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Prefeitura Municipal de Rio Negrinho
Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negrinho
Coordenação de Atenção Primária à Saúde

Prezados cidadãos,
Para facilitar a consulta aos serviços da sua unidade, optou-se por desmembrar o
documento original de forma a deixar disponível somente as informações pertinentes à Unidade de
Saúde Volta Grande.
Neste documento é possível encontrar informações quanto ao endereço, contato,
horário e dias de atendimento, formas de acesso, documentos necessários para o atendimento,
nome do coordenador e serviços ofertados.
As alterações em serviços deverão ser incorporadas produzindo uma nova versão
sempre que necessário.
Informações para profissionais e referentes às demais unidades de saúde do município
estão disponíveis na versão integral da Carteira de Serviços da Atenção Primária.

Coordenação Atenção Primária em Saúde
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Prefeitura Municipal de Rio Negrinho
Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negrinho
Coordenação de Atenção Primária à Saúde

Informações sobre implementação e revisão da Carteira de Serviços da Atenção Primária
A Carteira de Serviços da Atenção Primária de Rio Negrinho foi implementada no mês de
Setembro de 2017 sendo disponibilizada uma cópia impressa da mesma para consulta nas unidades
de saúde, assim como a disponibilização da versão digital do documento na página da Secretaria
Municipal de Saúde de Rio Negrinho.
A primeira revisão deste instrumento ocorreu em abril de 2018 gerando esta 2ª versão
que contém informações atualizadas.

Coordenação Atenção Primária em Saúde
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8.11. Unidade de Saúde Volta Grande
Endereço: Rua: Pascoalino Buonacorso
Telefone: 47 3646-6128
E-mail: vgrande@rionegrinho.sc.gov.br
Dias e horários de atendimento: (Exceto feriados, pontos facultativos e recesso)
Segunda, terça, quarta e sexta-feira das 07:30h às 11:30h e das 12:30h às 16:30h
Quinta-feira das 07:30h às 11:30h e das 14:30h às 16:30h
Reunião de equipe (Expediente interno): Quinta-feira das 12:30h às 14:30h

Saúde da Mulher – Coleta de preventivo
Previamente agendado: Quarta-feira das 08:00h às 11:00h
Coleta de preventivo sem prévio agendamento: Última quinta-feira do mês das 15:00h às 19:00h
Forma de acesso
a) Agendamento: Agendar previamente e presencialmente na unidade de saúde.
b) Urgência e emergência: Atendimento de acordo com a demanda.
Documentos necessários para acesso: Carteira de identidade;
Matrícula da carteira de saúde da unidade, ou cartão nacional do SUS.
Documentos necessários para emitir a matrícula da carteira de saúde da unidade
a) Adultos e crianças que já possuem R.G.: Comprovante de residência, carteira de identidade e CPF.
b) Crianças que não possuem o R.G.: Comprovante de residência, certidão de nascimento.
Coordenadora da Unidade: Enf. Andrea Kahlow
Estratégia Saúde da Família (ESF) com Saúde Bucal
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Serviços ofertados

Atenção centrada no Adulto/Idoso
Volta Grande

■Planejamento familiar e direito sexual e reprodutivo
--orientação individual e em grupos de métodos contraceptivos
--dispensação de métodos contraceptivos
--investigação de infertilidade conjugal
■Avaliação pré-concepção
■Assistência ao pré-natal
--diagnóstico precoce gravidez
--assistência pré-natal
(mínimo de 6 consultas - intercalar consultas médicas e de enfermagem)
■Assistência ao puerpério
■Assistência ao climatério
■Rastreamento de câncer de colo uterino (preventivo ou papanicolaou)
■Rastreamento de câncer de mama
■Rastreamento de DM se PA > 135/80 sustentada (homens e mulheres)
■Rastreamento de HA (hipertensão arterial) para homens.
■Rastreamento e aconselhamento para tabagismo
■Rastreamento e aconselhamento para alcoolismo
■Prevenção, identificação e acompanhamento das DST e HIV
■Prevenção, identificação e acompanhamento de situações de violência contra mulheres
■Manejo de problemas ginecológicos mais comuns
■Manejo das doenças cardiovasculares
■Rastreamento de dislipidemia em adultos
■Manejo das doenças crônicas respiratórias
■Manejo de outras doenças crônicas prevalentes
■Manejo de problemas mais prevalentes no adulto
■Avaliação global do paciente idoso
■Abordagem Sindrômica de ISTs
■Abordagem das hepatites virais agudas
■Manejo de parasitoses intestinais
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Serviços ofertados

