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ATENÇÃO BÁSICA 

 

São desenvolvidos os programas de Saúde da Criança, Saúde da Mulher, Saúde do 

Adolescente, Controle do Diabetes Mellitus e da Hipertensão Arterial, Saúde Bucal e Programa de 

Saúde da Família (PSF). Dentro desses programas foram realizadas diversas ações de promoção à 

saúde. Tais como: 

 

ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER 

 

A campanha “Julho Amarelo” foi instituída no Brasil pela Lei nº 13.802/2019 e tem por 

finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais.A hepatite é uma 

inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e 

outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. 

Nem sempre a doença apresenta sintomas, mas quando aparecem, estes se manifestam na forma 

de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina 

escura e fezes claras. 

No dia 29 de julho de 2021, na Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade, a 

Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação da Atenção Primária a Saúde (APS) realizaram uma 

ação coletiva em alusão ao Julho Amarelo, mês de combate as Hepatites Virais com foco na saúde da 

mulher intitulado como: JULHO AMARELO E SAÚDE DA MULHER. A ação iniciou às 09 horas 

da manhã e finalizou às 12:00 horas da manhã na recepção principal. Este evento contou com a 

participação dos seguintes profissionais de saúde: Agentes Comunitários de Saúde Marcos, Sérgio, 

Mônica, Tatiele Monique, Clésia, José Raimundo, Lucivânia, Alberto, Angelita, Edilene, Élia, 

Digenilton, Ednalva, Gilvanda e Laiane; Enfermeiras Carla Murielle e Vanessa Aragão; Assistente 

Social Naíza Alves; Nutricionista Lílian Silviane; Assistentes Administrativos Kelly e Maíra; Técnicos 

de Enfermagem Graziela, Geane, Suzana e Adriana; profissionais da sala de vacina Eduarda e Thaís; 

profissionais da limpeza Tânia Alves, Maria José e Héricles Pereira; profissionais da administração 

como Coordenadora da APS Manoela Ferreira, Coordenador do PSE Mirium Miguel, Coordenadora 

do NASF Izabela Moraes, Secretário Municipal de Saúde José Adeilson, Diretor da Clínica Wellington 

Gomes, Prefeito José Arakém e Secretário de Gabinete Ricardo Aragão. 

Durante a ação foram utilizados recursos como materiais impressos, panfletos, computador, 

Datashow, testes rápidos, tensiômetro, estetoscópio e glicosímetro. 
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A ação iniciou com a fala do Prefeito José Arakém que abriu o evento, deu as boas-vindas aos 

participantes e falou sobre a importância da ação. Logo após o Secretário Municipal de Saúde José 

Adeilson estendeu as boas vindas e falou sobre a importância da ação e das medidas sanitárias para 

realizar o controle e evitar a infecção pelas Hepatites. Em seguida falou o Secretário de Gabinete 

Ricardo Aragão que também deus as boas vindas a todos os participantes. A coordenadora da APS 

Manoela Ferreira deu as boas-vindas e explicou sobre a importância da ação e da participação de todos 

que estavam presentes, para que eles adquirissem o máximo de conhecimento durante as palestras. O 

Diretor da Clínica Wellington Gomes finalizou as boas vindas e anunciou o primeiro palestrante. 

A primeira palestrante foi a Enfermeira Carla Murielle, ela abordou sobre o Julho Amarelo e as 

Hepatites Virais. Ela falou sobre definição, formas de transmissão, sinais e sintomas, tratamento, 

complicações e formas de prevenção. 

A segunda palestrante foi a Nutricionista Lílian Silviane que abordou sobre a Importância da 

alimentação saudável na Saúde da Mulher. 

A terceira e última palestrante foi a Assistente Social Naíza Alves, ela abordou sobre Políticas 

Públicas de Atenção à Saúde da Mulher, os direitos e garantias nas diversas situações do cotidiano que 

afetam o bem-estar social, físico e mental da mulher. 

Os participantes do evento tiveram a disponibilidade dos serviços como: realização de Testes 

Rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C (22 testes de cada); aferição de Pressão Arterial (15); 

verificação de glicemia capilar (15); exame clínico das mamas (18); solicitação de mamografia (12); 

realização de exame citopatológico (18); atualização do cartão do SUS e atualização de cartão de 

vacina.  

Ao final do evento foi ofertado a todos que ali estavam presentes um Coffee Break com salada 

de frutas, bolos, sucos e café. 

SEMANA DA GESTANTE 

 

O mês de agosto é conhecido como Agosto Dourado por simbolizar a luta pelo incentivo à 

amamentação – a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. 

O principal objetivo de nossa campanha Agosto Dourado é sensibilizar pediatras, profissionais 

de saúde e a sociedade como um todo para a importância da amamentação, para que ela seja 

reconhecida como fundamental para o desenvolvimento infantil. Sabemos que muitas doenças 

crônicas, alergias ou alterações orgânicas podem ser evitadas ou terem os riscos reduzidos graças ao 
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aleitamento materno. Além disso, a amamentação tem aspectos psicológicos importantes, pois 

fortalece o vínculo mãe e bebê.  

Nos dias 23, 24 e 26 de agosto de 2021, a Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação da 

Atenção Primária a Saúde (APS), realizaram três ações coletivas em alusão ao Agosto Dourado, mês 

de incentivo ao Aleitamento Materno intitulado como: AGOSTO DOURADO E SEMANA DA 

GESTANTE. 

A ação teve início no dia 23 na UBS José Eunápio dos Santos, situada no Povoado Quintas às 

14 horas da tarde e finalizou às 16:30 horas da tarde. Neste  dia o evento contou com a participação 

dos seguintes profissionais de saúde: Agentes Comunitários de Saúde Gilvanda e Laiane; Enfermeira 

Vanessa Aragão; Nutricionista Lílian Silviane; Técnico de Enfermagem Geane; Odontóloga 

CrisleyLourrane; Auxiliar de Saúde Bucal Claudiane Ferreira; profissionais da limpeza Tânia Alves e 

Maria José; profissionais da administração como Coordenadora da APS Manoela Ferreira, 

Coordenador do PSE Mirium Miguel, Secretário Municipal de Saúde José Adeilson e Secretário de 

Gabinete Ricardo Aragão. 

