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As ações e serviços da Atenção Básica (Atenção Primária) incluem: 
promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, 
tratamento, acompanhamento, redução de danos e reabilitação, 
acolhimento à demanda espontânea incluindo urgências e emergências 
nas unidades básicas de saúde, atenção e cuidado continuado 
programado tanto nas unidades de saúde como em domicílio (quando 
necessário), indicação, prescrição e realização de procedimentos 
terapêuticos e de diagnósticos no âmbito da Atenção Básica; atividade 
de atenção individual e coletiva, atividades de Vigilância em saúde; 
atenção a todos os cidadãos sob sua responsabilidade, independente de 
ciclos de vida, gênero ou problema de saúde apresentados; ações de 
Atenção Domiciliar; Atenção à Saúde Bucal, atenção através de ações e 

serviços pertinentes às práticas integrativas e complementares que venham ser implantadas; 
Vigilância Nutricional e Alimentar e Atenção Nutricional; Coordenação do cuidado, incluindo o 
acesso a ações e serviços fora da Atenção Básica. 

Unidades que compõem a Rede Básica de Saúde Municipal de Alagoinhas: 

• Unidades de Saúde da Família; 
• Unidade de Referência de PACS e de Áreas descobertas de PACS e PSF; 

São nessas unidades que você irá encontrar o médico e a equipe que irão cuidar da sua saúde e da 
saúde da sua família. 

Orientação:  

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são, como o próprio nome diz, destinadas a Atenção Primária. 
É lá que você deve ir quando precisar de consultas, curativos, injeções, nebulização, vacinas, 
exames de laboratório, acompanhamento pré-natal, acompanhamento de Hipertensão (pressão 
alta) e acompanhamento de Diabetes, etc. Caso seja necessário, as UBS encaminharão você para 
as Unidades Ambulatoriais Especializadas ou Hospitais. 

Nas UBS atuam equipes compostas de médico clínico e ou generalista, enfermeiro e auxiliares de 
enfermagem. Uma parte das unidades dispõe de equipes de saúde bucal composta por odontólogo 
e auxiliar de consultório dentário. 
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• Acolhimento 

• Vacinas 

• Grupos Operativos 

• Consultas médicas 

• Consultas de enfermagem 

• Curativos 

• Dispensação de medicamentos 

• Coleta de material para exames 

• Autorização e marcação de exames 

• Marcação de consultas especializadas 

• Avaliação e encaminhamento para urgência 

• Avalia necessidade e aciona transporte sanitário 

• (ambulância) 

• Visitas domiciliares 

• Orientações sobre como prevenir doenças 

• Prevenção de doenças transmitidas por animais 

• Controle de hipertensão 

• Controle de diabetes 

• Tratamento de doenças sexualmente transmissíveis 

• Tratamento da tuberculose 

• Tratamento da hanseníase 

• Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças 

• Tratamento e acompanhamento das crianças que chiam 

• Acompanhamento de desnutridos 

• Planejamento Familiar 

• Pré-natal 
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• Prevenção do câncer de mama e ginecológico 

• Atendimento à mulher no climatérico 

• Cadastramento das famílias residentes na área de responsabilidade das equipes 

 

Carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da equipe de 
Saúde da Família, à exceção dos profissionais médicos, cuja jornada é descrita no próximo inciso. 
A jornada de 40 horas deve observar a necessidade de dedicação mínima de 32 horas da carga 
horária para atividades na equipe de Saúde da Família, podendo, conforme decisão e prévia 
autorização do gestor, dedicar até oito horas do total da carga horária para prestação de serviços 
na rede de urgência do município ou para atividades de especialização em Saúde da Família, 
residência multiprofissional e/ou de Medicina de Família e de Comunidade, bem como atividades 
de educação permanente e apoio matricial. 
 

• Composição das Equipes NASF I e II 
o Psicólogo; 
o Fisioterapeuta; 
o Educador Físico; 
o Nutricionista; 
o Assistente Social. 

• Atividades desenvolvidas: 
o Ações e atividade de reabilitação para usuários com dificuldade de locomoção, de 

acordo demanda identificada pelas equipes de PSF 
o Ações de orientação sobre Alimentação e Nutrição em procedimentos individuais e 

coletivos. 
o Ações básicas de Saúde Mental através de atendimentos individuais e coletivos de 

acordo com as demandas identificadas pelas equipes. 
o Ações de Serviço Social com procedimentos individuais e coletivos em atenção às 

demandas das equipes de PSF. 
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UNIDADES BÁSICAS 

 

UNIDADE ENDEREÇO BAIRRO UBS

/PS

F 

ESB NASF TELEFONE 

SANTO ANTONIO RUA SANTO ANTÔNIO, 

99 CRUZEIRINHO 

TEREZÓPOLIS PSF NÃO   

NOVA BRASÍLIA AV SANTO ANTONIO NOVA BRASÍLIA PSF SIM NASF 2 3421-5637 

LÍRIO DOS VALES RUA SÃO SEBASTIÃO, 

219 

BARREIRO DE CIMA PSF NÃO NASF 1  

       

