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Relação de Serviços 
prestados na Atenção 

Primária à Saúde 

                       

 

 

CARO USUÁRIO 

A Carteira de Serviços da Atenção 
Primária à Saúde tem o objetivo de 
orientar você, sua família, e toda população 
de sua cidade, onde são realizadas e quais 
são as ações que compõem a Rede de 
Serviços de Saúde do seu município. 
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ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 

 

Resposta: De acordo com o perfil ou forma de seu 
atendimento, as Unidades de Saúde são classificadas 
em Atenção Primária ou Básica, Atenção Secundária 
ou Média Complexidade e Atenção Terciária ou Alta 
Complexidade. Antes de qualquer coisa é importante 
esclarecer que, pelo Sistema SUS, todo município é 
obrigado a atender seus moradores com a oferta  da 
Atenção Primária ou Básica de Saúde, e cabe ao 
Estado apoiá-lo na oferta da Atenção Secundária e/ou 
Terciária caso ele não tenha como ofertar esses 
serviços. 

Vamos agora definir onde estão esses serviços em 
Seropédica, seu município, e o que podem ofertar 
essas Unidades de Saúde. 

Na Atenção Primária ou Atenção Básica  

• As Unidades de Saúde da Família (ESF) num 
total de 16 Unidades de Saúde e 19 equipes.  

Na Atenção Secundária ou de Média Complexidade 

• CEMES - Centro Municipal de Especialidades 
Médicas  

Para iniciar,você sabe o quer dizer Atenção 
Primária, Secundária e Terciária na Saúde e quais 

são as diferenças entre elas? 
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• CEO  - Centro de Especialidades Odontológicas 
• CAPS  - Centro de Atenção Psicossocial 
• UPA - Unidade de Pronto Atendimento 
• Laboratório Municipal de Análises Clínicas 
• Laboratório Municipal de Radiologia  
 
Na Atenção Terciária  ou de Alta Complexidade 

 
•  Hospital Maternidade de Seropédica 

 

Passemos agora a esclarecer melhor como tudo 
acontece a partir dessas informações iniciais da 
classificação das modalidades de Atenção na Saúde: 

             

        A ATENÇÃO PRIMÁRIA     
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Resposta: As Unidades Básicas de Saúde representam a porta de 
entrada do usuário no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 É, portanto, onde tudo se inicia e onde a grande maioria dos 
problemas de saúde da população é resolvida. 

As Unidades Básicas de Saúde atuam com estratégias de atendimento à 
população denominada Estratégia de Saúde da Família (ESF) que se 
desenvolvem através de equipes formadas por médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e quando 
possuir equipe de saúde bucal, também de cirurgiões-dentistas e 
auxiliares de consultório dentário. 

 

 

 

 

Resposta: Toda a Atenção Primária na Saúde ou também 
chamada de Atenção Básica. 

 

 

 

É um conjunto de ações de saúde que podem ser realizadas 
individualmente ou coletivamente e que abrangem a promoção e a 

O que são Unidades Básicas de Saúde? 

E o que elas oferecem? 

O que é a Atenção Básica ou Primária? 
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proteção da saúde, a prevenção de doenças, com diagnóstico precoce, o 
tratamento e a reabilitação da saúde do indivíduo. Prestam assistência à  
moradores de uma determinada área geográfica ( bairro) chamada 
território de abrangência, com cadastramento de todas as famílias 
moradoras no local. Desse modo, você deve sempre buscar a Unidade 
Básica de Saúde/ESF mais próxima de sua residência vista ser ela a 
responsável por sua assistência na saúde. 

