


 Atendimentos médico;

 Atendimentos de enfermagem;                           

 Totalizando 8.502 atendimentos nesse período.



 Eventos Alusivos

 Verão quente

 PSE

 Cuidando de quem Cuida

 Reuniões de equipe



 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. 





 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.









Realizada quinzenalmente nas

sextas feira de cada mês no

período vespertino, tem por

objetivo o diagnostico das

situações identificadas na

territorialidade, e logo após

realizado um plano de ação.



 Momento de cuidado exclusivamente para os colaboradores,

uma iniciativa para demonstração de acolhimento e cuidado

com os funcionários. Nesse momento é realizado

auriculoterapia, realizado pela Psicóloga Karen Xavier.



 Foi realizado a nova locação da ESF 007, em uma nova 

estrutura física, contando agora com sala de vacina, e 

consultório odontológico, ambas em andamento;

 Adquirido sala para CME na nova unidade;

 Adquirido novos aparelhos, como: esfigmomanômetro, 

estetoscópio, otoscópio; 

 Adquirido 2 novos materiais para a realização de 

curativo de extrema importância para a melhora do 

paciente, como: Pielsana Polihexanida Solução 

Aquosa e Bandagem de Alta Compressão.



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 para melhor qualidade do paciente.