PRÓ SAÚDE PÇ HUGO DANTAS 

LUNA, 625 

BARREIRO DE 

BAIXO 

PSF SIM NASF 1  

SÃO CRISTOVÃO PQ SÃO CRISTOVÃO, 

154 

SILVA JARDIM PSF SIM  3421-9425 

FLÁVIO CAVALANTE RUA MARECHAL 

ARISTÓTELES, SN 

MANGALO PSF SIM NASF 2  

SAGRADA FAMÍLIA RUA SÃO LUIZ, 647 MANGALO PSF NÃO   

NOSSA Sª DE FÁTIMA RUA 14 DE JANEIRO, 

138 

PÇA SANTA IZABEL PSF NÃO NASF 2  

JARDIM PETROLAR RUA JARDIMPETROLAR JARDIM PETROLAR PSF SIM NASF 1  
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NOVA ESPERANÇA RUA JARDIMPETROLAR JARDIM PETROLAR PSF NÃO   

URBIS III RUA I, SN, URBIS III RUA DO CATU PSF SIM NASF 1 3422-6422 

TAIZÉ CONJUNTO RÔMULO 

ALMEIDA 

PRAÇA KENNEDY PSF NÃO  3423-5800 

PRAÇA KENNEDY CONJUNTO RÔMULO 

ALMEIDA 

PRAÇA KENNEDY PSF SIM NASF 1 3423-5800 

SANTA TEREZINHA RUA SANTA 

TEREZINHA, SN 

SANTA TEREZINHA PSF SIM   

NOVA REPÚBLIA RUA SANTA 

TEREZINHA, SN 

SANTA TEREZINHA PSF NÃO   

RENOVAÇÃO RUA AV. SILVA, SN AVENIDA SILVA PSF SIM   

SÃO JOSÉ OPERÁRIO RUA AV. SILVA, SN AVENIDA SILVA PSF NÃO   

21 DE SETEMBRO RUA JOÃO LUCIO DE 

JESUS, SN 

21 SE SETEMBRO PSF NÃO NASF 2  

PAU BRASIL RUA JOSÉ LUIS 

SANTOS, 234 

ALAGOINHAS 

VELHA 

PSF SIM NASF 2 3422-1911 

ESTEVÃO DISTRITO DE 

ESTEVÃO 

ESTEVÃO PSF SIM NASF 1  

NARANDIBA DISTRITO DE 

NARANDIBA 

NARANDIBA PSF SIM NASF 2  

RIAHO DA GUIA DISTRITO DE RIACHO 

DA GUIA 

RIAHO DA GUIA PSF SIM NASF 1 3418-6052 
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SAUÍPE PASTORAL DO MENOR SAUÍPE PSF SIM NASF 1  

MIGUEL VELHO RUA GAUDÊNCIO DE 

SOUZA 

MIGUEL VELHO PSF SIM NASF 2  

BOA UNIÃO DISTRITO DE BOA 

UNIÃO 

BOA UNIÃO PSF NÃO NASF 2  

UNIDADE BÁSICA DE 

ALAGOINHAS 

2ª TRAV JOSÉ DÓREA PARQUE JOSÉ 

DÓREA 

UBS NÃO  3422-3410 

UNIDADE MÓVEL -  UBS SIM   

 

Legenda:  

UBS/PSF: Programa de Saúde da Família 

ESB: Equipe de Saúde Bucal. 

NASF: Núcleo de Saúde da Família 
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SAÚDE BUCAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

Na Atenção Básica, o trabalho das Equipes de Saúde da Estratégia Saúde da Família (ESF) é o 
elemento chave para a busca permanente de comunicação e troca de experiências e 
conhecimentos entre os integrantes da equipe e desses com o saber popular do Agente 
Comunitário de Saúde. As equipes são compostas, no mínimo, por um médico de família, um 
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde. E quando ampliadas, 
contam com uma Equipe de Saúde Bucal (ESB). No município de Alagoinhas 17 equipes das 
estratégias Saúde da Família são vinculadas a equipes de saúde bucal compostas de um 
odontólogo e um assistente de Saúde Bucal, que realiza o atendimento à população da 
abrangência, através de agenda organizada. 

Atividades disponibilizadas: 

• Prevenção e tratamento de cáries 
• Prevenção e tratamento de doenças da gengiva 
• Orientações educativas e preventivas sobre saúde bucal para grupos de crianças, gestantes, 

adolescentes, adultos e idosos. 
• Orientação em saúde bucal à pessoas acamadas. 

A Clínica Odontológica Municipal, localizada na Luiz Viana atende de segunda a sexta em horário 
comercial a população de área descoberta. 

A unidade básica realiza o tratamento inicial e quando necessário encaminha o usuário para a 
unidade especializada (CEO) para a continuidade do tratamento. Se a unidade de Saúde de 
referência da sua residência não oferecer atendimento odontológico, informe-se com a equipe, 
como você será encaminhado para outra unidade. 

Evite o consumo frequente de bebidas e alimentos açucarados, principalmente pelas crianças; 
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Escovação e uso de fio dental devem ser feitos diariamente, assim como todas as outras medidas 
de higiene pessoal; 

Em caso de queda em que o dente "sai do lugar", procure o serviço odontológico imediatamente. 

 

CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) 

Os Centros de Especialidades Odontológicas-CEO são unidades de saúde para cuidados 
odontológicos. Sua competência é de âmbito especializado, ou seja, irá ofertar uma ação após o 
cidadão iniciar um tratamento na atenção básica (Unidades de Saúde da Família ou nas Unidades 
Básicas de Referência de PACS e de áreas descobertas). A definição da necessidade de atendimento 
especializado deve ser feita por um cirurgião dentista. 