       

                                  

•Consultas Médicas e de Enfermagem para a população em geral; 

•Acompanhamento de gestantes, com consultas de pré-natal e exames; 

• Consulta clínica ginecológica; 

• Realização de exame preventivo do câncer de colo do útero e     
avaliação das mamas; 

• Planejamento Familiar;  

•Acompanhamento de crianças – Puericultura; 

• Consulta clínica pediátrica; 

• Teste do pezinho; 

• Vacinação; 

•Acompanhamento de pessoas com doenças crônicas, como diabetes e 
hipertensão; 

São Serviços da Atenção Básica 



8 

 

• Aplicação de injetáveis, com receita do SUS; 

• Atendimento de enfermagem;  

• Curativos e retiradas de pontos;  

 •Acompanhamento do Programa Bolsa Família; 

•Fornecimento de medicação, com receita do SUS; 

•Visita domiciliar para acamados e pacientes idosos com doenças 
crônicas e com dificuldade de locomoção; 

• Atendimento odontológico ( se Unidade possuir equipe de Saúde Bucal)  

•Educação e promoção da saúde para população em geral; 

• Encaminhamento para médicos e outros profissionais especialistas em 
outras Unidades ou Programas de Saúde; 

•Encaminhamento para Central de Regulação caso haja necessidade de 
internação ou atendimento para exames ou serviços especializados em  
outro município; além de  outras ações. 

                                                             

 

 

                 

 

 

SAÚDE 

BUCAL 
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• Atividade Educativa/ Orientação em Grupo; 

• Ação coletiva de escovação dental supervisionada; 

• Aplicação tópica de fluor; 

• Selamento provisório de cavidade dentária; 

• Consulta odontológica;  

• Capeamento pulpar; 

• Restauração de dente decíduo ( Obturação de dente de leite); 

• Restauração de dente permanente ( Obturação de dente 

permanente); 

• Acesso à polpa dentária e medicação; 

• Raspagem,alisamento e polimento supra e subgengival; 

• Exodontia de dente decíduo e permanente ( extração de dente de leite 

e permanente), além de outras ações.  

                                                  

 

 

                          

                            

São Serviços da Atenção Básica na Saúde Bucal  

 

O AGENTE 

COMUNITÁRIO 

DE SAÚDE 
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É um profissional que faz parte da equipe da Unidade Básica de 
Saúde/ESF e atua na própria comunidade em que reside. Está em 
contato permanente com as famílias de sua micro-área, na busca de 
informações que ajudem na vigilância e na promoção da saúde das 
pessoas que aí residem. Mensalmente ele irá bater na porta de sua 
casa. Ele faz o elo necessário entre você e sua Unidade Básica de Saúde 
para que sua equipe de saúde o conheça e o acompanhe em todas as 
suas necessidades. Para isso, é importante recebê-lo em suas visitas. 

 

 

 

Esses são os Endereços e Contatos das Unidades de Atenção 
Básica/ESF: 

1. Unidade de ESF Saúde São Miguel-com Equipe Saúde 

 Bucal 

Endereço: Rua G-QD 16- LOTE – 13- Bairro São Miguel 

Telefone: 2682-7950 

2. Unidade de Saúde ESF Santa Sofia –com Equipe de Saúde 

 Bucal 

Endereço: Rua Santa Sofia s/n – Bairro Santa Sofia 

Telefone: 3787-8389 

O que faz o Agente Comunitário de Saúde 
nessas Unidades de Atenção Básica – ESF? 

Onde estão essas Unidades de Atenção 
Básica – ESF ? 
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3. Unidade de Saúde ESF Júlia Pereira dos Santos - com 

Equipe de Saúde Bucal 

Endereço: Rua L – s/n – Bairro Jardim Maracanã 

            Telefone: 3787-7804 

4. Unidade de Saúde ESF Maria Antônia de Brito – com 

Equipe de Saúde Bucal 

Endereço: Estrada do Curtume nº 08 – Bairro Canto do Rio 

Telefone: 3354-7630 

5. Unidade de Saúde ESF Alcides Telles da Conceição -  

com  Equipe de Saúde Bucal 

Endereço : Rua Cinco de Julho S/N  - Bairro INCRA 

Telefone: 2682-9140 

6. Unidade de Saúde ESF  Manoel Mendes – com Equipe de  

Saúde Bucal 
Endereço: Rua Manoel Mendes s/n- Bairro – Km 42- Vera Cruz 

Telefone: 2682-9118 

7. Unidade de Saúde ESF Mário Soares de Oliveira – com  

Equipe de Saúde Bucal  
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Endereço: Rua A – s/n- Bairro Coletivo 

