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APRESENTAÇÃO

1. Apresentação da equipe e do processo de formulação da Carteira de Serviços

Há um consenso, estabelecido em diversas partes 
do mundo, de que os Sistemas Nacionais de Saúde 
devem ter como base uma Atenção Primária à Saúde 
(APS) forte e resolutiva, de modo a se tornarem mais 
satisfatórios para a população e gerarem menores 
custos. Desta forma, também se mostram mais equi-
tativos, mesmo em contextos caracterizados por uma 
grande iniquidade social.

Neste sentido, o pioneirismo do município de 
Niterói na implantação de um modelo de atenção à 
saúde baseado na APS, com a criação do Programa 
Médico de Família (PMF) ainda em 1992, é amplamen-

te reconhecido. Os esforços contidos nesse trabalho 
partem da necessidade de se instituir, no âmbito mu-
nicipal, um documento ordenador capaz de comuni-
car aos gestores, profissionais de saúde e usuários as 
principais normas e diretrizes para o funcionamen-
to das equipes e serviços do PMF/APS, adequando as 
orientações e os parâmetros nacionais às necessida-
des e realidades locais. Surge, assim, a Carteira de 
Serviços do PMF, com os objetivos de contribuir para 
a diminuição de desigualdades na oferta de ações e 
serviços, a ampliação da abrangência e a melhoria da 
qualidade da atenção primária.
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Este documento traduz o esforço coletivo de um 
Grupo de Trabalho (GT) interinstitucional e multipro-
fissional, formado por profissionais da Fundação Es-
tatal de Saúde de Niterói e da Fundação Municipal de 
Saúde. Seu desenvolvimento contou com a contribui-
ção de diversos colaboradores na tarefa de elaborar a 
descrição de aspectos organizativos e da lista de ações 
e serviços clínicos e de vigilância em saúde ofertados 
no âmbito do PMF/APS de Niterói.

A versão ora apresentada é a primeira edição da 
Carteira de Serviços do PMF e destina-se aos gesto-
res e profissionais de saúde da APS e de toda Rede de 
Atenção à Saúde (RAS). A forma de organização e os 
temas abordados partiram da análise de diversas ex-

periências nacionais e internacionais na publicação 
de carteiras de serviços de APS, além de uma extensa 
pesquisa de referências bibliográficas.

Por fim, ressalta-se que esta Carteira de Serviços 
deverá ser complementada por guias de prática clí-
nico-assistenciais, como protocolos, procedimentos 
operacionais padrão e fluxogramas descritores, com 
orientações para execução das ações e serviços, basea-
das nas melhores evidências científicas disponíveis. 
Por ser documento ordenador de práticas sujeitas a 
constante aperfeiçoamento, também deverá ser sub-
metido a revisões periódicas, como parte de processo 
permanente de atualização e melhoria contínua.

2. Conceituação da Atenção Primária à Saúde (APS)

Niterói entende a Atenção Primária à Saúde (APS) 
como o conjunto de ações de saúde individuais, fami-
liares e coletivas – que envolvem promoção, preven-
ção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 
redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em 

saúde – desenvolvido por meio de práticas de cuidado 
integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 
multiprofissional e dirigida à população em território 
definido, sobre as quais as equipes assumem respon-
sabilidade sanitária.
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A APS é a porta de entrada preferencial para o 
Sistema Único de Saúde (SUS), espaço privilegiado 
de gestão do cuidado que cumpre papel estratégico 
na rede de atenção à saúde, servindo como base para 
o seu ordenamento. Ela se efetiva a partir de seus 
quatro atributos essenciais: primeiro contato (acesso 
facilitado e reconhecimento do serviço pelo territó-
rio, como referência de orientação para os pacientes 
em situação de doença); integralidade (a capacidade 
de oferecer uma variedade de serviços para suprir as 
necessidades mais frequentes da comunidade); lon-
gitudinalidade (relação pessoal que se estabelece, em 
longo prazo, entre profissionais e pacientes na busca 
pelo atendimento); e coordenação do cuidado (arti-
culação com outros níveis de atenção e de densidade 
tecnológica para a solução de problemas de usuários). 
Há, ainda, outros três atributos derivados: competên-
cia cultural (capacidade de reconhecer como questões 
étnicas, raciais, religiosas ou culturais de uma popu-
lação atravessam as necessidades de saúde dos indi-
víduos, das famílias e da comunidade; e de planejar 
os cuidados de saúde, levando em consideração essa 
perspectiva); orientação familiar (capacidade de reco-