Serviços Oferecidos no CEO 

1. Atendimento a portadores de necessidades especiais 
2. Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros 
3. Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca 
4. Endodontia 
5. Periodontia especializada 
6. Prótese dentaria 

 

Atenção 

Os profissionais da atenção básica são responsáveis pelo primeiro atendimento ao paciente e pelo 
encaminhamento aos centros especializados apenas dos casos mais complexos. 

Portadores de necessidades especiais tem uma condição diferenciada de acesso, pois podem 
procurar diretamente o CEO onde será feita a avaliação da sua indicação de cuidados por meio do 
acolhimento de sua necessidade na definição do risco. 
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Compreende os cuidados ou tratamentos que extrapolam a capacidade de resolução dos serviços 
de atenção primária; que são referenciados ou encaminhados pelas portas de entrada do sistema 
e são prestados a indivíduos e/ou grupos e a Rede Pública é complementada com serviços privados 
instalados no território municipal e contratualizados pela Secretaria Municipal de Saúde.  

 

POLICLÍNICA MUNICIPAL 

Os médicos especialistas da Rede Municipal de Alagoinhas que atendem na Policlínica Municipal 
disponibilizam a comunidade consultas e procedimentos nas especialidades de pediatria, 
cardiologia, psiquiatria, dermatologia, urologia, otorrinolaringologia, pneumologia, 
acompanhamento e tratamento de tuberculose e hanseníase, PROAR (Programa de Rinite e Asma), 
Programa de Tabagismo, acompanhamento de Diabetes mellitus e hipertensão arterial. Neste 
estabelecimento, funciona, também SAE/CTA (Centro de testagem e aconselhamento às 
DST/AIDS) consultas com cirurgião, pequenas cirurgias e consultas para autorizar internações 
hospitalares e exames complementares. 

Forma de Acesso 

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h00 às 17:00. 

Endereço: Rua 13 de junho, s/n Parque Floresta.  

Telefone: (75) 3421-9424 

Atualmente o prédio encontra-se em reforma, portanto está funcionando temporariamente no 
Petrolar, em frente ao Centro Social Urbano. 

 

O CAPS III realiza o serviço de 
cuidado ao portador de distúrbio mental através de atividades terapêuticas com uma equipe 
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multiprofissional, composta por psiquiatra, enfermeira, psicólogo, assistente social, terapeuta 
ocupacional, auxiliar de enfermagem e farmacêutico, funcionando 24 horas com acolhimento 
noturno, visando o bem-estar e a inserção social destes usuários. 

Presta serviços e atendimento a pessoas com qualquer tipo de transtorno psíquico. Os usuários 
chegam ao centro através de ambulatórios de saúde mental, de encaminhamentos através das 
equipes saúde da atenção básica e por demanda espontânea. O resgate da autonomia, 
independência, autoestima e a busca de possibilitar à pessoa com transtorno mental uma 
existência menos sofrida e com redução da vulnerabilidade estão presentes como foco principal 
das ações desenvolvidas. 

 

Ações realizadas: 

• Atendimentos psiquiátricos, psicológicos e de serviço social,  
• Triagens,  
• Acolhimentos noturnos e de final de semana,  
• Perícias médicas,  
• Atendimentos individuais e em grupo terapêuticos,  
• Oficinas terapêuticas com equipe técnica multidisciplinar,  
• Reuniões com familiares,  
• Assembleias de usuários,  
• Visitas domiciliares,  
• Ações educativas,  
• Atividades físicas e socioculturais. 

 

Composição da equipe: 

• Médico psiquiatra  
• Psicólogo 
• Assistente social  
• Avaliador Físico  
• Terapeuta Ocupacional  
• Enfermeiro  
• Farmacêutico  
• Diretor administrativo  
• Técnico de enfermagem  

Forma de Acesso: 

Atendimento de demanda referenciada  
Atendimento de demanda espontânea. 
Horário de funcionamento: 24 horas, todos os dias.  
Endereço:  
Telefone: 3423-8392 
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UNIDADE DE REINTEGRAÇÃO FUNCIONAL  

A Unidade de Reintegração Funcional oferece atendimentos a crianças, adultos e idosos que 
possuem algum tipo de limitação ou incapacidade funcional.  

Na área de Pediatria, atende pacientes com paralisia cerebral, síndromes genéticas e alterações 
neurológicas. Encaminha os pacientes para as Referências como Pestalozzi, CEPRED, Hospital 
Sarah. Realiza também ações de educação em saúde; Visita as escolas no sentido de proporcionar 
as crianças um estímulo mais adequado e compatível com o seu quadro e acompanhamento de 
idosos com limitações neurológicas. 

Pessoas com limitação de movimento, de atividades, LER, dores musculares, problemas causados 
por acidentes, doenças neurológicas e respiratórias são tratadas na Unidade de Reintegração 
Funcional.  