Durante a ação foram utilizados recursos como materiais impressos, cartilhas sobre a Gestante 

e Aleitamento Materno, sobre Saúde Bucal e sobre Alimentação Saudável e computador. 

A ação iniciou com a fala do Secretário Municipal de Saúde José Adeilson, o mesmo abriu o 

evento, deu as boas-vindas as participantes e falou sobre a importância da ação. Logo após o Secretário 

de Gabinete Ricardo Aragão estendeu as boas vindas e falou sobre a importância da ação. Em seguida 

a coordenadora da APS Manoela Ferreira deu as boas-vindas e explicou sobre a importância da ação e 

da participação de todos que estavam presentes, para que adquirissem o máximo de conhecimento 

durante as palestras. Em seguida foi anunciado o início das palestras. 

A primeira palestrante foi a Enfermeira Vanessa Aragão, ela falou sobre a importância do Pré 

Natal e o Aleitamento Materno. Ela abordou temáticas como cuidados essenciais na gestação, sinais de 

alerta, importância do aleitamento materno, técnicas corretas, dicas e benefícios o mesmo.  

A segunda palestrante foi a Nutricionista Lílian Silviane, ela abordou sobre a Importância da 

alimentação saudável durante a gestação, suplementação de vitaminas e minerais durante esse 

importante período na vida da mulher. 

A terceira e última palestrante foi a Odontóloga CrisleyLourrane, ela abordou sobre a 

importância dos cuidados da saúde bucal da mulher durante a gestação, complicações, técnicas corretas 
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de higiene bucal, importância do aleitamento materno para a saúde bucal do bebê, hábitos deletérios, 

orientações sobre a higiene bucal do bebê e doença periodontal. 

Após as palestras, as participantes do evento receberam um kit contendo um pacote de fralda 

descartável, um sabonete infantil líquido e um perfume. 

Ao final do evento foi ofertado a todos que ali estavam presentes um Coffee Break com salada 

de frutas, bolos e sucos.Neste dia houve participação de 12 gestantes. 

No dia 24 a ação ocorreu na UBS Terezinha de Jesus situado Ponto Chique às 14 horas da tarde 

e finalizou às 16:30 horas da tarde. Neste dia o evento contou com a participação dos seguintes 

profissionais de saúde: Agentes Comunitários de Saúde Lucivânia e Alberto; Enfermeira Vanessa 

Aragão; Nutricionista Lílian Silviane; Técnico de Enfermagem Geane; Odontóloga CrisleyLourrane; 

de Saúde Bucal Claudiane Ferreira; Médica Nacélia Andrade; profissionais da administração como a 

Coordenadora da APS Manoela Ferreira. 

Durante a ação foram utilizados recursos como materiais impressos, cartilhas sobre a Gestante 

e Aleitamento Materno, sobre Saúde Bucal e sobre Alimentação Saudável e computador. 

A ação iniciou com a fala da coordenadora da APS Manoela Ferreira deu as boas-vindas e 

explicou sobre a importância da ação e da participação de todos que estavam presentes, para que 

adquirissem o máximo de conhecimento durante as palestras. Em seguida foi anunciado o início das 

palestras. 

A primeira palestrante foi a Enfermeira Vanessa Aragão, ela falou sobre a importância do Pré 

Natal e o Aleitamento Materno. Ela abordou temáticas como cuidados essenciais na gestação, sinais de 

alerta, importância do aleitamento materno, técnicas corretas, dicas e benefícios o mesmo.  

A segunda palestrante foi a Nutricionista Lílian Silviane, ela abordou sobre a Importância da 

alimentação saudável durante a gestação, suplementação de vitaminas e minerais durante esse 

importante período na vida da mulher. 

A terceira e última palestrante foi a Odontóloga CrisleyLourrane, ela abordou sobre a 

importância dos cuidados da saúde bucal da mulher durante a gestação, complicações, técnicas corretas 

de higiene bucal, importância do aleitamento materno para a saúde bucal do bebê, hábitos deletérios, 

orientações sobre a higiene bucal do bebê e doença periodontal. 

Neste dia também foi ofertado consultas de Pré-Natal com a médica Nacélia Andrade. 

Após as palestras, as participantes do evento receberam um kit contendo um pacote de fralda 

descartável, um sabonete infantil líquido e um perfume. 
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Ao final do evento foi ofertado a todos que ali estavam presentes um Coffee Break com salada 

de frutas, bolos e sucos. 

Neste dia houve participação de 14 gestantes. 

No dia 26, terceiro e último dia do evento, a ação ocorreu na Clínica de Saúde da Família 

Nossa Senhora da Piedade às 09 horas da tarde e finalizou às 12:30 horas da tarde. Neste  dia o evento 

contou com a participação dos seguintes profissionais de saúde: Agentes Comunitários de Saúde 

Marcos, Sérgio, Mônica, Tatiele Monique, Clésia, José Raimundo, Edilene, Élia, Digenilton, Ednalva; 

Enfermeira Vanessa Aragão; Assistente Social Naíza Alves; Nutricionista Lílian Silviane; Assistentes 

Administrativos da recepção Kelly e Maíra; Técnicos de Enfermagem Graziela, Geane, Suzana e 

Adriana; Médica Nacélia Andrade; Odontólogos CrisleyLourrane e Sávio Domingos; profissionais da 

limpeza Tânia Alves, Maria José e Héricles Pereira; profissionais da administração como 

Coordenadora da APS Manoela Ferreira,  Secretário Municipal de Saúde José Adeilson, Diretor da 

Clínica Wellington Gomes, Prefeito Coordenadora do NASF Izabela Moraes, José Arakém e 

Secretário de Gabinete Ricardo Aragão; participação especial da Enfermeira JannyWellida. 