Atenção centrada no Adulto/Idoso
Volta Grande

■Emissão de atestado médico e demais documentos
■Identificação e acompanhamento de doenças relacionadas ao trabalho
■Promoção do envelhecimento ativo e saudável
■Prevenção, identificação e acompanhamento de distúrbios nutricionais no idoso
■Prevenção de quedas e fraturas
■Prevenção, identificação e acompanhamento de situações de violência contra idosos
■Prevenção, identificação e acompanhamento do idoso em processo de fragilização
■Prevenção, identificação e tratamento de doenças crônicas não-transmissíveis em todas as unidades
■Realização de atividades de grupo, como Terapia Comunitária, Roda de conversa (Espaços de Fala)
■Realizar levantamento e acompanhamento dos deficientes na comunidade, identificando situações de
risco/vulnerabilidades
■Incluir a pessoa com deficiência nas ações/programas de saúde previstas para seu ciclo de vida e gênero
■Prestar apoio/orientação aos cuidadores de deficientes
■Realizar as ações de reabilitação previstas para os Serviços de Reabilitação Física em parceria com o NASF
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Planejamento
familiar
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Serviços
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Atenção centrada na Criança e no Adolescente
Volta Grande

■Acolhimento mãe-bebê após alta da maternidade
■Vigilância do recém-nato de risco/vulnerável
■Triagem Neonatal
--Teste do pezinho (Recomendação A)
■Promoção e apoio ao aleitamento materno exclusivo até 6 meses e continuado até 2 anos ou mais
■Promoção de alimentação e hábitos saudáveis
■Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, com utilização da Caderneta de Saúde da Criança (0 a 10 anos)
--mínimo de 7 consultas no 1º ano, 2 consultas no 2º ano e anuais a partir do 3º ano
--pesar, medir e avaliar o desenvolvimento, preenchendo a caderneta da criança em todo atendimento
--consultas idealmente intercaladas com enfermagem
--avaliar aspectos psíquicos e afetivos buscando identificar fatores de risco e proteção
■Imunização de rotina e participação nas campanhas
■Atualização do Calendário Vacinal
■Vigilância Nutricional: identificação e acompanhamento de crianças e adolescentes em risco nutricional (baixo peso,
sobrepeso e obesidade)
■Acolhimento com avaliação de risco (demanda espontânea)
■Prevenção da violência contra crianças e adolescentes e acolhimento/atendimento/notificação/acompanhamento dos
casos suspeitos ou confirmados
■Assistência a problemas mais comuns no recém-nascido e no lactente
■Identificação, tratamento e acompanhamento de crianças e adolescentes com asma
■Acompanhar crianças no Programa Bolsa Família
■Identificar situações que requeiram atendimento de urgência e/ou especializado/internação e encaminhar quando
necessário
■Realizar ações para o Saúde do Escolar (atividades em escolas e creches da área)
■Apoio e vigilância à saúde das crianças e adolescentes portadoras de doenças crônicas e deficiências residentes na área
■Realizar consulta para mãe e bebê nos primeiros 7 dias pós-parto (visita domiciliar ou na unidade de saúde )
■Atenção à saúde bucal
■Prevenção dos acidentes e violências
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■Prevenção do uso de drogas

Serviços ofertados

Atenção centrada na Criança e no Adolescente
Volta Grande

■Promoção da saúde sexual e reprodutiva
■Prevenção do tabagismo
■Promoção da atividade física
■Atividades educativas individuais e coletivas voltadas para a promoção do desenvolvimento saudável da criança
■Promoção da cultura de prevenção nas escolas
■Prevenção dos fatores de risco para doença cardíaca isquêmica e diabetes na infância e na adolescência
■Manejo dos problemas mais comuns na adolescência
■Atividades educativas voltadas para a promoção do desenvolvimento saudável e do vínculo pais e filhos
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Serviços ofertados

Saúde Mental
Volta Grande

■Acompanhamento ao usuário de álcool e outras drogas
■Acolher as pessoas em situações de crise, e referenciar se necessário
■Referenciar todos os casos de saúde mental quando necessário (CAPS, ambulatório, NASF ou hospital) para suporte
técnico, mantendo o acompanhamento dos pacientes.
■Promover ações de redução de riscos e danos a uso de álcool e outras drogas
■Realização e incentivo à participação de profissionais da ESF em fóruns de saúde mental, visando a integração e a
construção de parcerias intersetoriais.
■Atendimento individual a familiares visando intervenção em situações de violência doméstica
■Realização de oficina terapêutica para inserção de usuários com transtornos mentais nas atividades de rotina da unidade
como consultas e acompanhamento de hipertensão, diabetes, tuberculose, odontologia e em grupos de atividade física ou
outras atividades realizadas pela unidade
■Atendimento e acompanhamento de usuários que realizam uso crônico de benzodiazepínico, através de consulta médica e
de enfermagem ou grupos terapêuticos
■Discussão de casos clínicos com equipes dos CAPS, ambulatório e NASF
■Acompanhamento ao portador de transtornos mentais comuns (leves), através de consulta médica e grupo terapêutico
■Abordagem e manejo de transtornos de ansiedade não complicados
■Abordagem e manejo de transtornos depressivos não complicados
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Serviços ofertados