nhecer como as relações e estruturas familiares atra-
vessam as necessidades de saúde dos indivíduos e de 
planejar estes cuidados, considerando a centralidade 
da família) e orientação comunitária (capacidade de 
reconhecer como as relações e estruturas das comuni-
dades atravessam as necessidades de saúde dos indi-
víduos e de suas famílias e de planejar estes cuidados, 
considerando a centralidade da comunidade).

Em Niterói, o Programa Médico de Família (PMF) 
representa uma importante forma de oferecer APS 
aos seus cidadãos, sendo sua principal oferta para 
os moradores das Áreas de Especial Interesse Social 
(AEIS), onde alcança a marca de 90% de cobertura. Em 
todo o município, o PMF cobre, atualmente, cerca de 
45% da população.
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3. O Programa Médico de Família (PMF) de Niterói

O Programa Médico de Família de Niterói é pro-
duto de uma interseção que trouxe influência de dois 
movimentos importantes para as políticas de saúde: 
o movimento sanitário de Niterói, com a sua tradição 
municipalista, que ainda na década de 1970 já havia 
organizado uma ampliação do acesso aos serviços de 
saúde centrado na vigilância e com foco no território, 
e a experiência cubana de medicina de família, que em 
1991 serviu de base para a implantação do programa.

A partir de um convênio internacional de coope-
ração, Niterói contou com a assessoria técnica cubana 
para a elaboração de uma proposta adaptada à reali-
dade brasileira e que respondesse aos princípios do 
SUS. Para tanto, foram levados em conta fatores como 
a humanização do atendimento, de forma a facilitar 
a construção da cidadania e a consciência dos deter-
minantes acerca do processo saúde-doença; a saúde 
integral da população; e o fortalecimento da promo-
ção à saúde e o estímulo para promovê-la. A proposta 
foi concebida como uma estratégia de equidade, uma 
vez que ela se implantaria nas áreas de maior risco 

social e ambiental do município, privilegiando mo-
radores com renda familiar mensal inferior a cinco 
salários mínimos.

O PMF é uma das primeiras experiências em APS 
do país a vincular uma população adscrita, por nú-
cleos familiares, com uma equipe responsável pelo seu 
cuidado; a configurar os distritos sanitários de forma 
a estabelecer referências regionais de planejamento; e 
a ofertar supervisão especializada como apoio técnico 
aos médicos generalistas. Ele tem sido, nos últimos 29 
anos, uma referência nos territórios para o cuidado e 
o acesso ao direito à saúde. Seu pioneirismo serviu de 
inspiração para a criação, por parte do Ministério da 
Saúde, do Programa Saúde da Família (PSF), em 1994, 
e, posteriormente, da Estratégia de Saúde da Famí-
lia (ESF), em 2006, bem como dos Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família (NASF), em 2008, a partir da sua 
experiência com as equipes de supervisão.