Telefone: não possui 

8. Unidade de ESF Saúde Pedro de Carvalho – com Equipe 

de Saúde Bucal 

Endereço: Av. Bento Rodrigues Nóia – s/n – Bairro: Mutirão 

Telefone: não possui 

9. Unidade de Saúde ESF Joaquim Raimundo Ferreira- 

com Equipe de Saúde Bucal 

Endereço: Rua José Eleotério s/n – Bairro : Km 39 

Telefone: não possui 

10. Unidade de Saúde ESF Jovino Evaristo Carreiro – com 

Equipe de Saúde Bucal 

Endereço: Rua João Ferreira s/n – Bairro : Peixoto 

Telefone: não possui 

11. Unidade de Saúde ESF Sebastião J. Soares Filho – Rita 
Batista 

Endereço: Rua Rita Batista s/n – Bairro : Dom Bosco 

Telefone: 3787-2852 

12. Unidade de Saúde ESF Onofre Ferreira Mendes – ( 02 

 equipes) – com 01 Equipe de Saúde Bucal 
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Endereço : Avenida Sebastião Ferreira da Silva – Qd 02-Lote 03  

Bairro : Boa Esperança 

Telefone: não possui 

13. Unidade de Saúde ESF Waldemar Marques de Moura 

Endereço: Estrada da Fonte n] 15 – Bairro: Fonte Limpa 

Telefone:3787-8906 

14. Unidade de Saúde ESF Oza – com Equipe de saúde Bucal 

Endereço: Rua Pedro Campos – nº 32 – Bairro – Jardim das 
Acácias 

Telefone: 3787-2427 

15. Unidade de Saúde ESF de Piranema - com Equipe de 
Saúde Bucal 

Endereço: Estrada RJ 099 – s/n – Bairro – Piranema 

Telefone: não possui 

16. Unidade de Saúde ESF da Fazenda Caxias – ( 03 Equipes) 

Com  01 equipe de Saúde Bucal  

Endereço: Rua Maria Lourenço s/nº, Bairro-Fazenda Caxias 

Telefone: não possui 

 

 Atendimento das Unidades Básicas de Saúde/ESF: de 
segunda à sexta,das 8hs às 17hs 
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ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

   

 

Resposta: Para as Unidades de Saúde de Referência. 

 

 

 

É uma unidade para tratamento de saúde especializado que executa 
as ações de Atenção Secundária na Saúde. 

Quem o encaminha para uma Unidade de Referência  é o profissional da 
sua Unidade Básica de Saúde/ESF que o atendeu. 

No município de Seropédica temos como Unidades Especializadas ou 
de Referência para atendimento da população: 

E quando eu necessitar de encaminhamento para 
atendimento de um problema de saúde em outra 

unidade, para onde vou?  

O que é Unidade de Saúde de Referência?  
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Unidade de Saúde de média complexidade para atendimento 
ambulatorial especializado incluindo: Consultas Médicas Especializadas, 

realização de Procedimentos e Exames, Cirurgias Ambulatoriais 
Especializadas, entre outros. São eles: 

•Consulta Médica em Neurologia 

•Consulta Médica em Angiologia 

•Consulta Médica em Cardiologia 

• Consulta Médica em Pediatria 

• Consulta Médica em Pneumologia 

• Consulta Médica em Psiquiatria 

• Consulta Médica em Dermatologia 

• Consulta Médica em Endocrinologia e Metabologia 

• Consulta Médica em Gastroenterologia                      

• Consulta Médica em Ginecologia/Obstetrícia 

• Consulta Médica em Oftalmologia 

01-CEMES - Centro Municipal de 
Especialidades Médicas 
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• Consulta Médica em Otorrinolaringologia 

• Consulta Médica em Urologia 

•Consulta de Psicologia Clínica 

• Atendimento  de  Fisioterapia 

• Atendimento em Nutrição 

• Atendimento em Fonoaudiologia 

• Atendimento Médico em radiologia e diagnóstico por imagem 

• Atendimento de Assistência Social 

• Atendimento em Nutrição 

• Atendimento em Fonoaudiologia 

• Exames de Ecocardiografia 

• Exames de Ultrassonografia  

•Exames de de Esofagogastroduodenoscopia 

• Exames de Eletroencefalografia  

• Exames de Fundoscopia 
 
• Exames Auditivos, entre outros. 
 
