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ATENÇÃO BÁSICA 

A atenção básica ou atenção primária 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, com parceria 

com a Estratégia de Saúde da Família (ESF), levando os serviços multidisciplinares às comunidades por 

meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), fazendo com que a população tenha acesso as Consultas, 

exames, vacinas, radiografias e outros procedimentos disponibilizados aos usuários nas UBSs. 

No município de Inhangapi a atenção básica é composta pelas unidades de Saúde da Família, NASF AB, ( 

Núcleo de apoio à Saúde da Família e atenção Básica e coordenação de Educação em saúde e programe 

de saúde na Escola.  

Os atendimentos ofertados no município é mediante a apresentação do cartão do SUS do usuário, esse 

documento é de suma importância para que o ministério da Saúde reconheça os serviços prestados e 

trabalhe politicas publicas, em cima dos serviços. 

LOCAL DE ATENDIMENTO E HORARIOS (segunda – sexta 8h às 17 h) 

 As unidades Básicas de saúde estão instaladas em locais estratégicos a população, o município de 

Inhangapi tem 05 (cinco) unidades de Saúde, sendo 02 na zona urbana e 03 na zona rural.  

As equipes multiprofissionais são compostas por médico, enfermeiro, dentista, auxiliar de saúde bucal, 

técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde (ACS), recepcionista e auxiliar de serviços gerais.  

1- Unidade de saúde Centro-  

End: TV. Antônio Marçal s/n, Bairro Centro.  

2 - Unidade de Saúde Vila Nova  

End: Rua Nazil Pimentel  

3 - Unidade de Saúde Itaboca  

End; Vila do Itaboca- Zona Rural.  

4 - Unidade de Saúde Pernambuco  

End: Vila do Pernambuco- Zona Rural  

5 - Unidade de Saúde de Patauateua  

End: Vila do Patauateua, Zona Rural. 
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SERVIÇOS OFERTADOS 

Teste rápido para (HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C) em gestantes; Terapia de Reidratação Oral; Apoio 

ao Alimento Materno; Administração de Medicamentos Injetáveis, curativos de baixa e Média 

Complexidade, Retirada de pontos; Administração de Vitamina A; Notificação compulsória (exigidas em 

Lei- em relação a doenças); Aferição de pressão arterial; Pesagem e medição de altura; Glicemia Capilar; 

Vacinação da População em Geral; Medidas antropométricas; Agendamento de consultas (médicas, 

odontológicas e de Enfermagem); Atendimento de consultas Medicas - (clinica geral); Distribuição de 

Insulinas; Distribuição de métodos contraceptivos (Preservativos-masculinos/femininos, anticoncepcional 

oral e injetável); Distribuição de medicamentos para pacientes diagnosticados com (Hanseníase e 

Tuberculose); Acompanhamento e pesagem dos pacientes cadastrados no programa do Governo Federal- 

Bolsa Família; Atividades Educacionais em Saúde com (Hipertensos, Diabéticos, Gestantes, crianças e 

tabagistas); Visitas domiciliares realizadas pela equipe multiprofissional; Atendimento individual; Consultas 

de Enfermagem, Pré- natal ( realizada pela equipe multiprofissional da unidade- conforme a portaria do 

Ministério da Saúde nº 570 de 01 de Junho de 2000), Consulta Puerperal e Puericultura (Puerpera e 

Recem – nascido); Troca de Sonda Vesical de demora; Educação em Saúde realizada pela Equipe de 

Saúde Multiprofissional; Consultas Odontólogicas com procedimentos e cirurgicos), aplicação de Fluor e 

escovação acompanhadas por profissionais nas Escolas e creches do municipio; Acompanhamento da 

Saúde do Idoso e monitoramento da Caderneta da pessoa Idosa; acompanhamento especial para 

pacientes de saúde mental; Cadastramento dos moradores das microareas pelos agentes Comunitarios de 

Saúde; Acompanhamemnto e alta com pacientes; encaminhamento para : Hidroginastica, 

Reabilitação,especialistas, CAPS, NASF,UPA,Internação Hospitalar e para Centro de Especilidades 

Odontologicas (CEO), para setores da Assistencia Social; Solicitação de Exames de escarros para 

pacientes com sintomas respiratorios; Solicitação de Exames Bioquimicos; de Ultrassonografias de forma 

Geral, Exames de Imagem (conforme a solicitação medica) e encaminhamento das receitas para farmacia 

municipal. 