Ações desenvolvidas: 

Serviços de Fisioterapia: 

• Assistência fisioterapêutica em alterações oncológicas 
• Assistência fisioterapêutica nas alterações em neurologia 
• Assistência fisioterapêutica nas disfunções músculo esqueléticas 
• Assistência fisioterapêutica cardiovasculares e pneumofuncionais 

Composição da equipe: 

• Fisioterapeutas 
• Técnico de enfermagem 

Forma de acesso: 

Atendimento de demanda referenciada pela Rede 

Horário de funcionamento: 

De segunda a sexta, das 8h às 16h.  
Endereço: Rua 13 de junho 
Telefone: (75)3422-7098. 
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O Laboratório Municipal oferece a maior parte dos exames requeridos na rede municipal e 
referidos pelos municípios pactuados;  

O Laboratório está instalado em prédio alugado, parcialmente adaptado, que dispondo de 
equipamentos automatizados, e ou semi automatizados, com boa capacidade de oferta atende 
parte da demanda referida pela rede municipal. 

O Município de Alagoinhas está inserido no projeto de descentralização do LACEM Estadual e neste 
contexto será construído um LACEM Regional com capacidade resolutiva para atender as 
demandas da Microrregião de Alagoinhas para apoio diagnóstico clínico e epidemiológico, como 
parte do projeto de descentralização das ações do LACEM Estadual.  

Composição da equipe do Laboratório Municipal: 

• Auxiliar de escritório; 
• Técnicos em patologia clínica; 
• Assistente administrativo; 
• Farmacêuticos analista clínico. 

Forma de acesso: 

Atendimento de demanda referenciada 

 

Horário de funcionamento: 

Das 07:00 às 17:00h 

Endereço: Rua Marcelo L. Pereira, em frente ao estádio Carneirão 

Telefone: (75) 3423-8391 
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 A Central de Marcação de Consultas e de Exames Especializados é responsável pela gestão da 
demanda ambulatorial, de média complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS) no município de 
Alagoinhas. Realiza a comunicação entre as Unidades de Saúde da Família da rede básica e os 
prestadores de atendimento especializados para a realização dos agendamentos. 

A porta de entrada para a marcação de consultas e exames especializados é a Unidade Assistencial 
de Saúde, por isso, a Central não realiza atendimento ao público. 

Contando com uma equipe multidisciplinar, a Central de Marcação de Consultas e Exames 
Especializados desenvolve ações para ampliação da oferta de atendimentos especializados. Desta 
forma, busca garantir que a oferta disponível na rede de prestadores seja otimizada e que a 
demanda por exames e consultas especializadas seja atendida. 

Para isso, a equipe analisa sistematicamente as filas de espera e identifica onde há o maior número 
de solicitações para as adequações necessárias. A Central realiza também o planejamento das 
ações para referir e agendar procedimentos pactuados em Salvador. 

Composição da equipe: 

Horário de funcionamento: Das 07:00 às 13:00 
Endereço: Alagoinhas Velha 
Telefone: (75) 3423-8302/8209 

Passo A Passo Para Marcação De Consultas E Exames Especializados 

Para ter acesso a consultas e exames especializados o cidadão deve seguir as orientações 
detalhadas a seguir: 

Primeiro procure a Unidade Básica do seu bairro ou localidade para realizar a consulta com o 
profissional de saúde; 

Ao ser encaminhado pelo Médico(a), Odontólogo, Enfermeiro(a) da Unidade Básica o cidadão 
pode ter acesso a exames e consultas especializadas agendadas pela própria equipe no 
momento do atendimento ou terá a sua solicitação inscrita em uma lista de espera.  

Para os casos mais graves, os exames e consultas são priorizados pela a equipe da UBS que 
deverão enviar para a central de marcação uma justificativa (relatório médico solicitando 
priorização no atendimento). 

A equipe da Unidade Básica irá comunicar o agendamento da sua consulta especializada ou 
exame, através do agente comunitário que deverá informa-lo sobre data, local, unidade 
prestadora e horário do atendimento.  
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Após realizar a consulta especializada o prestador do atendimento deverá agendar o retorno 
do paciente, caso o prestador não informe sobre o agendamento do retorno, solicite o mesmo 
junto a equipe assistente da respectiva unidade.  

Após realizar os exames e consultas especializadas solicitados pela a equipe da Unidade Básica, 
comunique na UBS os resultados e o tratamento realizado com o especialista. 

 
 

URGÊNCIA MÉDICA 

Devem procurar estes serviços , usuários: Com problemas que começaram há pouco tempo 
(chamadas situações agudas); 

Que tenham uma doença já conhecida e diagnosticada (como pressão alta, diabetes) e 
apresentam alguma piora; 
Que estejam com algum sofrimento como dor forte, febre alta, desmaio, pequeno corte, crise 
convulsiva; 

Na dúvida: ligue 192 e fale com o médico do SAMU durante 24 horas 

ASSISTÊNCIA PRE HOSPITALAR 

SAMU 192 
O SAMU atende pelo telefone 192 casos que necessitam de 
atendimento imediato e transporte do paciente para uma 
Unidade de Urgência, como traumas, urgências clínicas, 
obstétricas e psiquiátricas. 
O atendimento por telefone é realizado por funcionários 
administrativos e médicos reguladores. Esse médico avaliará 
cada caso e poderá liberar a ambulância para o atendimento 
e transporte do usuário ou dar orientações sobre como os 
acompanhantes ou familiares devem agir. 