Durante a ação foram utilizados recursos como materiais impressos, cartilhas sobre a Gestante 

e Aleitamento Materno, sobre Saúde Bucal e sobre Alimentação Saudável e computador. 

A ação iniciou com a fala do Prefeito José Arakém, o mesmo abriu o evento, deu as boas-

vindas aos participantes e falou sobre a importância da ação. Logo após o Secretário Municipal de 

Saúde José Adeilson estendeu as boas vindas e falou sobre a importância da ação e dos cuidados 

durante a gestação. Em seguida falou o Secretário de Gabinete Ricardo Aragão que também deus as 

boas-vindas a todos os participantes. A coordenadora da APS Manoela Ferreira deu as boas-vindas e 

explicou sobre a importância da ação e da participação de todos que estavam presentes, para que eles 

adquirissem o máximo de conhecimento durante as palestras. O Diretor da Clínica Wellington Gomes 

finalizou as boas vindas e anunciou o primeiro palestrante. 

A primeira palestrante foi uma convidada especial, a Enfermeira Obstetra JannyWellyda, 

especialista e Consultora em Parto Humanizado, Aleitamento Materno e Cuidados com o recém-

nascido. Ela falou sobre a importância do Pré Natal e do parto humanizado e Aleitamento Materno. Ela 

abordou temáticas como importância do aleitamento materno, técnicas e posições corretas, dicas, 

benefícios, complicações, tratamento importância de uma rede de apoio. A palestra foi linda de 

bastante emocionante. 
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A segunda palestrante foi a médica Nacélia Andrade. Ela elaborou uma dinâmica sobre Mitos e 

Verdades sobre a gestação onde houve bastante interação das gestantes que ali estavam. 

 A terceira palestrante foi a Nutricionista Lílian Silviane (NASF), ela abordou sobre a 

importância da alimentação saudável durante a gestação, suplementação de vitaminas e minerais 

durante esse importante período na vida da mulher. 

A quarta palestra foi com os Odontólogos CrisleyLourrane e Sávio Domingos, eles abordaram 

sobre a importância dos cuidados da saúde bucal da mulher durante a gestação, complicações, técnicas 

corretas de higiene bucal, importância do aleitamento materno para a saúde bucal do bebê, hábitos 

deletérios, orientações sobre a higiene bucal do bebê e doença periodontal. 

Não diferente dos dias anteriores as participantes do evento receberam um kit contendo um 

pacote de fralda descartável, um sabonete líquido infantil e um perfume. 

Ao final do evento foi ofertado a todos que ali estavam presentes um Coffee Break com salada 

de frutas, bolos e sucos. 

Neste dia houve participação de 30 gestantes. 

No total 56 gestantes participaram do evento. 

 

CUIDADO E ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS 

 

Atualmente, o Diabetes é a mais comum das doenças não transmissíveis com elevada 

prevalência e incidência crescente.  

Diabetes é a incapacidade do pâncreas em produzir a quantidade de insulina necessária e, 

consequentemente, causa um aumento anormal do açúcar ou da glicose no sangue. Entre alguns 

sintomas da doença estão: sede excessiva, rápida perda de peso, fome exagerada, cansaço inexplicável, 

muita vontade de urinar, má cicatrização, visão embaçada e falta de interesse e de concentração. 

Atualmente configura-se como uma epidemia mundial, o que gera um grande desafio para os 

sistemas de saúde de todo o mundo. O envelhecimento 

da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis 

como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os grandes responsáveis pelo 

aumento da incidência e prevalência do diabetes em todo o mundo. 

O cuidado integral ao paciente com diabetes e sua família é um desafio para a 

equipe de saúde, especialmente para poder ajudar o paciente a mudar seu modo de 

viver, o que estará diretamente ligado à vida de seus familiares e amigos. Aos poucos, ele deverá 
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aprender a gerenciar sua vida com diabetes em um processo que vise 

qualidade de vida e autonomia. 

Nos dias 30 de setembro de 2021 e 07 de outubro de 2021, na Clínica de Saúde da Família 

Nossa Senhora da Piedade, a ESF da Zona Urbana com o apoio da Coordenação da Atenção Primária a 

Saúde (APS) realizou duas ações coletivas voltada ao atendimento e acompanhamento ao paciente 

portador de Diabetes Mellitus Em ambas as datas, a ação ocorreu no período da manhã na segunda 

recepção. Este evento contou com a participação dos seguintes profissionais de saúde: Agentes 

Comunitários de Saúde Marcos, Sérgio, Mônica, Tatiele Monique e Clésia; Enfermeira Carla Murielle; 

Técnica de Enfermagem Graziela; profissional da administração Coordenadora da APS Manoela 

Ferreira, Secretário Municipal de Saúde José Adeilson e Diretor da Clínica Wellington Gomes. 

Durante a ação foram utilizados recursos como materiais impressos, balança, fita métrica, 

tensiômetro, estetoscópio e glicosímetro. 

A ação iniciou com avaliação antropométrica realizada pela Enfermeira Carla Murielle e a 

Técnica de Enfermagem Graziela, assim como preenchimento de impresso a ser utilizado no evento do 

Projeto Iluminar. 

 Em seguida ocorreu as boas vindas e palestra do Médico da equipe Israel Renon que abordou o 

tema Diabetes Mellitus, definição, sinais e sintomas, tipos de tratamento, complicações, alimentação 

saudável. O mesmo esteve aberto para esclarecer todas as dúvidas que surgiram ao longo da palestra 

com a coordenadora da APS Manoela Ferreira deu as boas-vindas e explicou sobre o Projeto Iluminar, 

seu objetivo e de que forma irá funcionar. 

A Enfermeira Carla Murielle durante a ação entregou fitas de glicosímetro para os pacientes 

que possuíam aparelho. 