As equipes do PMF, inicialmente compostas ape-
nas por médico e técnico de enfermagem, receberam 
incrementos com a inserção dos enfermeiros e dos 
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Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Também pu-
deram contar com o apoio de cirurgiões dentistas e 
auxiliares de saúde bucal, além de ampliarem as ca-
tegorias que oferecem apoio técnico especializado, 
com a implantação dos NASF e do Consultório na Rua 
(CnR). Atualmente (abril de 2021), o PMF é composto 

por 43 Módulos Médico de Família (MMF), assim cha-
madas as unidades de saúde do PMF, com 104 equi-
pes de saúde da família e 28 equipes de saúde bucal, 2 
(duas) equipes do CnR e 5 (cinco) equipes NASF, res-
ponsáveis pelo atendimento de cerca de 223 mil pes-
soas em todo o município.

4. Conceituação da Carteira de Serviços

Uma Carteira de Serviços deve ser um documento 
guia capaz de nortear gestores, profissionais de saúde 
e usuários sobre as ações e serviços oferecidos, bem 
como sobre as principais normas e diretrizes para a 
organização local das unidades de saúde. Neste senti-
do, a Carteira de Serviços do PMF tem como objetivo 
aprofundar ainda mais o vínculo entre os serviços de 
saúde, os territórios em que estão inseridos, os cida-
dãos de Niterói, os profissionais e a gestão municipal. 
Ela garante transparência e participação no cotidiano 
dos serviços ao compartilhar, de forma sistematizada 
e pública, a relação das atividades clínicas e de vigi-
lância em saúde ofertadas, bem como dos aspectos 

organizativos que devem ser aplicados aos serviços 
de saúde no âmbito do Programa Médico de Família 
e suas equipes: saúde da família, saúde bucal, NASF e 
Consultório na Rua.
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DIRETRIZES PARA A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Organização territorial do município

Niterói possui uma população de 515.317 pessoas, 
pela estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) para 2020. O município encontra-se 
dividido em 52 bairros, distribuídos em 5 (cinco) re-
giões de planejamento político-administrativo: Praias 
da Baía, Norte, Pendotiba, Leste e Oceânica. Entretanto, 
para atender às diretrizes de hierarquização e regiona-
lização, a organização das ações e serviços de saúde da 
cidade está configurada em 8 (oito) Regionais de Saú-
de: Regional Norte I, Regional Norte II, Regional Norte 
III, Regional Praias da Baías I, Regional Praias da Baía 
II, Regional Pendotiba, Regional Leste-Oceânica e Re-
gional Piratininga, organizadas a partir das Policlínicas 

Regionais (PR), que são as ordenadoras do território e 
responsáveis pelo atendimento dos pacientes das Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS) e dos Módulos do Médico 
de Família (MMF), nas especialidades que possui.

No PMF, a população cadastrada aos módulos é 
dividida em setores (áreas); e esses, em microáreas, 
conforme as diretrizes de territorialização e adscri-
ção. Cada equipe de saúde da família é responsável por 
um setor e por suas respectivas microáreas. Um MMF 
tem tantos setores/equipes quantos forem necessá-
rios para cobrir toda a população da área geográfica 
de abrangência. Cada setor se compõe, em média, de 2 
(duas) mil pessoas.
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MAPA DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NITERÓI
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2. Organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) do município

A rede assistencial está organizada, segundo ní-
veis de complexidade, em Atenção Primária à Saúde 
(APS), Média e Alta Complexidade, composta por di-
versos equipamentos de saúde, conforme figura abai-
xo. Na APS, além dos MMF, os serviços de primeiro 

contato são oferecidos por 4 (quatro) UBS e 8 (oito) 
Policlínicas Regionais. As unidades de saúde do mu-
nicípio, por nível de atenção, seus endereços e telefo-
nes, podem ser consultados no Anexo I.

REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NITERÓI

SAMU 192

Unidades de Pronto 
Atendimento – UPA 24h

Serviços de Pronto 
Atendimento – SPA

Unidades Hospitalares

Policlínicas de 
Especialidades

Policlínicas Regionais 
(Atenção Primária + 
Especializada)

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)

Módulos Médico de 
Família

Unidades Básicas de 
Saúde

Policlínicas Regionais 
(Atenção Primária + 
Especializada)

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
REGULAÇÃO EM SAÚDE

REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE
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3. Tipos de equipes de Atenção Primária à Saúde

Entre os tipos de equipes de APS previstos na Po-
lítica Nacional de Atenção Básica (PNAB), o Programa 
Médico de Família de Niterói possui:

 → Equipes de Saúde da Família (eSF) – Compostas, 
cada uma, por: médico generalista, preferencial-
mente da especialidade medicina de família e 
comunidade; enfermeiro, preferencialmente es-
pecialista em saúde da família; técnico de enfer-
magem; e Agente Comunitário de Saúde (ACS). 
Podem fazer parte da equipe os profissionais de 
saúde bucal: cirurgião-dentista, preferencial-
mente especialista em saúde da família; e auxi-
liar em saúde bucal. O número de ACS por equi-
pe é definido de acordo com a base populacional 
e os critérios demográficos, epidemiológicos e 
socioeconômicos.

 → Equipes de Saúde Bucal (eSB) – Modalidade que 
pode compor as equipes que atuam na APS. No 
PMF, as eSB são constituídas por cirurgião-den-
tista e auxiliar de saúde bucal. Os profissionais de 
saúde bucal que compõem as equipes de Saúde da 

Família (eSF) compartilham a gestão e o proces-
so de trabalho da equipe, tendo responsabilidade 
sanitária pela mesma população e pelo território 
adscrito à eSF a qual integram.

 → Equipes dos Núcleos Ampliados de Saúde da 
Família e Atenção Básica (NASF-AB) – Consti-
tuem equipes multiprofissionais e interdiscipli-
nares compostas por categorias de profissionais 
da saúde complementares às equipes que atuam 
nas eSF, cuja principal ferramenta de trabalho é 
o apoio matricial. São formadas por diferentes 
ocupações (profissões e especialidades) da área 
da saúde, atuando de maneira integrada para dar 
suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos pro-
fissionais das equipes de saúde da família, distri-
buídos de forma regionalizada ou proporcional 
ao número de equipes. Em Niterói, compõem as 
equipes Nasf-AB as seguintes categorias profis-
sionais: médico clínico, médico pediatra, médi-
co ginecologista-obstetra, psicólogo, assistente 
social, sanitarista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo 
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e terapeuta ocupacional. A definição das catego-
rias profissionais é de autonomia do gestor local, 
podendo ser escolhida e revista de acordo com as 
necessidades do território.

 → Equipes de Consultório na Rua (eCR) – Equipes 
de saúde com composição variável, responsáveis 
por articular e prestar atenção integral à saúde 
de pessoas em situação de rua ou com caracte-
rísticas análogas em determinado território, nas 
unidades básicas de saúde e unidades móveis. As 
equipes de Consultório na Rua devem cumprir 
carga horária mínima semanal de 30 horas; po-
rém, seu horário de funcionamento deverá ser 

adequado às demandas das pessoas em situação 
de rua, podendo ocorrer em período diurno e/ou 
noturno em todos os dias da semana. As eCR em 
Niterói são compostas por médico, enfermeiro, 
assistente social, psicólogo, técnico de enferma-
gem, cirurgião-dentista, auxiliar de saúde bucal 
e agentes sociais. Entende-se por agente social 
o profissional que desempenha atividades que 
visam garantir a atenção, a defesa e a proteção 
às pessoas em situação de risco pessoal e so-
cial, assim como aproximar as equipes dos va-
lores, modos de vida e da cultura de pessoas em 
situação de rua.
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4. Atribuições dos profissionais do  
Programa Médico de Família/Atenção Primária à Saúde

São atribuições comuns a todos os profissionais 
que atuam no PMF/APS:

 → Participar do processo de territorialização e ma-
peamento da área de atuação da equipe, identi-
ficando grupos, famílias e indivíduos expostos a 
riscos e vulnerabilidades;