 

 

Endereço:Antiga Estrada Rio-São Paulo – Jardins- Tel: 
3787-6885 

Horários de Atendimento do CEMES –De segunda à sexta, 
das 08h às 17h 
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 Realiza exames laboratoriais complementares ao diagnóstico clínico 
como: sangue, HCG urina (teste de gravidez), imunológicos, 

microbiológicos, hormonais e outros exames de patologia clínica, 
somente com requisições emitidas pelas Unidades de Saúde. 

Atendimento de segunda à sexta, das 8hs às 17hs. 

 

 

 

 

 

Serviço que realiza exames radiológicos (RX) que demandam de 
solicitações das Unidades de Saúde de Atenção Primária e 

Secundária. 

Atendimento de segunda à sexta, das 8hs às 17hs. 

03-Laboratório Municipal de Radiologia  

Endereço: Unidade do Km49-Rua João N. de Oliveira-
Fazenda Caxias  – Tel: 2682-8224 

02-Laboratório Municipal de Análises Clínicas  
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Unidade de Saúde de média complexidade para atendimento 
ambulatorial especializado m Odontologia como: 

1-Tratamento endodôntico (canal) 

2-Pulpotomia dentária 

3-Frenectomia  

4-Excisão e sutura de lesão na boca  

5-Retirada de material de síntese óssea/dentária 

 6-Remoção de dente retido (incluso/impactado) 

7-Gengivectomia 

8-Exodontia múltipla com alveoloplastia 

9-Tratamento de alveolite,e outros procedimentos 

04 - CEO- Centro Especializado de Odontologia 
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O atendimento no CEO é feito através de encaminhamentos da sua 
Unidade Básica de Saúde/ESF - Equipe Saúde Bucal. 

  

 

 

                                                     

 

 

 

 

 
 

 

Unidades de Referência para atendimento à população com 
transtornos mentais. Realizam o acompanhamento clínico e 

promovem a reinserção social dos usuários pelo exercício dos 
direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. É a 

retaguarda municipal para atendimento de crises e urgências em 
saúde mental. 

 O acesso ao CAPS é por encaminhamento de outros pontos da rede 
de atenção -Unidades de Saúde, ou por demanda espontânea , ou 

seja, por livre iniciativa do usuário. 

 

05-Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) Bicho 
da Seda e CAPSi  João e Maria- 

Infantil/Adolescentes  

Endereço:Antiga Estrada Rio-São Paulo – Jardins- Tel: 
3787-6885- De seg. a sexta feira de 8hs às 17 hs 

Endereço: Rua João N.de Oliveira s/n – Fazenda Caxias –  

Telefone: não possui – De segunda à sexta das 8hs às 17 hs 
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Referência para partos normais e cesáreos de baixo e médio risco, 
acompanhamento de gestantes e realização de exames específicos.  
Outros procedimentos: 
 
1- Laparotomia exploradora  

2- Tratamento de complicações relacionadas ao puerperio 

3- Tratamento de intercorrencias clinica da gravidez 

4- Curetagem semiótica – ( raspagem para coleta de material) 

5- Laqueadura tubária 

6- Curetagem pós – abortamento/puerperal,e outros procedimentos 

06– Hospital Maternidade Municipal de 
Seropédica  
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 Nesse caso, como foi dito no início, o Estado irá apoiar seu município 
fazendo uso de Sistemas de Regulação, garantindo desse modo seu 
atendimento em outro município da região. 

Para isso, a Central de Regulação do seu município será acionada 
para  encaminhá-lo em casos de exames, consultas, internações para 
cirurgias, clínica médica, etc, que não são ofertados por ele. 