Ao ligar para o SAMU, fale calmamente o que está sentindo ou o que se passa com a pessoa que 
você está acompanhando. O atendente indicará a você a conduta mais adequada, que poderá ser:  

• Orientação médica por telefone. Se você tiver uma 
• piora volte a ligar e diga ao atendente que você já havia ligado antes.  
• Orientar você, dependendo de onde você está e da situação clínica, a procurar um dos 14 

serviços de urgência do SUS em Belo Horizonte.  
• Mandar uma ambulância com auxiliares de enfermagem para obter mais informações, 

transporta-lo para um hospital de referência ou 
• Mandar uma ambulância com um médico para atendimento imediato.  
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SAMU 192 regional 

O Serviço Móvel de Urgência (SAMU 192) de Alagoinhas presta socorro a população do Município 
de Alagoinhas e da Microrregião de Alagoinhas durante 24 horas por dia.  

O objetivo é prestar o socorro precoce promovendo a redução de óbitos, redução do tempo de 
internação e redução de sequelas.  

O atendimento do SAMU192 de Alagoinhas é realizado por uma equipe de profissionais de saúde 
composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens e condutores socorristas. Na central 
o atendimento é realizado por telefonistas auxiliares de regulação médica e por médicos 
reguladores.  

Horário de Funcionamento: 24 horas 

Nº telefone para chamadas 192 

 

 

O Hospital Maternidade Municipal realiza os atendimentos de emergência obstétrica, ambulatório 
de pré-natal de alto risco, partos normais e cesarianos, laqueaduras, além de exames 
complementares (ultrassonografia e outros);  

O Hospital Maternidade Dr. João Carlos Meireles Paulilo dispõe de quatro especialidades médicas 
básicas: Ginecologia clínica e cirúrgica, Obstetrícia clínica e cirúrgica, Neonatologia, Anestesiologia 
e Centro cirúrgico, sendo desenvolvidas as seguintes atividades na unidade: 

• Serviço de atenção à saúde reprodutiva – laqueadura; 
• Serviço de atenção ao pré-natal, parto e nascimento – acompanhamento do pré-natal de 

alto risco; parto em gestação de risco habitual; parto em gestação de alto risco;  
• Serviço de diagnóstico por imagem – ultrassonografia; radiografia; 
• Serviço de diagnóstico por laboratório clínico – exames hematológicos e hemostasia; 

exame para triagem neonatal; exames hormonais; exames coprologicos; exames 
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bioquímicos; exames de uroanálise; exames imunohematológicos; exames sorológicos e 
imunológicos;  

• Serviço de farmácia – farmácia hospitalar; 
• Serviço de hemoterapia – diagnóstico em hemoterapia; medicina transfusional; 

 
• Atendimento à mulher, gestante e a puérpera; 
• Atendimento hospitalar e Ambulatorial ao RN à termo e prematuro (até 30 dias de 

vida e até 60 dias se nascido na unidade e internado no berçário); 
• Atendimento de planejamento familiar com realização de laqueadura tubária e 

inserção de DIU; 
• Atendimento de mastologia, com realização de punção de nódulo mamário; 
• Realização de USG mamária, obstétrica e obstétrica com Doppler e trans vaginal; 
• Teste do pezinho 
• Teste da orelhinha 
• Administração das vacinas de hepatite B e BCG ao RN; 
• Acompanhamento com técnicos de suporte à saúde da gestante, puérpera e RN 

(Psicólogo, Nutricionista, Farmacêutico, Assistente Social). 
• Horário de funcionamento: 24 horas, todos os dias 

Endereço: Rua Elvira Dórea, 72 (Centro). 

Telefone: (75) 3423-8344/8345 
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VIGILÂNCIA À SAÚDE 

 

Ações voltadas para a saúde coletiva, com intervenções individuais ou em grupo, prestadas por 
serviços de Vigilância sanitária, epidemiológica, saúde ambiental e do trabalhador, e por serviços 
da atenção primária, de urgência e emergência, da atenção psicossocial e da atenção ambulatorial 
especializada e hospitalar. 

No município de Alagoinhas a execução das ações de Vigilância em Saúde são de responsabilidade 
Diretoria de Vigilância em Saúde, órgão diretamente ligado ao gabinete da Secretaria de Saúde. 
Atua com ações integradas entre as vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental, com o 
compromisso da proteção à saúde e defesa de uma melhor qualidade de vida para a população do 
Município de Alagoinhas. As Vigilâncias desenvolvem as ações de forma parceira com as unidades 
assistenciais da Atenção Básica e da Atenção Especializada. 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  

É o conjunto de atividades que permite reunir as 
informações indispensáveis para conhecer, a qualquer 
momento, o comportamento ou história natural das 
doenças, bem como detectar ou prever alterações de 
seus fatores condicionantes, com o fim de recomendar 
oportunamente, sobre bases firmes, as medidas 
indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao 
controle de determinadas doenças. 

A Vigilância Epidemiológica é responsável ainda pelo 
acompanhamento, monitoramento das ocorrências 

de nascimentos e óbitos, investigação de casos e de óbitos de menores de 01 ano e mulheres em 
idade fértil e alimentação dos diversos sistemas de informação.  