 → Cadastrar e manter atualizados os dados de saú-
de das famílias e dos indivíduos no sistema de in-
formação da APS vigente, utilizando sistematica-
mente as informações para a análise da situação 
de saúde, considerando as características sociais, 
econômicas, culturais, demográficas e epidemio-
lógicas do território e priorizando as situações a 
serem acompanhadas no planejamento local;

 → Realizar o cuidado integral à saúde da população 
adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade 
de saúde e, quando necessário, no domicílio e nos 
demais espaços comunitários (escolas, associa-
ções, entre outros), com atenção especial às popu-
lações que apresentem necessidades específicas;

 → Realizar ações de atenção à saúde conforme a 
necessidade da população local, bem como aque-
las previstas em prioridades, protocolos, dire-
trizes clínicas e terapêuticas, assim como na 
oferta nacional de ações e serviços essenciais e 
ampliados da APS;

 → Garantir a atenção à saúde da população adscrita, 
buscando a integralidade por meio da realização 
de ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde; prevenção de doenças e agravos; e ga-
rantia de atendimento da demanda espontânea, 
da realização das ações programáticas, coletivas 
e de vigilância em saúde, incorporando diversas 
racionalidades em saúde, inclusive práticas inte-
grativas e complementares;

 → Participar do acolhimento dos usuários, propor-
cionando atendimento humanizado, realizando 
classificação de risco, identificando as necessida-
des de intervenções de cuidado, responsabilizan-
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do-se pela continuidade da atenção e viabilizan-
do o estabelecimento do vínculo;

 → Responsabilizar-se pelo acompanhamento da po-
pulação adscrita ao longo do tempo, no que se re-
fere às múltiplas situações de doenças e agravos e 
às necessidades de cuidados preventivos, permi-
tindo a longitudinalidade do cuidado;

 → Praticar cuidado individual, familiar e dirigi-
do a pessoas, famílias e grupos sociais, visando 
propor intervenções que possam influenciar nos 
processos saúde-doença individual, das coletivi-
dades e da própria comunidade;

 → Responsabilizar-se pela população adscrita, man-
tendo a coordenação do cuidado mesmo quando 
necessita de atenção em outros pontos de atenção 
do sistema de saúde;

 → Utilizar o Sistema de Informação da APS vigente 
para registro das ações de saúde, visando con-
tribuir para a gestão, o planejamento, a investi-
gação clínica e epidemiológica e a avaliação dos 
serviços de saúde;

 → Contribuir para o processo de regulação do aces-
so a partir da APS, participando da definição de 
fluxos assistenciais na RAS, bem como da ela-
boração e da implementação de protocolos e 
diretrizes clínicas e terapêuticas para a ordena-
ção desses fluxos;

 → Realizar a gestão das filas de espera, evitando a 
prática do encaminhamento desnecessário, com 
base nos processos de regulação locais (referência 
e contrarreferência), ampliando-a para um pro-
cesso de compartilhamento de casos e acompa-
nhamento longitudinal de responsabilidade das 
equipes que atuam na atenção primária;

 → Prever nos fluxos da RAS, entre os pontos de 
atenção de diferentes configurações tecnológi-
cas, a integração por meio de serviços de apoio 
logístico, técnico e de gestão, para garantir a in-
tegralidade do cuidado;

 → Instituir ações para a segurança do paciente e 
propor medidas para reduzir os riscos e diminuir 
os eventos adversos;
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 → Alimentar e garantir a qualidade do registro das 
atividades nos sistemas de informação da APS, 
conforme normativa vigente;

 → Realizar busca ativa e notificar doenças e agra-
vos de notificação compulsória, bem como outras 
doenças, agravos, surtos, acidentes, violências, 
situações sanitárias e ambientais de importân-
cia local, considerando essas ocorrências para o 
planejamento de ações de prevenção, proteção e 
recuperação da saúde no território;