Os participantes do evento tiveram a disponibilidade de realizar avaliação antropométrica, 

consulta com o médico Israel Renon, renovação e/ou atualização de receita dos hipoglicemiantes e 

medicamentos de uso contínuo assim como dispensação dos medicamentos pela farmácia básica da 

UBS. 

Ao final do evento foi ofertado a todos que ali estavam presentes um lanche saudável que foi 

disponibilizado através de recursos da ESF. 

Ao todo 68 pacientes participaram do evento. 

 

OUTUBRO ROSA 
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Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente em outubro, com a intenção de 

alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, câncer do 

colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos 

serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade. 

A mobilização visa também à disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de 

olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte 

emocional, garantindo um tratamento de qualidade. 

No dia 27 de outubro de 2021 (quarta-feira), na Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da 

Piedade, a Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação da Atenção Primária a Saúde (APS) 

realizaram uma ação coletiva em alusão ao Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama e colo 

do útero denominado: OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL.  

A ação iniciou às 09 horas da manhã e finalizou às 12:00 horas da manhã na recepção principal 

da unidade. Este evento contou com a participação dos seguintes profissionais de saúde: Agentes 

Comunitários de Saúde Marcos, Sérgio, Mônica, Tatiele Monique, Clésia, José Raimundo, Lucivânia, 

Alberto, Angelita, Edilene, Élia, Digenilton, Ednalva, Gilvanda e Laiane; Enfermeiras Carla Murielle e 

Vanessa Aragão; Enfermeira Jamille Ates; Fonoaudióloga Anny Caroline; Assistente Social Naíza 

Alves; Nutricionista Lílian Silviane; Psicólogo Luís Augusto; Médico Israel Renon; Odontólogos 

CrisleyLourrane e Sávio Domingos; Assistentes Administrativos da recepção Kelly e Maíra; Técnicos 

de Enfermagem Graziela, Eduarda, Geane, Suzana e Adriana; profissionais da limpeza Tânia Alves, 

Maria José e Héricles Pereira; profissionais da administração como Coordenadora da APS Manoela 

Ferreira, Coordenador do PSE Mirium Miguel, Coordenadora do NASF Isabela Moraes, Secretário 

Municipal de Saúde José Adeilson, Diretor da Clínica Wellington Gomes, Prefeito José Arakém e 

Secretário de Gabinete Ricardo Aragão. 

Durante a ação foram utilizados recursos como materiais impressos, panfletos, computador, 

datashow, testes rápidos, tensiômetro, estetoscópio e glicosímetro. 

Recebemos alguns convidados como o Secretário da Assistência Social Claudson Rodrigues, o 

Secretário do Meio Ambiente Gustavo Aragão, primeira dama do município Rosilene Aragão, 

Coordenadora da Vigilância Sanitária Isis Juliana, Coordenadora da Vigilância Epidemiológica Maria 

Cleudinar, dentre outros. 

A ação iniciou com a fala do Secretário Municipal de Saúde José Adeilson que deu as boas-

vindas e falou sobre a importância da ação, inclusive apresentando dados epidemiológicos sobre o 
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câncer de mama. Em seguida o Diretor da Clínica Wellington Gomes também deus as boas vindas e 

agradeceu a participação de todos que ali estavam presentes. Logo após, a coordenadora da APS 

Manoela Ferreira deu as boas-vindas e explicou sobre a importância da ação e da participação de todos 

que estavam presentes, ressaltando para que eles adquirissem o máximo de conhecimento durante as 

palestras a alertando sobre a importância sobre conhecer o próprio corpo e do diagnóstico precoce. O 

prefeito José Arakém, falou logo após dando as boas-vindas aos participantes, e falou sobre a 

importância da ação e principalmente sobre o cuidado com a saúde. Logo em seguida anunciou o 

primeiro palestrante. 

             O primeiro palestrante foi Médico Israel Renon que abordou sobre o Câncer de Mama, 

definição, sinais e sintomas, tratamento e formas de prevenção. Também falou sobre a importância do 

autocuidado e mitos e tabus relacionados a doença. 

             O segundo palestrante foi a Enfermeira Jamille Ates, ela compareceu como convidada 

especial, trazendo para todos seu relato de caso como paciente oncológica em tratamento de câncer de 

mama aos 32 anos. Ela relatou seus maiores desafios, medo, sustos, tabus e acima de tudo sua história 

de superação frente ao diagnóstico. 

             O terceiro palestrante foi o Psicólogo Luís Augusto, ele abordou sobre os cuidados e 

importância de um suporte e apoio psicológico, tanto para os pacientes como também para os seus 

familiares, enaltecendo a necessidade de uma rede de apoio qualificada e eficaz. 

             A quarta e última palestrante foi a Assistente Social Naíza Alves, ela abordou sobre 

todos os direitos que a mulher adquire frente ao diagnóstico de câncer de mama. 

             Os participantes do evento tiveram a disponibilidade dos seguintes serviços: realização 

de Testes Rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C (27 de cada); aferição de Pressão Arterial (52); 

verificação o de glicemia capilar (48); exame clínico das mamas e solicitação de mamografia (57); 

agendamento de exame citopatológico (24).   

             As mulheres participantes do evento receberam um kit de brinde contendo esmalte, 

acetona, lixa para unha, algodão, acetona e álcool em gel. 

Ao final do evento foi ofertado a todos que ali estavam presentes um Coffee Break com 

salgados, bolos, sucos e café. 

 

PROJETO ILUMINAR 
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O Diabetes atinge, atualmente, mais de 16 milhões de pessoas no Brasil. Um dos grandes 

problemas é que o controle inadequado da doença que pode levar a diversas complicações crônicas, 

como a retinopatia diabética. 

A retinopatia é uma das complicações mais comuns e está presente tanto no diabetes tipo 1 

quanto no tipo 2, especialmente em pacientes com longo tempo de doença e mau controle glicêmico. 