 

 Se você foi atendido na Unidade Básica /ESF e houver a  
necessidade de referenciá-lo para realizar consultas ou outros 
procedimentos fora do município, a sua Unidade irá encaminhar a sua 
solicitação (pedido de exames, consultas especializadas ou internações) 
para Central Municipal de Regulação com os seus documentos 
necessários; A solicitação é avaliada e autorizada pelo médico regulador 
da Central ; logo após é inserida em sistemas de regulação e o pedido é 
encaminhado via Internet para que o Estado atenda sua solicitação . 
Assim que houver a resposta desse agendamento, a sua unidade de 
saúde e você serão comunicados e orientados quanto à realização do 
procedimento solicitado, data, local e município onde o mesmo se 
realizará. 

E se o atendimento ou serviço de saúde para onde fui 
encaminhado, não existir no meu município? 

07 - Central Municipal de Regulação  

 



22 

 

Caso a solicitação vier de outra unidade como o CEMES, por 
exemplo, e não da Unidade Básica de Saúde ESF, você deverá 
comparecer à Central Municipal de Regulação munido do 
encaminhamento e de todos os documentos necessários (original e 
cópia) e dar entrada ao seu pedido. Assim como o descrito 
anteriormente, ele será é avaliado e autorizado pelo médico regulador da 
Central ; logo após é inserido no sistema de regulação e encaminhado via 
Internet. Assim que agendado, você será comunicado e orientado pela 
Central de Regulação através de telefonema ou por contato sobre 

data, local e município onde o mesmo se realizará. 

Documentos necessários na Central de Regulação: 

Cartão SUS,CPF,RG e Comprovante de Residência 

Em relação a contra-referência, após a realização do 
procedimento, o prestador e/ou hospital de referência onde você foi 
atendido, o encaminhará de retorno à sua unidade de origem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endereço: Secretaria Municipal de Saúde – 

Estrada RJ 099- Piranema – Tel: 3782-4949-De 
segunda a sexta de 8hs às 17 hs 

Que são os Programas de Saúde e  

de Vigilância em Saúde? 
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São Programas que fazem parte da rede de serviços públicos de saúde 
do município e dão apoio à Atenção Básica na assistência e também 
para o desenvolvimento de ações preventivas e de promoção em saúde. 
Muitas vezes a Unidade Básica de Saúde-ESF encaminha você para ser 
atendido por um desses programas que possuem profissionais específicos 
para atendê-lo. 

São eles: 

1- Programa Materno Infantil  
2- Programa de Controle da Tuberculose 
3- Programa de Controle da Hanseníase 
4- Programa de Controle das DST/  Aids e Hepatites Virais  
5- Programa de Controle da Hipertensão e Diabetes 
6- Programa de Atenção ao Idoso 
7- Programa de Saúde Mental - CAPS 
8- Programa de Imunização ( Vacinas)  
9- Programa de Controle de Endemias  
10- Programa de Vigilância Nutricional 
11- Programa de Vigilância Ambiental 
12- Programa de Vigilância Epidemiológica 
13- Programa de Vigilância em Saúde do Trabalhador- 
14- Programa de Saúde nas Escolas 
15- Programa de Controle do Tabagismo 
16- Programa e Educação e Promoção em Saúde 
17- SAD- Serviço de Atendimento Domiciliar 
18- Vigilância Sanitária 
19-  TFD – Tratamento Fora do Domicílio 

 
 

Abaixo, detalhamentos de alguns desses programas: 
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Programa que é responsável por fazer a vigilância com o 
controle de vetores que podem trazer prejuízo à saúde da 
população como: ratos, caramujo gigante, insetos como o 
mosquito  transmissor da dengue, etc.  

Caso detectado o problema, a população deve solicitar a 
visita do agente de saúde (guarda de endemia) para uma visita 
domiciliar ou da região afetada.  