NASF-AB- Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atenção Basica- NASF-AB (segunda à sexta 8h às 17 

h) 

É uma estratégia que tem como base as diretrizes do SUS com a finalidade em apoiar a concretização da 

Atenção Básica no municipio compostas por profissionais da area da Nutrição, Psicologia e Assitencia 

Social, com atendimentos nas unidades de saúde e nas areas onde abrange as familias; com atribuições 

em participar de reuniões com profissionais da Estratégia da Familia para identificar as necessidades das 
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familias garantindo o acesso e atenção a elas, realizam visitas domicialiares e trabalham em parcerias 

com a Equipe da estrategia da familia desenvolvendo ações para comunidade assistida.  

Realizam o acompanhamento de gestante e crianças em situação de risco, planejam e deenvolvem ações 

de eduação com profissionais voltadas ao acompanhamento materno-infantil, educação em saude para as 

gestantes e familiares; ações na area da saude como CAPS, ambas desenvolvidas com as politicas 

publicas (educação, trabalho, segurança publica, cultura, esporte, lazer e etc.), realizam abordagem 

individual e familiar, atividades de promoção da saude nas unidades de saude ,assim como realizam 

estudos e análise epidemiológicos para nortear o plano de ação das equipes, elaboram materias 

educativos para a população. 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

DESCRIÇÃO LOCAL ENDEREÇO HORARIO 

Atendimento medico especializado em: 
pediatria, cardiologia, ginecologia, 
psiquiatria, atendimento psicológico, 
realização de ultrassonografias de : 
Abdome total, Rins e Vias Urinarias, 
Pélvico, Transvaginal, Mamas, Tireoide, 
Próstata, Obstétrico e realização de 
Eletrocardiograma. 

Hospital  Municipal de 
Inhangapi-HPP 

Rua: Professor 
Encarnação 
S/N, Bairro Centro 

Todos os dias  
24hs 

 

MOVEL DE URGENCIA 

Atendimentos  para a ocorrência de  
problemas como:  cardiorrespiratórios, 
intoxicação exógena e  envenenamento, 
queimaduras graves, trabalhos  de parto 
em que haja risco de morte da mãe  ou 
do bebê, tentativas de suicídio, crises 
hipertensivas e dores no peito de 
aparecimento súbito, acidentes /traumas 
com vitimas, de afogamento, choque 
elétrico, acidentes com produtos 
perigosos, suspeitas de infarto ou AVC( 
alteração súbita na fala, perda de Força 
em um  lado do corpo e desvio da 
comissura labial,  agressão por arma de 
fogo ou arma branca, soterramento e 
desabamento, crises convulsivas,  
situações de urgência e emergência,  
com risco de morte, sequela ou 
sofrimento intenso. 

Prédio - SAMU 
Telefone: 
(91)985086535 

AV. Ernane Lameira, 
S/N- Centro - 

Todos os dias 
24h 
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Desenvolve ações que sejam capazes 
de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e intervir nos problemas 
sanitários. Atividades como: 
cadastramento, fiscalização, 
monitoramento de produtos e serviços, 
investigação de surtos e agravos e 
orientações 

Vigilância Sanitária 
telefone: (91) 98496-
4733 

Rua: 
 Alexandre Laudegário 
da Cruz 

segunda à sexta 
das 7 as 13 h 

 

VIGILÂNCIA DE ZOONOSES 

Previne, combate e controle de doenças 
zoonóticas (causadas por animais), 
como: prevenção da raiva, pragas 
urbanas e controle de Roedores. 

Vigilância de Zoonoses 
Rua: Alexandre 
Laudegário da Cruz 

Segunda à sexta 
das 7 as 13 h 

 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Coleta de dados e informações, 
investigação e levantamento 
necessários à programação e à 
avaliação das medidas de controle de 
doenças e de situações de agravos à 
saúde da população. Com atendimentos 
aos programas de controle à 
Tuberculose, controle à Hanseníase, 
combate à Dengue/Zika/Chikungunya e 
Leishmaniose Visceral. 

Vigilância 
Epidemiológica 

Rua: Alexandre 
Laudegário da Cruz 

Segunda à sexta 
das 7 as 13 h 

 

 

 