Ações ou serviços: Busca ativa; interrupção da cadeira de transmissão; Controle de vetores, 
reservatórios e hospedeiros; Diagnóstico laboratorial de eventos de interesse de saúde pública; 
vacinação; oferta de tratamento para doenças de interesse de saúde pública; Realização de 
inquéritos epidemiológicos; Prevenção de doenças e agravos; Promoção da saúde; alerta e 
resposta a surtos e eventos de importância em saúde pública.
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Composição da equipe: 

Endereço:Praça Graciliano de Freitas, S/N, Centro 

Telefone: (75) 3423-8323/8375/8317 

Ponto de contingencia da Dengue 
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CONTROLE DA DENGUE 

Visita em imóveis 
para identificação 
de focos; 
Instalação de 
armadilhas de 
captura de ovos e 
larvas; Aplicação 
de larvicidas e 
eliminação de 
recipientes que 
acumulem água; 

Aplicação de produtos químicos em situações especiais de 
maior risco; 
Orientação à população - Abordagem domiciliar e com material 
informativo 
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A Vigilância Sanitária 
tem como principal 
finalidade impedir 
que a saúde humana 
seja exposta a riscos 
ou, em última 
instância, combater 
as causas dos efeitos 
nocivos que lhe forem 
gerados, em razão de 

alguma distorção sanitária, na produção e na circulação de 
bens, ou na prestação de serviços de interesse à saúde. 

No Brasil, a definição legal de vigilância sanitária é conceituada 
pela lei federal nº 8.080 de 19 de setembro de 1.990: Entende-
se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de 
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde, abrangendo: o controle de bens de 
consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a 
saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços 
que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.  

Atividades realizadas:  
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• Monitoramento sanitário de produtos e serviços;  
• Gerenciamento de risco sanitário; análise e aprovação 

de projetos básicos de arquitetura;  
• Informação, educação e comunicação em Vigilância em 

Saúde;  
• Acolhimento e atendimento a notificações, denúncias e 

reclamações;  
• Regulamentação de ações de saúde pública sob 

Vigilância Sanitária;  
• Fiscalização Sanitária de produtos e serviços;  
• Emissão de certidões e certificados;  
• Inspeção sanitária dos estabelecimentos sujeitos à 

Vigilância Sanitária;  
• Emissão de Alvará Sanitário, Licença Sanitária para 

estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária;  
• Farmacovigilância;  
• Notificação de eventos de interesse de saúde pública;  
• Investigação de eventos de interesse de saúde pública. 

 
 
Atenção 
A Vigilância trabalha com a prevenção e a promoção da saúde 
de toda a população de Alagoinhas. O objetivo da VISA é educar, 
orientar e fazer cumprir a legislação sanitária. 
A prevenção é muito eficaz, pois, ao evitar a doença, evitam-se 
também todas suas consequências desagradáveis, como gastos 
financeiros, faltas ao trabalho, mortes prematuras, entre 
outras. Para isso, a Vigilância Sanitária visita bares, mercearias, 
hotéis, clubes, açougues, salões de beleza, clinicas médicas e 
odontológicas, hospitais e outros estabelecimentos que 
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realizam procedimentos que possam colocar a saúde da 
população em risco. 
A VISA está à disposição do cidadão. 
 
Para informações, entre em contato pelos telefones (75) 3423-
8323/8375/8317 

Endereço:Praça Graciliano de Freitas, S/N, Centro 

 

VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

A Vigilância Ambiental em Saúde é um conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio 
ambiente e que interferem na saúde humana, com a finalidade 
de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores 
de riscos ambientais, relacionados às doenças ou outros 
agravos à saúde. 

A vigilância ambiental de Alagoinhas desenvolve ações da 
qualidade da água de consumo humano através de análises 
laboratoriais de amostras em laboratório estadual instalado na 
diretoria regional de saúde; 

Endereço:Praça Graciliano de Freitas, S/N, Centro 

Telefone: (75) 3423-8323/8375/8317 
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Vigilância em Saúde 
do Trabalhador é um 
componente da 
Vigilância em Saúde 
que visa à promoção 
da Saúde e a redução 

da morbimortalidade da população trabalhadora por meio da 
integração de ações que intervenham nos agravos e seus 
determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento 
dos processos produtivos. 

No município de Alagoinhas as ações de Vigilância em Saúde do 
trabalhador são realizadas pela equipe do CEREST que 
desenvolve de forma articulada com a rede municipal de saúde 
ações de Vigilância e promoção a Saúde do Trabalhador e na 
unidade CEREST a equipe realiza o acolhimento às demandas 
assistenciais dos trabalhadores. 
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CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) 

O Centro de referência em Saúde 
do Trabalhador (CEREST) promove 
ações para melhorar as condições 
de trabalho e a qualidade de vida 
do trabalhador por meio de 
prevenção e vigilância nos 
ambientes de trabalho e através de 
ações e ou eventos coletivos. 

O CEREST instalado no município de Alagoinhas é do tipo 
regional, com abrangência para a Microrregião de Alagoinhas. 
Cabe ao CEREST capacitar a rede de serviços de saúde, apoiar 
as investigações de maior complexidade, assessorar a 
realização de convênios de cooperação técnica, subsidiar 
formação de políticas públicas, apoiar a estruturação da 
assistência de média e alta complexidade para atender aos 
acidentes de trabalho e agravos contidos na lista de doenças 
relacionadas ao trabalho e aos agravos relacionados ao trabalho 
de notificação compulsória com base nos instrumentos legais. 