 

 

 

 

 

 

Programa que é responsável por fazer a vigilância e o 
controle da qualidade da água, contaminação de solo e ar, além 
de atuar em casos de enchentes, por exemplo, e seus riscos de 
contaminações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Controle de Endemias 
Programa de Controle das Endemias  

Programa de Saúde Ambiental  
 

Endereço : Rua Universidade nº 7 – Ecologia 

Telefone: 2682-8628- De seg a sexta feira 

PROGRAMA MELHOR EM CASA 

SAD – SERVIÇO DE ATENÇÃO 
DOMICILAR 
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Programa que atua através de equipes com diversos profissionais 
de saúde que prestam cuidado domiciliar na atenção básica 
ambulatorial, buscando a redução a necessidade por atendimento 
hospitalar ou a redução do período de permanência de usuários 
internados, a humanização da atenção na saúde e a possibilidade de 
criação do vínculo familiar  com o seu cuidador na sua residência. 

A referência para esse programa se origina das Unidades de 
Saúde – ESF ou Unidade de Pronto Atendimento, além das Unidades 
Hospitalares quando do retorno do paciente ao seu domicílio após 
internação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os outros Programas listados poderão ser contactados através do 
endereço e telefone abaixo listado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endereço :Rua João N. de Oliveira- Km 49-
Faz. Caxias 

Telefone: 2682-6727/2682-8224 

Endereço: Secretaria Municipal de Saúde – 

Estrada RJ 099- Piranema – Tel: 3782-5017 
( Saúde Coletiva)- De segunda a sexta feira 

de 8 às 17 horas 
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FLUXO DE ACESSO AOS SERVIÇOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Você tem seu 

problema de 

Saúde 

resolvido na 

sua Unidade 

Básica de 

Saúde 

Você NÃO tem 

seu problema de 

Saúde resolvido 

na sua Unidade 

Básica de Saúde 

Você é 

encaminhado 

para uma 

Unidade de 

Referência em 

seu Município 

CEMES 

CEO 

Laboratório 

de Análises 

Clínicas 

Laboratório 

Radiológico 

CAPS 

Hospital 

Maternidade 

Ou você é 

encaminhado 

para Central 

Municipal de 

Regulação 

quando não 

tiver unidade 

de referência 

no seu 

município 

Aguarda 

agendamento 

para ser 

atendido em 

outro município 

Que caminho 
percorro 

quando busco 
atendimento na 
saúde ?   Siga 

as setas 

Programas 

de Saúde 
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Resposta : Nas situações de Urgência 

 

 

 

 

São situações de agravamento da Saúde, que não tratado em tempo, 
pode levar a uma situação de risco iminente de morte. 

Alguns exemplos de Urgência 

• Cólicas renais e abdominais; 

• Crises convulsivas, como ataque epilético e outros; 

• Desmaios súbitos;  

• Dores intensas no peito, de início súbito, que pioram com o esforço 

E quando devo procurar atendimento na UPA ou 
Unidade de Pronto Atendimento ? 

E o que são situações  de Urgência ? 
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físico;  

• Elevação da pressão arterial, acompanhada de sintomas como mal-
estar geral, dor de cabeça, falta de ar, etc.; 

 • Febre alta;  

• Intensa falta de ar;  

• Intoxicação por medicamentos, alimentos, gases, etc 

• Quadros de diarréia que levam à desidratação rápida. 

 

Nesses casos, você deverá procurar a UPA ou Unidade de Pronto 
Atendimento que oferece atendimento 24 horas por dia, todos os 
dias da semana. Na UPA não existem especialidades médicas. Você é 
tratado do problema de urgência ou emergência que apresenta no 
momento e liberado para voltar para casa tão logo apresente melhora do 
quadro inicial. A partir daí você deverá ser acompanhado pela sua 
Unidade de Estratégia de Saúde Família. Algumas vezes a equipe 
que o atendeu na UPA solicita sua transferência para um Hospital quando 
necessite de maiores recursos ou de internação. 

O acesso à UPA é por demanda espontânea, ou seja, por sua livre 
iniciativa, e com acolhimento de classificação de risco.  

 

E o que fazer quando isso ocorrer? 
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É a identificação dos pacientes que necessitam de intervenção médica e 
de cuidados de enfermagem mais imediato, com prioridade do 
atendimento, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou 
grau de sofrimento que ele apresenta. A avaliação se seu caso é de 
emergência ou urgência é feita no momento da triagem pelo Enfermeiro 
assim que você dá entrada na UPA. É quando se avalia o seu quadro de 
saúde, OS RISCOS, a dor e o seu sofrimento, por isso se você deve ser 
atendido primeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e 
Emergência - serve para atender casos de Urgência e 
Emergência em qualquer lugar: residências, locais de 
trabalho, vias públicas etc. 

