas casa a casa dos munícipes e a conscientização dos mesmos na 

importância em manter os quintais e terrenos limpos, para assim evitar a transmissão da 

doença pelo mosquito Aedes aegypti.  

 

▪ Academia da Saúde  

A Academia da Saúde tem mudado o dia a dia das pessoas, tornando-as ativas 

em sua comunidade, proporcionando qualidade de vida, melhorando e prevenindo 

doenças como HIPERTENSÃO e DIABETES, através de grupos diários envolvendo 

praticas corporais e atividade física, supervisionadas pelo educador físico. 
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Com o objetivo de promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos 

à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, 

condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e 

serviços essenciais.  

Tem a finalidade de promover práticas corporais e atividade física, alimentação 

saudável, modos saudáveis de vida, produção do cuidado, entre outros, por meio de 

ações culturalmente inseridas e adaptadas aos territórios locais, tais como: Práticas 

corporais e atividades físicas; Produção do cuidado e de modos de vida saudáveis; 

Promoção da alimentação saudável; Práticas integrativas e complementares; Práticas 

artísticas e culturais; Educação em Saúde; Planejamento e Gestão; Mobilização da 

comunidade. (Anexo 2) 

Na clínica o objetivo é promover a reabilitação física tratando ou diminuindo as 

incapacidades causadas por doenças crônicas, sequelas neurológicas ou lesões 

derivadas da gestação e do parto, acidentes de trânsito e de trabalho, foram permaneceu 

realizados atendimentos por profissional fisioterapeuta, utilizando recursos terapêuticos 

de: Eletroterapia, Termoterapia, Fototerapia, Mecanoterapia,  Crioterapia, 

Cinesioterapia, Recursos Terapêuticos Manuais, Treino Proprioceptivo, Fortalecimento 

Muscular, Alongamento Muscular, com isso dando assistência necessária qualificada 

aos usuários.  

 

▪ Pronto Atendimento 

A Unidade de Pronto Atendimento é uma estrutura com horário de funcionamento 

para população de 24 horas, com exceção ao atendimento médico, no qual a Unidade 

dispõe um profissional das 07:00h às 00:00 h, após esse horário o paciente que 

comparecer no pronto atendimento, será avaliado pela enfermagem, e se necessário 

encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento de Ourinhos). 

Para melhor atendimento à população a unidade utiliza dois sistemas, sendo eles: 

CROSS (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) e UPA. O sistema 

CROSS é uma central de regulação de leitos, que recebem solicitações para paciente 

estáveis e de urgências, o UPA recebe apenas emergências, o que difere os dois é que 
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o CROSS a solicitação é feita via sistema online e o UPA o paciente é encaminhado 

direto acompanhado pelo médico e um profissional de enfermagem. 

A rotina de atendimento na unidade tem o funcionamento com a seguinte rotina: 

o paciente chega, é atendido primeiramente pela recepcionista que imediatamente faz a 

abertura da ficha de atendimento, essa ficha contém as informações necessárias do 

paciente. Logo, o paciente é encaminhado para a pré-consulta com a equipe de 

enfermagem, onde os mesmos verificam os sinais vitais e anotam as queixas, e após 

encaminham para atendimento médico. Após a consulta, a enfermagem realiza os 

devidos procedimentos prescritos pelo médico e providenciam a liberação do paciente, 

ou até mesmo, os encaminhamentos para CROSS e/ou UPA. 

 

▪ Farmácia 

A Farmácia Municipal tem a função de garantir o acesso a medicamentos 

padronizados do município, bem como informações e orientações para seu uso racional, 

promoção da saúde e bem-estar dos usuários, também aqueles sujeitos a controle 

especial, pertencentes a Portaria 344/98, e a distribuição de medicamentos da relação 

do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – MEDEX ou Alto Custo, 

seguindo estes os devidos protocolos.  

Solicitação através de processos administrativos ao Estado de medicamentos ou 

nutrição enteral não disponibilizados pelo SUS, a orientação e atendimento é feita 

exclusiva pela farmacêutica. 

No decorrer do ano tiveram 21.845 atendimentos, com 842.452 medicamentos 

entregues por unidade. 

  Há também o setor de Estoque vinculado à farmácia, controlado pelo Almoxarife, 

onde são realizados todos os pedidos necessários ao setor de compras; as dispensações 

de medicamentos, materiais de enfermagem e odontológicos, para as Unidades de 

saúde; e a conferencia de recebimentos de produtos entregues pela transportadora, 

onde são realizados através de sistema com as entrada e saída das mercadorias para 

melhor controle. 