No CEREST de Alagoinhas são atendidos trabalhadores 
encaminhados pela Rede Básica de Saúde, trabalhadores 
formais dos setores privados e públicos, trabalhadores 
autônomos, trabalhadores informais, como também 
trabalhadores desempregados acometidos de doença 
relacionada ao trabalho. 
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Ações desenvolvidas: 

Serviço de atenção à saúde do trabalhador 

• Atendimento e acompanhamento em saúde do 
trabalhador 

Serviço de vigilância em saúde do trabalhador 

• Desenvolvimento de ações de vigilância e promoção à 
saúde do trabalhador. 

 

Horário de funcionamento: Das 7:30 as 12:00/ 13:30 às 17:00h 

Telefone: (75) 3422-1419 

Endereço: Rua 13 de junho, S/N, Jardim Petrolar 

 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

A Política de Educação Permanente no SUS vem sendo 
fortalecida e em todos os níveis de gestão tem como objetivo 
trabalhar para que a educação na saúde seja uma estratégia 
para a transformação das práticas em saúde e da gestão na 
perspectiva da produção da integralidade. 
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A qualificação do cuidado prestado ao usuário é o produto 
esperado da articulação entre o trabalho, a educação e a gestão 
das pessoas e dos profissionais que atuam no Sistema de Saúde.  

A proposta de atuação do NEPS: 

• Tonar um sistema de saúde um espaço de formação do 
trabalhador; 

• Promover a formação dos trabalhadores com foco no 
atendimento as necessidades de saúde da população, 
para efetiva transformação da realidade; 

• A educação permanente é a aprendizagem do trabalho, 
devendo o aprender e o ensinar se incorporarem ao 
cotidiano das unidades e ao trabalho desenvolvido pelos 
profissionais. 

Fonte: SGTS – Educação Permanente no SUS. 

No município de Alagoinhas o NEPS realiza a integração ensino 
serviço e; regula e monitora estágios profissionalizantes 
curriculares nas unidades de saúde da rede pública municipal; 
realiza capacitações nas diversas áreas de atuação dos 
profissionais em atendimento as demandas das diretorias que 
compõem a equipe gestora da SESAU.  

Atividades 

• Gerenciamento de processos de convênio para estágios 
profissionalizantes. 

• Coordenação e organização de campo de estágio na Rede 
Municipal de saúde. 
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• Preparação de instrumentos técnicos para capacitação dos 
profissionais da rede Municipal de saúde. 

• Elaboração de projetos técnicos específicos da educação 
permanente em saúde. 

• Realização de capacitações para profissionais da rede 
pública. 

• Emissão de certificados. 

Horário de Funcionamento: 7:00 às 13:00 hs 

Endereço: Rua Dantas Bião 
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UNIDADES DA REDE PÚBLICA COM ENDEREÇO E 
CONTATO 

 

Nome Endereço Contato Email OBS 
ACADEMIA DA 
SAÚDE  
 

Travessa: Santa 
Terezinha, s/n, Bairro: 
Santa Terezinha  

  Em 
construção 

ACADEMIA DA 
SAÚDE I 
 

Rua: Ipiranga, s/n, 
Bairro: Jardim 
Petrolar 

  Em 
construção 

ALMOXARIFADO 
CENTRAL DE 
SAÚDE 

Av. Juracy Magalhães, 
890, Bairro: Centro 

(75) 3423-
8290 

 Horário de 
funcionamen
to:  
Das 07:00hs 
às 17:00 hs 

AMBULATÓRIO 
PSICOSSOCIAL 

Rua: 13 de junho, s/n 
Parque Floresta. 

  Horário de 
Funcionamen
to: das 
07:00hs às 
17:00hs 

ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA/
CAF 

Av. Ayrton Sena, s/n, 
Bairro: Alagoinhas 
Velha 

(75)3423-
8389 

 Horário de 
Funcionamen
to: das 
07:00hs às 
17:00hs 

AUDITORIA 
 

Rua: 13 de Junho, Lot. 
10, Qd F, Loteamento 
Recanto das Aves, 
Jardim 
Petrolar/SESAU 
 

 
 

  

CAPS III – 
CENTRO DE 
ATENÇÃO 

Rua: José Sobrinho, nº 
205, Bairro: 
Teresópolis/ Em 

(75) 3423-
8392 
 

 Horário de 
funcionamen
to: 24horas 
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PSICOSSOCIAL 
COM 
ACOLHIMENTO 
24 HS 
 

breve novo endereço 
no Parque Florestal 
 

 

CENTRAL DE 
MARCAÇÃO DE 
CONSULTAS E 
EXAMES 
ESPECIALIZADOS 
(INCLUSIVE 
PARA 
ESPECIALIDADES 
FORA DO 
MUNICÍPIO DE 
ALAGOINHAS) 

Praça Graciliano de 
Freitas, S/N- Centro 

(75) 3423-
8302/8209 
 

 Horário de 
funcionamen
to: Das 07:00 
às 12:00/ 
14:00 as 
16:00h 
 

CENTRO DE 
ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICA
S (CEO I) 
 

Rua: Parque Floresta, 
nº 100, Bairro: Parque 
Floresta 
 
 
 

  Horário de 
funcionamen
to: Segunda à 
sexta - 08 às 
17h 
 

CENTRO DE 
ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICA
S (CEOII) 
 