Saúde Bucal
Volta Grande

■Atividade educativa/orientação em grupo na atenção primária
■ Instrução de higiene oral
■ Escovação dental supervisionada
■ Aplicação tópica de flúor
■ Visita domiciliar
■ Ações nas escolas
■ Atendimento clínico ambulatorial na Unidade de Saúde
■ Tartarotomia/raspagem de cálculo
■Restauração de dentes anteriores e posteriores decíduos e permanentes, em amálgama, resina composta
fotopolimerizável e cimento de ionômero de vidro
■ Radiografia periapical
■Exodontias/extrações de dentes permanentes e decíduos
■ Atendimento de urgência etc.
■Exame clínico para identificação de lesões suspeitas de malignidade
■Encaminhamento para os CEOs para a realização de procedimentos de média complexidade (tratamento de canal,
periodontal severo, cirurgias periododontais, extrações complexas, raio X panorâmico, entre outros)
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sexual eServiços

ofertados

Vigilância em Saúde
Volta Grande

■Programa de imunizações
■Detecção, notificação e atuação na resposta coordenada às emergências de saúde pública
■Busca ativa de casos de Doenças de Notificação Compulsória (DNC)
■Notificação de Doenças e/ou Agravos de Notificação Compulsória
■Investigação domiciliar de DNC (casos ou óbitos) ou outros agravos nos casos em que se aplica
■Adoção de medidas de controle em domicílios e na comunidade
■Análise da Situação de Saúde
■Preenchimento de Declarações de Óbitos
■Preenchimento da Notificação do SINAN para Violência (Doméstica, Sexual e/ou outras violências)
■Alimentação do Gerenciador de Informações Locais
■Desenvolvimento das ações de controle da dengue e outros riscos ambientais em saúde
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Serviços ofertados

Promoção da Saúde
Volta Grande

Alimentação Saudável
■Promoção de alimentação saudável
■Vigilância alimentar e nutricional
■Acompanhamento dos agravos nutricionais e doenças relacionadas à alimentação
Promoção da prática de atividade física
■Incentivo e orientação da prática regular de atividade física nas rotinas e protocolos dos serviços de saúde
■Grupos de promoção da atividade física
■Sala de espera ativa
Controle do Tabagismo
■Ambiente Livre de Fumo
■Abordagem mínima do tabagismo em todos os pacientes tabagistas
■Tratamento para a dependência de nicotina
■Prevenção de tabagismo na infância e na adolescência
■Abordagem aos familiares de crianças com doença respiratória
■Abordagem aos pacientes fumantes dos grupos de risco
■Abordagem do tabagismo no planejamento familiar
Demais ações de Promoção da Saúde
■Práticas educativas voltadas para o usuário que estimulem a reflexão e a discussão
■Reconhecimento da identidade étnico-racial
■Acolhimento e respeito à diversidade sexual e à diversidade religiosa
■Ações intersetoriais que ampliem a rede de promoção da saúde e proteção social na comunidade
■Estratégias que contribuam para a promoção da solidariedade e da cultura da paz, a prevenção de acidentes e violência
■Atividades que fortaleçam vínculos familiares e comunitários
■Mobilização comunitária
■Atividades que fortaleçam o protagonismo dos indivíduos e da comunidade
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Serviços ofertados
■ Sutura de lesões superficiais de pele
■ Retirada de corpo estranho subcutâneo
■ Desbridamento e curativo de escara ou ulceração
■ Curativo
■ Curativo em pé diabético
■ Anestesia loco-regional
■ Drenagem de abscesso
■ Tratamento de miíase furunculóide
■ Drenagem de hematoma subungueal
■ Retirada de pontos
■ Manejo de queimaduras
■ Drenagem de abscesso
■ Retirada de corpo estranho de olho
■ Retirada de corpo estranho de ouvido
■ Retirada de corpo estranho de nariz
■ Tamponamento de Epistaxe
■ Remoção de cerume
■ Nebulização
■ Aplicação de medicação parenteral
■ Coleta de material de sangue para exame laboratorial
■ Coleta de material de urina para exame laboratorial
■ Coleta de material de escarro para exame laboratorial
■ Realização de exame de ultrassonografia
■ Retirada de gesso
■ Coleta de material para exame citopatológico (papanicolaou)
■ Controle de pressão arterial
■ Controle de glicemia capilar
■ Realização do teste do pezinho
■ Emissão de atestados conforme avaliação profissional

Procedimentos/Cirurgias Ambulatoriais
Volta Grande
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Serviços ofertados

Procedimentos/Cirurgias Ambulatoriais
Volta Grande

■ Administração de medicamentos por paciente
■ Terapia de reidratação oral
■ Consulta para avaliação clínica do fumante
■ Ação coletiva de escovação dental supervisionada
■ Ação coletiva de bochecho fluorado
■ Ação coletiva de aplicação tópica de fluor-gel
■ Cateterismo uretral
■ Visita domiciliar consulta/atendimento em atenção primária
■ Terapias em grupo
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9.

Avaliação da Carteira de Serviços da Atenção Primária de Rio Negrinho.

Prezados Cidadãos Rio-Negrinhenses,
Com o objetivo de melhorarmos continuamente os nossos processos para melhor atende-los,
implementamos um instrumento para avaliar a Carteira de Serviços da Atenção Primária de Rio
Negrinho. Solicitamos a gentileza de contribuir respondendo as perguntas objetivas. Caso tenha
alguma sugestão de melhoria, por gentileza digite-a nos campos indicados.

Clique aqui para acessar o instrumento de avaliação.

Atenciosamente,

Coordenação Atenção Primária em Saúde
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