E o que é Classificação de Risco ? 

Unidade de Pronto Atendimento – Posto do Km  49 

Telefone :2682-8224 

UPA - em fase de término de construção 

E quando devo chamar o SAMU? 
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O  SAMU deve ser acionado através de elefonema  
quando acontecer casos de: 

• Dores no peito de aparecimento súbito 

• Situações de intoxicação e envenenamento 

• Queimaduras graves 

• Trabalhos de parto com risco de morte da mãe ou 
do feto 

• Problemas respiratórios graves 

 • Crises convulsivas  

• Acidentes graves (trânsito, choque elétrico, 
atropelamento, afogamento,etc) 

 • Tentativa de suicídio 

 • Perda de consciência (desmaio)  

• Sangramento/hemorragia 

• Na transferência inter-hospitalar de doentes com 
risco de morte 

 

 

 

                  

 

TELEFONE DO SAMU - 192 
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CONTROLE SOCIAL 

 

 

 

 

 

Resposta: Através da Ouvidoria e do Conselho 
Municipal de Saúde 

 

 

A ouvidoria é um serviço que tem o objetivo de 
permitir a você e a população em geral o registro de 
suas sugestões, criticas ou reclamações em relação à 
Saúde .  

Nas Unidades de Saúde são utilizadas caixas de 
sugestões para esses registros. Além disso, você 
poderá usar o recurso do telefonema para a 
Ouvidoria. 

 Todos os registros devem ser analisados e 
respondidos ao usuário que fez o contato pelo 
Colegiado Gestor da Ouvidoria.  

 

 

 

TELEFONE DA OUVIDORIA  - 3782-2556 

OUVIDORIA 

De que forma eu posso me manifestar ou obter 
informações, e  fazer contato com a saúde? 
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É um espaço de participação popular em que se reúne 
regularmente uma vez por mês para discutir sobre as 
ações e serviços de saúde do município, fiscalizar a 
aplicação dos recursos repassados para investir na 
Saúde e aprovar a prestação de contas da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Todo cidadão poderá participar das reuniões do 
Conselho como também enviar via e-mail ou por  
correspondência, qualquer crítica, sugestão ou 
informação sobre a Saúde do seu município 
 

 
 

 

Através da gestão participativa, com representantes 
de vários segmentos da sociedade, o conselho 
contribui para a melhoria da qualidade de vida da 
população, garantindo aos cidadãos o direito à saúde 
dentro do que é estabelecido pelo SUS. 

 
 
 
 
Através de representantes de vários segmentos sendo 
que 50 % desses representantes deverão ser de 
usuários, ou seja, do povo, 25%  dos representantes 
de profissionais de saúde e 25%  dos 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

O que é o Conselho Municipal de Saúde 

Para que serve Conselho Municipal de Saúde 

Como é formado o Conselho? 
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representantes  do Governo, ou seja, do gestor da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Em Serópedica temos o Conselho Municipal de Saúde 
formado por: 
  

1- 06  conselheiros usuários e 06 suplentes 
2- 03 conselheiros profissionais de saúde e 03 

suplentes 
3- 03 conselheiros representantes do gestor 

municipal de saúde e 03 suplentes 
 
 
As reuniões do Conselho Municipal de Saúde 
acontecem no Centro de Estudo da Maternidade de 
Seropédica à Av. do Contorno, antiga Estrada Rio -
S.Paulo, nº 44 – Bairro do INCRA, todas as segundas 
quartas feira do mês   às 09 horas. 
 
 

REFERÊNCIAS 

Conselho Municipal de Saúde de Seropédica  
Endereço: Secretaria Municipal de Saúde - Estrada 
RJ 099-nº 971 - Bairro - Piranema 
Funcionamento: 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h 
Telefone:  3782-4895- Ramal -30 
E-mail: comsas.seropedica@gmail.com  
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