Praça Graciliano de 
Freitas, nº 100, Bairro: 
Centro 
 

  Horário de 
funcionamen
to: Segunda à 
sexta - 08 às 
17h 
 

CENTRO DE 
REFERÊNCIA EM 
SAÚDE DO 
TRABALHADOR 
(CEREST) 

Rua: 13 de junho, S/N, 
Bairro: Jardim 
Petrolar 

(75) 3422-
1419 

 Horário de 
funcionamen
to: Das 07:30 
as 12:00/ 
13:30 às 
17:00 h 

CENTRO DE 
TESTAGEM E 
ACONSELHAME
NTO - CTA 

Rua: 13 de junho, s/n, 
Parque Floresta 

(75) 3421-
9424 

 Horário de 
funcionamen
to:  
De segunda a 
sexta-feira, 
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das 7h30 às 
16h30 

CONSELHO DE 
SAÚDE 
 

Rua: Castro Leal, n 
135, Bairro: Centro 
 

(75) 3423 - 
8387 
 
 

 De segunda a 
sexta-feira, 
das 08:00 às 
13h30 

FARMÁCIA 
POPULAR DO 
BRASIL 

Praça da Bandeira, 
s/n, Bairro: Centro 

(75) 3421-
7572 

  

HOSPITAL 
MATERNIDADE 
DR. JOÃO 
CARLOS 
MEIRELES 
PAULILO 

Rua: Elvira Dórea, 72, 
Bairro: Centro. 

(75) 3423-
8344/8345 
 

 Horário de 
funcionamen
to: 24 horas, 
todos os dias 
 

HOSPITAL 
REGIONAL 
DANTAS BIÃO 
(HRDB) 

Rua: Dantas Bião, 49, 
Bairro:  Centro 

(75) 3422-
8300 / 8355 
/ 3421-7535 
– Fax: 3422-
1405 

 Horário de 
funcionamen
to: 24 horas, 
todos os dias. 
 

LABORATÓRIO 
MUNICIPAL 
 

Rua: Dantas Bião, n º 
287, Bairro: Centro,  
 

(75) 3423-
8391 
 

 Horário de 
funcionamen
to: 
Das 07:00 às 
17:00h 
 

NÚCLEO DE 
EDUCAÇÃO 
PERMANENTE 
EM SAÚDE 
(NEPS) 

Rua: 13 de Junho, Lote 
10 quadra 7, 
Loteamento Recanto 
das Árvores 

  Horário de 
funcionamen
to: segunda a 
sexta-feira 

OUVIDORIA 
 

Rua: Elvira Dórea, 
149, Bairro: Centro 

(75) 3422 – 
3221 ou 
0800 075 
3422 

ouvidoria@ala
goinhas.com.br 
 
 

 

POLICLÍNICA 
MUNICIPAL / 
SAE / CTA 
 

Rua: 13 de junho, s/n 
Parque Floresta 

(75) 3421-
9424 
 

 Horário de 
funcionamen
to: segunda a 
sexta-feira, 
das 7h30 às 

mailto:ouvidoria@alagoinhas.com.br
mailto:ouvidoria@alagoinhas.com.br
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12:00 / 13:30 
às 17:00. 

SERVIÇO SOCIAL  Praça (75)3422-
2070 

 Horário de 
funcionamen
to: segunda a 
sexta-feira 

SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO 
MÓVEL ÀS 
URGÊNCIAS 
(SAMU 192 
REGIONAL) 

Rua: Dantas Bião, s/n, 
Bairro:  Centro 

192  24 horas 
todos os dias 

UNIDADE DE 
REINTEGRAÇÃO 
FUNCIONAL 
(CENTRO 
ESPECIALIZADO 
EM 
REABILITAÇÃO) 

 2ª Travessa Dantas 
Bião, nº 100, Bairro: 
Centro. (ao lado do 
Estádio Antônio 
Carneiro). (Jardim 
America, S/N- Centro) 

(75)3422-
7098 
 
 
 

 Horário de 
funcionamen
to: 
De segunda a 
sexta, das 8h 
às 16h.  
 

UPA 24 HORAS – 
UNIDADE DE 
PRONTO 
ATENDIMENTO 
24HS 
 

Rua: Visconde de São 
Lourenço, s/n, Bairro: 
Santa Terezinha 

  Em 
construção 

UPA 24 HORAS I 
– UNIDADE DE 
PRONTO 
ATENDIMENTO 
24HS  

Rua: do avião, n 983, 
Bairro: Barreiro 

  Em 
construção 

VIGILÂNCIA À 
SAÚDE 
 

Praça Graciliano de 
Freitas, S/N, Bairro: 
Centro 

(75) 3423-
8323/8375/
8317 

 Horário de 
funcionamen
to: De 
segunda a 
sexta 

VIGILÂNCIA 
AMBIENTAL 

Praça Graciliano de 
Freitas, S/N, Bairro: 
Centro 

(75) 3423-
8323/8375/
8317 

 Horário de 
funcionamen
to: De 
segunda a 
sexta 
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VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGIC
A 

Praça Graciliano de 
Freitas, S/N, Bairro:  
Centro 

(75) 3423-
8323/8375/
8317 

 Horário de 
funcionamen
to: De 
segunda a 
sexta 

VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

Praça Graciliano de 
Freitas, S/N, Bairro: 
Centro 

(75) 3423-
8323/8375/
8317 

 Horário de 
funcionamen
to: De 
segunda a 
sexta 
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