  



 
 

União pela Beneficência Comunitária e Saúde – UNISAU 

Rua Francisco Quadra Castro, nº 160 – Sala 01 - Centro – CEP: 08675-170 – Suzano/SP 
Tel: 11 4742-4175 

www.unisau.org.br 
contato@unisau.org.br 

▪ Educação Continuada 

Foram realizados cursos de Educação Continuada EAD (Educação a Distância) e 

presencial pela Empresa Neoway Silver, para os colaborares da saúde, onde foram 

abordados como temas EAD: Atuação Multidisciplinar na Prevenção de Quedas; 

Emergências Psiquiátricas; Lesões por Pressão; OVACE e RPC; POP – Lavagem das 

Mãos; Postura Profissional; Preparo de Medicamentos; Pronto Socorro; Saúde da 

Mulher; Saúde da Mulher 2; Sepse; Venóclise; Tecnologia e Saúde; Transtornos Mentais 

e seu relacionamento com o suicídio. E presenciais com os temas: Saúde Mental; 

DST/AIDS Prevenção para Qualidade de Vida; Gestão de Carreiras/Crescimento 

Profissional; Relatórios de Enfermagem; Motivados e Motivos para Atender Bem; 

Aleitamento Materno; Hipertensão e Diabetes: Orientações para adesão do tratamento; 

Humanização aos Atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS): Cartilha Humaniza 

SUS; Setembro Amarelo; Outubro Rosa; Sarampo: Diagnósticos e Cuidados; Dengue e 

outras Arboviroses: Cuidados e Prevenção. (Anexo 3) 

 No ano de 2019 foi realizado também Palestras Comunitárias, abordando temas 
tais como:  

✓ DST’s – Orientação, Conscientização e Prevenção, com o objetivo de 

promover a conscientização e prevenção das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, principalmente dos jovens, tendo em vista as festividades de 

Carnaval, onde se aumenta muito o índice de gravidez e DST’s, dentre alguns 

assuntos abordados estão: Causas, sinais e sintomas, sequelas, prevenção e 

tratamento das DSTs/AIDS de Cancro Mole, Gonorreia, Candidíase, HPV, Sífilis, 

HIV – AIDS; e Orientação quanto ao uso correto do preservativo. (Anexo 4) 

✓ Aleitamento Materno, com o objetivo de incentivar as gestantes da importância 

da amamentação. Dentre alguns assuntos abordados estão: Benefícios para a 

criança para a criança, para mulher e a família; Cuidados com as mamas, a 

alimentação; Fisiologia da amamentação; Lesões de mama mais comum nesta 

fase, causas, tratamentos não medicamentosos; Técnicas de amamentação; 

Fases que compõem o leite materno; Ordenha, Armazenamento e preparo do leite 

para ser oferecido em copinhos. (Anexo 5) 
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✓ Setembro Amarelo – Prevenção ao Suicídio, com o objetivo de trabalhar na 

Escola, com os alunos mostrando que: “Toda vida Importa, que eles não estão 

sozinhos”. Abordando assuntos tais como: a Origem do tema da campanha 

Setembro Amarelo; Definição de suicídio; de alerta comum nos casos de possíveis 

suicidas; Formas de abordar e ajudar o enfermo com risco de suicídio. (Anexo 6)  

 

✓ Outubro Rosa: Coisas de Mulher, com o objetivo alinhar-se com a proposta do 

Ministério da Saúde "Outubro Rosa" que visa abordar a importância da prevenção 

contra os agravos e diversas doenças que podem atingir as mulheres, além dos 

assuntos comumente discutidos neste período como o câncer de mama e o 

câncer do colo do útero, sendo elas entre outras a candidíase, o climatério e 

menopausa. Em todas as situações foi destacada a importância de se observar e 

reconhecer os primeiros indícios do adoecimento para um tratamento precoce e 

assim poder atingir a cura ou ao menos uma melhor qualidade de vida durante o 

período.  Foi demonstrado a prática do autoexame das mamas, ação simples e 

de alto impacto na detecção precoce de tumores que precisam de tratamento ágil. 

(Anexo 7)  

Em novembro, no aniversário do município, foi realizada Ação Solidária, a qual a 

equipe da saúde, de todos os setores puderam participar sendo realizadas aferição de 

pressão arterial, verificação de glicemia, orientação da saúde bucal e campanha de 

vacina do Sarampo. 
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Anexo 1 – Visita Saúde Bucal ao Asilo e Palestra de Escovação nas Escolas 
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Anexo 2 – Atividades Academia da Saúde 
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Anexo 3 – Cursos de Educação Continuada Presenciais 
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Anexo 4 – 2ª Palestra Comunitária: DST’s – Orientação, Conscientização e 
Prevenção. 
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Anexo 5 – 3ª Palestra Comunitária: Aleitamento Materno 
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Anexo 6 – 4ª Palestra Comunitária: Setembro Amarelo - Prevenção ao Suicídio 
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Anexo 7 – 5ª Palestra Comunitária: Outubro Rosa - Cuidados de Mulher 
 

 
 

 