 → Realizar busca ativa de internações e atendimen-
tos de urgência/emergência por causas sensí-
veis à APS, a fim de estabelecer estratégias que 
ampliem a resolutividade e a longitudinalida-
de pelas equipes;

 → Realizar visitas e atendimentos às famílias e pes-
soas em residências, Instituições de Longa Per-
manência (ILP) e abrigos, entre outros tipos de 
moradia existentes em seu território, de acordo 
com o planejamento da equipe, as necessidades e 
as prioridades estabelecidas;

 → Realizar atenção domiciliar a pessoas com pro-
blemas de saúde controlados/compensados com 

algum grau de dependência para as atividades 
da vida diária e que não possam se deslocar até a 
unidade de saúde;

 → Realizar trabalhos interdisciplinares e em equi-
pe, integrando áreas técnicas, profissionais de 
diferentes formações e até mesmo outros níveis 
de atenção, buscando incorporar práticas de vigi-
lância, clínica ampliada e matriciamento ao pro-
cesso de trabalho cotidiano para essa integração 
(realização de consulta compartilhada reservada 
aos profissionais de nível superior, construção 
de Projeto Terapêutico Singular e trabalho com 
grupos, entre outras estratégias, em consonância 
com as necessidades e demandas da população);

 → Participar de reuniões de equipes, a fim de acom-
panhar e discutir em conjunto o planejamento e 
a avaliação sistemática de suas ações, a partir da 
utilização dos dados disponíveis, visando a rea-
dequação constante do processo de trabalho;

 → Articular e participar das atividades de educação 
permanente e educação continuada;

 → Realizar ações de educação em saúde junto à 
população adscrita, conforme planejamento da 
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equipe e utilizando abordagens adequadas às ne-
cessidades deste público;

 → Participar do gerenciamento dos insumos ne-
cessários para o adequado funcionamento da 
unidade de saúde;

 → Promover a mobilização e a participação da co-
munidade, estimulando conselhos/colegiados, 
constituídos de gestores locais, profissionais de 
saúde e usuários, e viabilizando o controle social 
na gestão da unidade de saúde;

 → Identificar parceiros e recursos na comunidade 
que possam potencializar ações intersetoriais;

 → Acompanhar e registrar no Sistema de Informa-
ção da APS e no mapa de acompanhamento do 
Programa Bolsa Família (PBF), e/ou outros pro-
gramas sociais equivalentes, as condicionalida-
des de saúde das famílias beneficiárias;

 → Realizar outras ações e atividades, de acordo com 
as prioridades locais, definidas pelo gestor local.

São atribuições comuns a todos os profissionais 
das equipes dos Núcleos Ampliados de Saúde da Fa-
mília e Atenção Básica (NASF- AB), além daquelas de 
todos os profissionais que atuam no PMF/APS:

 → Participar do planejamento conjunto com as 
equipes que atuam na APS à que estão vinculadas;

 → Realizar ações de matriciamento das equipes de 
saúde da família;

 → Contribuir para a integralidade do cuidado aos 
usuários do SUS, principalmente por intermédio 
da ampliação da clínica, auxiliando no aumento 
da capacidade de análise e de intervenção sobre 
problemas e necessidades de saúde, tanto em ter-
mos clínicos quanto sanitários;

 → Realizar discussão de casos; atendimento indivi-
dual e compartilhado; interconsulta; construção 
conjunta de Projetos Terapêuticos Singulares 
(PTS); educação permanente; intervenções no 
território e na saúde de grupos populacionais de 
todos os ciclos de vida e da coletividade; ações in-
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tersetoriais e de prevenção e promoção da saúde; 
discussão do processo de trabalho das equipes; 
visitas domiciliares, a pacientes em internação e 
ou alta hospitalar; realização de referência e con-
trarreferência; entre outros.
São atribuições comuns a todos os profissionais 

das equipes de Consultório na Rua, além daquelas a 
todos os profissionais que atuam no PMF/APS:

 → Realizar suas atividades de forma itinerante, 
desenvolvendo ações na rua, em instalações es-

pecíficas, na unidade móvel e também nas ins-
talações de UBS ou MMF do território onde está 
atuando, sempre articuladas e em parceria com 
as demais equipes que atuam na APS do territó-
rio, nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 
e demais equipamentos da RAS e dos serviços e 
instituições componentes do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), entre outras institui-
ções públicas e da sociedade civil.