Quando culmina em perda visual é considerada trágica e constitui fator importante de morbidade de 

elevado impacto econômico, uma vez que a retinopatia diabética é a causa mais frequente de cegueira 

adquirida.  

Nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de novembro de 2021na Clínica de Saúde da Família Nossa 

Senhora da Piedade, a Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Coordenação da Atenção 

Primária a Saúde (APS) trouxeram para o município o PROJETO ILUMINAR liderado pelos 

oftalmologistas Dr. Gustavo Barreto e Dr. Fernando Malerbi. 

O objetivo da ação é realizar avaliação da retina em portadores de diabetes para identificar 

alterações que podem levar à cegueira. 

Ao longo da semana 125 pacientes receberam avaliação da retina, o que corresponde a 63% do 

público identificado. Destes, 22 apresentaram alterações e passaram pela avaliação pelos 

oftalmologistas, sendo que 06 foram encaminhados ao IOSE para tratamento de catarata e 08 serão 

encaminhados para tratamento de Retinopatia Diabética. 

A ação foi coordenada pela Coordenadora da APS Manoela Ferreira e as enfermeiras Yngrid 

Oliveira e Carla Murielle e está sendo mobilizada pelos Agentes Comunitários de Saúde com o apoio 

do Secretário Municipal de Saúde José Adeilson, Diretor da Clínica Wellington Gomes, Prefeito José 

Arakém e Secretário de Gabinete Ricardo Aragão. 

Durante a ação foram utilizados recursos como materiais impressos, panfletos, tensiômetro, 

estetoscópio e glicosímetro. 

NOVEMBRO AZUL – SAÚDE DO HOMEM 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem trabalha com cinco eixos 

prioritários: acesso e acolhimento; paternidade e cuidado; doenças prevalentes na população 

masculina; prevenção de violência e acidentes; e saúde sexual e reprodutiva. 

No dia 02.12.2021, Carreta do Homem e em espaço aberto situado na Avenida Getúlio Vargas, 

a Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação da Atenção Primária a Saúde (APS) realizaram uma 
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ação coletiva em alusão ao Novembro Azul denominado: SAÚDE DO HOMEM, ainda em alusão ao 

OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL. 

A ação iniciou às 08 horas da manhã e finalizou às 12:00 horas da manhã. Este evento contou 

com a participação dos seguintes profissionais de saúde: Agentes Comunitários de Saúde Marcos, 

Sérgio, Mônica, Tatiele Monique, Clésia, José Raimundo, Lucivânia, Alberto, Angelita, Edilene, Élia, 

Digenilton, Ednalva, Gilvanda e Angelina; Enfermeiras Carla Murielle, Yngrid Oliveira e 

TacianePadília; Odontóloga CrisleyLourrane; Fisioterapeuta Alessander Campos; Nutricionista João 

Viana; Médico Jocely Nunes; Assistente Administrativo Maísa; Técnicos de Enfermagem Graziela, 

Eduarda, Geane e Robson; equipe de suporte técnico da Carreta do Homem coordenada pela 

Enfermeira e Responsável Técnica Heliosania Sobral; profissionais da administração como 

Coordenadora da APS Manoela Ferreira, Coordenador do PSE Mirium Miguel, Coordenadora do 

NASF Isabela Moraes, Coordenadora da Vigilância Epidemiológica Maria Cleudinar; Secretário 

Municipal de Saúde José Adeilson, Diretor da Clínica Wellington Gomes, Prefeito José Arakém e 

Secretário de Gabinete Ricardo Aragão. 

Durante a ação foram utilizados recursos como materiais impressos, panfletos, testes rápidos, 

materiais para coleta laboratorial como tubo seco com gel, seringas, agulhas, algodão e álcool, 

tensiômetro, estetoscópio e glicosímetro. 

A ação iniciou com a fala da coordenadora da APS Manoela Ferreira que as deu as boas-vindas 

e explicou sobre a importância da ação e da participação de todos que estavam presentes, alertando 

sobre a importância sobre conhecer o próprio corpo e do diagnóstico precoce.  

O primeiro palestrante foi o Fisioterapeuta Alessander Campos que abordou sobre Técnicas 

posturais corretas no dia a dia. 

O segundo palestrante foi a Odontóloga CrisleyLourrane, que abordou sobre os cuidados com a 

Saúde Bucal. 

O terceiro palestrante foi o Nutricionista João Viana, ele abordou sobre Alimentação Saudável. 

Os participantes do evento tiveram a disponibilidade dos seguintes serviços: Testes Rápidos de 

HIV, Sífilis e Hepatites B e C (22 de cada); aferição de Pressão Arterial (147); coleta de sangue para 

realização de PSA (89); verificação de glicemia capilar (147); coleta de RT PCR (30); administração 

de vacina (06). 

Ao final do evento foi ofertado a todos que ali estavam presentes um Coffee Break com bolos e 

sucos. 
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PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA 

 

Foi feito um mapeamento do campo de trabalho, bem como conexão com novo grupo de 

trabalho interno (GTI). Sendo esses as esferas: (PSF) (NASF) e secretaria municipal de educação. O 

programa tem parceria com educação, sob Portaria nº 1.055, de 25 de abril de 2017. 

As ações que cabem ao PSE são: 

Ação de combate ao Aedes Aegypti, agravos negligenciados, alimentação saudável, auto 

cuidado de pessoas com doenças crônicas, cidadania direitos humanos, prevenção a violência, saúde 

bucal, covid-19, saúde mental saúde sexual e reprodutiva.   

No entanto, mediante situação de pandemia foi definido que as ações seriam realizadas de 

forma remota ou vídeo educativo então nos primeiros 5 meses de gestão foram realizadas duas ações 

baseadas no método saúde educação através de vídeos educativos, sendo estas de saúde bucal na qual 

fez parte desta atividade a odontóloga do nosso município, onde abordou tema como fazer uma boa 

escovação dos dentes e saúde bucal. Para a segunda ação, envolvendo meio ambiente, a coordenadora 

de vigilância sanitária municipal e o representante técnico do departamento de endemias trouxeram 

temas distintos, como a importância da fiscalização da vigilância sanitária em tempos de pandemia, e 

combate ao mosquito da dengue (Aedes Aegypti). 

