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Compilado de atendimentos

•Atendimentos médico;

•Atendimentos de enfermagem;                           

•Atendimentos odontológicos;

Totalizando 12.271
atendimentos nesse período.



Eventos Realizados

Verão quente

PSE

Cuidando de quem Cuida

Acolhimento ao novo colaborador

Conselho Local de saúde

Reuniões de equipe

Eventos Alusivos



Verão quente

Evento realizado em parceria com a secretaria de turismo, para 
atendimento interdisciplinar aos veranistas no nosso município. 

Nesse dia são realizadas atividades como aferição de pressão 
arterial, testes de Glicemia capilar (HGT), orientações em saúde. 



PSE
O Programa de saúde na escola permite um
elo de ligação entre a Educação e saúde,
estreitando essa esfera que se liga para
promover Promoção, Prevenção e Direito a
saúde de nossas crianças e adolescente.

Outro evento realizado na Escola foi o crescer
saudável, que identificou crianças sobre peso
e obesidade infantil, para elaboração de um
plano de ação voltado ao controle de peso.
Com apoio da Nutricionista Aniele.



PSE



Reuniões de equipe
Periodicidade: Realizada quinzenalmente nas
sextas feira de cada mês, tem por objetivo o
diagnostico das situações identificadas na
territorialidade da ESF 006, e realização um
plano de ação eficaz e produtivo.



Cuidando de quem cuida 

Momento de cuidado exclusivamente para os
colaboradores, uma iniciativa para
demonstração de acolhimento e cuidado com
os funcionários. Nesse momento é realizado
auriculoterapia. Em nossa unidade nossa
temos o cuidado realizado pela Elisete.



Acolhimento ao novo colaborador
Recebemos nossos novos colegas de trabalho com acolhimento e humanização, para que se
perpetue esse sentimento aos usuários de nossa unidade.



Conselho Local de saúde
É um espaço que permite um diálogo entre as partes, possibilitando o reconhecimento da
realidade vivida pelos trabalhadores em saúde, administradores, usuários e a sua relação com o
sistema Único de Saúde e Rede Municipal. Proporcionar ainda, a denominação no interior do
centro de saúde, onde os conflitos aparecem e devem ser trabalhados na busca de um objetivo
comum, que no caso é a melhoria da Saúde Coletiva.

Criado em Abril de 2019



Melhorias
Foram realizados as solicitações de melhorias para nossa unidade, formalizadas e documentadas 

como CI (comunicação interna)



Implantação da sala de odontologia



Horta Comunitária



Conclusão
Tivemos um período bastante produtivo, A Estratégia de Saúde da Família pressupõe a
redefinição do modelo de atenção à saúde, caracterizando-se pelo trabalho interdisciplinar e em
equipe

Nosso trabalho consiste no fortalecimento e na consolidação como principal porta de entrada
dos pacientes para o SUS. ofertando ações de qualidade, com vista à promoção e à assistência à
saúde. Portanto, torna-se fundamental fortalecer o trabalho das equipes que atuam em todo o
município e o fortalecimento equipe X gestão