Também foi realizado uma ação em parceria com o NASF, envolvendo promoção de saúde na 

escola, onde foram ofertadas palestras de nutricionista (Alimentação saudável), psicólogo (Saúde 

Mental) e fonoaudióloga (Saúde auditiva). 

 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

São realizadas fiscalizaçõessemanais das feiras/mercados, verificando a existência de selos de 

inspeçãodas carnes expostas ao consumo, através da análise das notas fiscais apresentadas no momento 

da vistoria, controle, monitoramento e análises de qualidade de água, com envio de amostras para o 

LACEN e DESO, mensalmente. 

Além disso, o orientações de prevenção à COVID-19. 

 

TIPO DE AÇÃO TOTAL 

Cadastro de estabelecimentos sujeitos a VISA - 

Cadastro de serviço de alimentação - 
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Inspeção de estabelecimentos sujeitos a VISA - 

Inspeção sanitária de serviços de alimentação - 

Recebimentos/Atendimentos denúncia - 

Coleta de água 120 

 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

O propósito da VIEP - Vigilância Epidemiológica é fornecer orientações técnicas permanentes 

para todos os profissionais de saúde que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações 

de controle de doenças e agravos. E por essa razão, a VIEP juntamente com os profissionais de saúde 

da Atenção Básica, Endemias, Agentes Comunitários de Saúde, Vigilância Sanitária e a Secretaria 

Municipal de Saúde de Graccho Cardoso vêm desenvolvendo ações em conjunto, para o controle das 

doenças transmissíveis que se baseiam em intervenções, vêm atuando sobre um ou mais elos 

conhecidos da cadeia epidemiológica de transmissão, para que sejam capazes de vir interrompê-la. 

AGRAVOS NOTIFICADOS 

 

IMUNIZAÇÃO 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 

 

PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO DOSES 

Crianças   

Trabalhadores da saúde   

Gestantes   

Puérperas   

Idosos   

Professores   

Total   

AGRAVO N° EM TRATAMENTO ENCERRADOS 

Hanseníase 6 0 6 

Tuberculose - - - 

Hepatites Virais - - - 

Síndrome do escorrimento uretral - - - 

Acidente de trabalho - - - 

AIDS adulto 1 1 0 

Sífilis não específica 2 - - 

Sífilis congênita 0 - - 

Sífilis em gestante 2 - - 

Atendimento antirrábico 23 - - 
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CENTRO DE ATENDIMENTO A SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declara pandemia mundial pela Covid-19. A 

classificação significa que uma transmissão recorrente está ocorrendo em diferentes partes do mundo e 

de forma simultânea. Dessa forma,desde a reabertura do Centro de Referência ao Covid-19,o plano de 

contingência municipal foi elaborado por meio da Secretária Municipal de Saúde juntamente com a 

Coordenação do centro de referência e demais colaboradores da atenção básica. 

Segue abaixo as atribuições mais prevalentes da equipe do centro de referência ao COVID-19 

que é coordenada pela Enfermeira TaciannePadilia. 

 Definir estratégias de ações para o fortalecimento da vigilância e resposta rápida de 

prevenção e controle da Síndrome Gripal associada ao COVID-19 no município são 

realizada. 

 Definir procedimentos e fluxos para detecção e controle do COVID-19 para 

atendimento dos casos suspeitos e/ou confirmados pelo novo Coronavírus 

 Estabelecer ações e medidas de prevenção nos estabelecimentos de saúde para 

minimizar o risco da disseminação da infecção humana pelo COVID-19.  

 Estabelecer medidas de controle para redução da morbimortalidade dos casos 

confirmados para COVID-19 no município. 

 Disseminar informações à população em geral em relação à prevenção, com objetivo de 

evitar infecções virais, em especial o COVID-19. 

A Coordenadora do centro de referência e Enfermeira TaciannePadilia é a representante legal 

do setor e em companhia ao Secretário Municipal de Saúde José Adeilson estão semanalmente em 

conversa para tratar de forma ágil e conjunta a situação do município de Graccho Cardoso frente ao 

COVID-19. 

As ações realizadas dos meses de Julho à Dezembro foram de continuidade e com 

implementação de novas ações como: 

 Prevenção e promoção à saúde diante os baixos índices de pessoas infectadas no 

município em relação aos primeiros seis meses;  

 Realização de acompanhamento da equipe de enfermagem do centro covid-19 em 

eventos municipais, afim de combater o coronavírus;  

 Realização da testagem de RT-PCR nos atletas do município para o retorno das 

atividades esportivas;  
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 Elaboração do Protocolo Sanitário para retomada de atividades esportivas;  

 Realização de testagem nos eventos promovidos pela Vig. Epidemiológica, a exemplo a 

capacitação da Saúde do Trabalhador;  

 Capacitação do LACEN com a Enfermeira responsável do setor covid-19;  

 Realização de testes rápidos para Covid-19 em testagem em massa;  

  Realização de testagem em massa com público masculino no Novembro azul;  

 Capacitação do LACEN com a Enfermeira responsável do setor covid-19;  

  Em conjunto com a Coordenação de Imunização prestou auxilio no avanço da 

imunização covid-19, assim reduzindo os números de infectados e agravos.  

 Rastreamento precoce de doenças nos usuários do sistema público de saúde, 

destacando-se em locais com maior transmissibilidade; 

 Observa-se o aumento da testagem/notificação de RT-PCR para Covid-19 durante o ano de 

2021, destacando-se o quantitativo de 1720 notificados, sendo assim aproximadamente mais de mil 

coletas no ano. 

 

ENDEMIAS 

 

A coordenação de Endemias junto aos seus agentes (ACE) realiza visitas diáriasdomiciliares, 

terrenos baldios e comércio de sua área de abrangência, com orientação àpopulação sobre a eliminação 

de criadouros. A cada 15 dias realizam visitas em Pontos Estratégicos – PE (oficina/borracharia, 

cemitério, posto de gasolina, etc.). Número de Visitasrealizadas diária: 20 a 25 visitas, (depende das 

condições climáticas, LIRA e LIA, PE eatividades educativas). Número de ciclos realizados: 6 ciclos 

anual (100%), sendo que cadaciclo equivale a 2 meses. 

Foi concluído o 5° ciclo realizado entre os meses de setembro e outubro, nesse ciclo os agentes 

de endemias trabalharam em apenas 1 localidade devido a campanha antirrábica.Os agentes diante da 

coordenação/supervisão realizaram 1759 visitas, trataram 106 imóveis e 117 depósitos, e eliminaram 

501 depósitos.O LIA (levantamento de índice amostral) que chegou a 3% no 2° ciclo, caiu para 1% no 

4°ciclo e subiu para 2,3% no 5° ciclo na zona urbana que é feito em 20% dos imóveis e nãopodendo 

ultrapassar 3,9%.Já na campanha antirrábica foram vacinados na zona urbana 466 cães e 223 gatos, na 

zonarural foram vacinados 1205 cães e 392 gatos, totalizando 1671 cães e 615 gatos. 

Concluindo e somando as zonas urbana e rural totalizou um quantitativo 2286 cães e 

gatosvacinados, visto que o munícipio recebeu 2100 doses da Secretaria Estadual de Saúde/SES e 
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foidoado pelo município de Canhoba 200 doses, totalizando 2300 doses recebidas com umaperda de 

14 doses e um saldo de 0 doses. 

A seguir, informações sobre o PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA DENGUE: 

▪ OPERACIONALIZAÇÃO 

 

▪ RESULTADO DO ÚLTIMO LIA (LEVANTAMENTO DE ÍNDICE AMNOSTRAL) 

N° DO CICLO % RISCO 

1° CICLO 2,0 Médio risco 

2° CICLO 3,0 Médio risco 

3°CICLO 2,4 Médio risco 

4° CICLO 1,0 Médio risco 

5° CICLO 2,3 Médio risco 

 

 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL 

 

MUNICÍPIO ZONA URBANA ZONA RURAL 
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TOTAL   

 

 

 

5° CICLO DE 2021 

LOCALIDADES TRABALHADAS 01 

IMÓVEIS INFORMADOS 1759 

IMÓVEIS TRABALHADOS 1607 

IMÓVEIS FECHADOS 166 

IMÓVEIS RECUPERADOS 14 

IMÓVEIS COM TRATAMENTO FOCAL 106 

DEPÓSITOS TRATADOS 117 

DEPÓSITOS ELIMINADOS 501 

CONSUMO DE LARVICIDA 149,93Kg 
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NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) 

 

O núcleo ampliado de Saúde da Família (NASF) tem como objetivo principal melhorar a 

resolutividade de casos atendidos pela atenção básica por meio de estudos de casos. Nesse sentido, é 

solicitado as especialidades (Psicólogo, Nutricionista e Fonoaudióloga) suas fichas de pacientes com 

tratamento contínuo para que pudesse ser feita a análise dos problemas de saúde mais recorrentes 

(estudo de caso). 

Por meio da equipe multidisciplinar composta pelos profissionais de psicologia, nutrição, 

serviço social e fonoaudiologia, registra-se a execução das seguintes ações, por meio de elaboração de 

projetos para grupos específicos: 

 

RODA DE CONVERSA COM ADOLESCENTES 

 

O projeto faz-se necessário considerando, primeiramente, o alto número de pacientes no fim da 

infância (entre os 13-14 anos) e adolescentes com ansiedade, depressão e ideação suicida ou, via de 

regra, realizaram uma ou mais tentativas de suicídio. Além disso, é necessário salientar que é, 

justamente nessa fase da vida, que os sujeitos começam a estruturar a personalidade; complexificam o 

pensamento e julgamento moral sobre a vida, não acidentalmente, é nesse momento também que 

passam a ter mais conflitos familiares. 

- Objetivo geral 

Criar um espaço de apoio afetivo-emocional, técnico-pedagógico e de troca de experiência, 

direcionado às crianças e adolescentes do município de Graccho Cardoso. 

- Objetivos específicos 

 Acolher emocional e afetivamente crianças e adolescente em estado de adoecimento 

psíquico; 

 Promover a troca de experiência entre os participantes, a partir da qual, esses possam falar 

abertamente sobre as suas vivências, aprendizados e desafio. Assim, compartilhando também 

possíveis soluções à situações-problemas. 

 Partilhar informações cientificas, a partir dos saberes dos nossos especialistas do NASF e 

convidados especiais (a título de exemplo: psicopedagogos, educadores físicos, fisioterapeutas, 

pediatras), com temas selecionados e aprovados previamente pelo grupo. 
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 Desestigmatizar situações e temas que possam parecer confusos para esses jovens, 

principalmente aqueles que possam intensificar o adoecimento psíquico, como por exemplo: 

sexualidades dissidentes, problemas de gênero, autoimagem, autoaceitação, autoestima etc.  

 Evitarsituações que possam representar risco à saúde e ao bem-estar desses jovens, criando 

assim uma rede de apoio e segurança para o grupo.  

Além dos projetos, atendimentos e orientações individuais/coletivas foram realizadas: 

 

ESPECIALIDADE/ NASF 
N° DE 

PROFISSIONAIS 

ATENDIMENTOS 

INDIVIDUAIS 

ATENDIMENTOS 

DOMICILIARES 

Assistente Social 01   

Fonoaudiólogo(a) 01   

Psicólogo(a) 01   

Nutricionista 01   

  

TOTAL DE ATENDIMENTOS   

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

Ações realizadas: 

 

 Aquisições de medicamentos que compõe a lista da RENAME e correlatos visando o 

abastecimento da farmácia básica e almoxarifado;  

 Cumprimento das demandas solicitadas pelo CRF/SE; 

 Criação de POP´s (aquisição, dispensação, armazenamento, controle de temperatura e 

recebimento de medicamento); 

 Criação do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde – PGRSS; 

 Operacionalização do sistema Hórus; 

 Criação de carimbos para a dispensação de medicamentos de controle especial; 

 Criação da farmácia itinerante. 
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SAÚDE BUCAL 

 

Ações realizadas: 

 

 Produção de um vídeo destinado aos alunos da rede de ensino público com o objetivo de 

promover e prevenir a saúde bucal. O vídeo foi enviado para as crianças assistidas pelo 

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE); 

 Foi realizada a campanha preventiva com as gestantes, com confecção de uma cartilha de 

Saúde bucal destinada para as grávidas e lactantes. A cartilha educativa foi enviada para um 

grupo no “whatsapp’’, onde se encontra o contato da maioria das gestantes; 

 Semana da gestante com palestras e dinâmicas sobre saude oral e conscientização sobre o 

aleitamento materno em alusão ao agosto dourado;  

 Palestra na campanha do novembro azul – higiene oral, câncer de boca e saúde bucal. 

Atendimentos: 

 Foi priorizado o atendimento e conclusão do tratamento odontológico das gestantes, pois o 

mesmo é um importante indicador; 

 As duas equipes de Saúde Bucal atendem em média 90 pessoas semanalmente; 

 Realiza-se cerca de 250 procedimentos semanalmente; 

 São atendidos todos os grupos de pessoas e realizados todos os procedimentos odontológicos 

de competência de uma unidade básica de Saúde; 

 Priorização e busca ativa a gestantes para realização do pré-natal odontológico; 

 Visitas domiciliares aos acamados. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, as diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei 

Orgânica da Saúde, a Estratégia de Saúde da Família possui como princípio norteador a integralidade 

que implica uma abordagem do indivíduo e da comunidade numa visão abrangente, que deve levar em 

conta os aspectos sociais, culturais e econômicos.  Pressupõe ainda processos de territorialização, de 

planejamento participativo, de atuação no fortalecimento dos espaços de controle social, além de 

intervenção no processo saúde–doença. Deparando-se assim, com as mais extremas expressões da 

exclusão social, com negação dos direitos humanos e sociais. 

Portanto, os profissionais de Serviço Social, se inserem neste âmbito para intervenção e 

promoção da cidadania e de produção de estratégias que fomentem e fortaleçam redes de suporte 

social, contribuindo para o desenvolvimento de ações intersetoriais que visem ao fortalecimento da 

cidadania. 

Ações realizadas: 

 Orientações (individuais e coletivas), atendimentos diretos e encaminhamentos quanto aos 

direitos sociais da população usuária. São atendidas em média 20 pessoas por mês; 

 Construção do perfil socioeconômico dos usuários, evidenciando as condições determinantes e 

condicionantes de saúde, com vistas a possibilitar o acesso às diversas políticas públicas 

(habitacional, trabalhista e previdenciária), bem como subsidiar a prática dos demais 

profissionais de saúde; 

 Conhecer a realidade do usuário por meio da realização de visitas domiciliares; 

 Mobilização da rede de serviços, tendo por objetivo viabilizar os direitos sociais por meio de 

visitas institucionais. Foram realizadas visitas ao Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS, Secretaria Municipal de Assistência Social e Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS do município; 

  Ações de fortalecimento dos vínculos familiares, na perspectiva de incentivar o usuário e sua 

família a se tornarem sujeitos do processo de promoção, proteção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde; 

  Emissão de manifestação técnica em matéria de serviço social, em pareceres individuais ou 

conjuntos, observando o disposto na Resolução CFESS nº 557/2009. 

  Ações de garantia do direito do usuário ao acesso aos serviços; 
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 Através da parceria público/privado, firmada pelo Estado, continuada e organizada pela Gestão 

Municipal, foram realizadas em fevereiro e julho consultas de acompanhamento  

Oftalmológico para pacientes com glaucoma no Instituto de Olhos de Sergipe – IOSE. O 

município realizou o contato com o paciente para agendamento, disponibilização do transporte, 

disponibilização das medidas de prevenção ao Covid-19, alimentação e acompanhamento do 

atendimento in loco. Foram atendidas 20 pessoas no mês de fevereiro e 40 no mês de julho; 

 Cadastro e acompanhamento de pacientes em tratamento fora do domicílio (TFD). Estão em 

acompanhamento 05 pessoas desde janeiro, sendo disponibilizada a ajuda de custo 

mensalmente; 

 Realização da campanha preventiva “Julho Amarelo e Saúde da Mulher”, pelo mês de 

prevenção e combate as hepatites virais. Pelo Serviço Social foi realizada um debate sobre “As 

Políticas Públicas de Atenção e Proteção à Saúde da Mulher”, bem como distribuído folder 

com descrição das políticas públicas e equipamento disponíveis no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realização de duas visitas mensais para retirada, acompanhamento e entrega de medicações de 

alto custo, através do Serviço de Atendimento ao Preposto – SAP, do Centro de Atenção em 

Saúde de Sergipe – CASE. Desde janeiro são acompanhadas em média, 25 pessoas por mês 

residentes do município; 
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ANEXO DE FOTOS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2021 

 

Assistência ao portador de Diabetes Mellitus 
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Julho Amarelo e Saúde da mulher 
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Agosto dourado 
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Semana da Gestante 
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Outubro Rosa 
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Projeto Iluminar 
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Saúde do homem 
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Combate a proliferação do mosquito da Dengue 
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Atendimento a gestantes – Saúde Bucal 
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Setembro e Saúde na escola – PSE/NASF 
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Atividade coletiva com adolescentes acompanhados por psicólogo 
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Vigilância Epidemiológica 
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Centro de referência – COVID19 
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Vigilância Sanitária 

 