Para saber mais sobre as atribuições específicas de cada categoria profissional, consulte a PNAB (2017) em https://
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
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5. Registros e sistemas de informações

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) se 
constituem a partir de um conjunto de elementos li-
gados a coleta, armazenamento e processamento de 
dados, com a função de disponibilizar informações 
em saúde de qualidade para o planejamento e a ava-
liação dos serviços (Jr., Coeli e Moreno, 2007). Desta 
forma, todos os profissionais de saúde devem prezar 

pelo registro das suas atividades, seja através de meio 
impresso, com a utilização das fichas de papel especí-
ficas para cada atividade, ou por meio digital, a par-
tir da ferramenta do prontuário eletrônico. Entre os 
principais SIS de abrangência nacional e de interesse 
para a APS temos: 

SISTEMAS NOS QUAIS OS PROFISSIONAIS DO PMF/APS REGISTRAM 
INFORMAÇÕES*

SISTEMAS NOS QUAIS OS PROFISSIONAIS DO PMF/APS CONSULTAM 
INFORMAÇÕES

Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SI-
SAB/e-sus) Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS (CADSUS WEB) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS)
Sistema de Informações do Programa Nacional de Imuniza-
ções (SIPNI) Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS)

Sistema Bolsa Família (BFA) Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN)
Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (SCNES) Sistema de Informação do Câncer (SISCAN)

* Entre os sistemas nos quais os profissionais do PMF/APS registram informação há diferentes fluxos para inserção dos dados, centralizados e descentrali-
zados, que são detalhados em documentos específicos e não serão abordados nesta Carteira.
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Atenção! Além dos sistemas de abrangência nacional, existem sistemas de abrangência estadual e municipal, 
como por exemplo os sistemas de regulação.

A Portaria Ministerial nº 1.412, de julho de 2013, 
instituiu o Sistema de Informação em Saúde para a 
Atenção Básica (SISAB), integrando todos os sistemas 
de informação para a Atenção Básica e garantindo o 
registro individualizado por meio do Cartão Nacio-
nal de Saúde (CNS). A portaria dispõe, ainda, sobre a 
Estratégia e-Sus Atenção Básica, que prevê diretrizes 
para a coleta de dados, tanto cadastrais quanto clíni-
cos, de forma a garantir o envio das informações de 
modo compatível ao SISAB, contemplando o registro 
das informações produzidas por todas as equipes de 
Atenção Primária, tais como:

 → As famílias e indivíduos pertencentes à área ads-
crita devem ser cadastrados pelas equipes por 
meio das fichas de registros individual e domi-
ciliar, mantendo periodicamente o seu cadastro 
atualizado para fins de acompanhamento. A uti-
lização do sistema CADSUS WEB é ferramenta 
importante nesse processo, pois gera o número 
do Cartão Nacional do SUS (CNS) e possibilita o 

acesso aos demais dados cadastrais do indivíduo, 
aspectos essenciais para a validade dos cadastros;

 → Todas as consultas e procedimentos realizados 
pelos profissionais das equipes devem ser regis-
trados nas fichas de atendimento e procedimen-
to, recomendando-se o registro do prontuário 
orientado por problemas e evidências, por meio 
do protocolo Subjetivo, Objetivo, Análise e Plano 
(SOAP) e a utilização da Classificação Internacio-
nal de Doenças (CID-10) e da Classificação Inter-
nacional da Atenção Primária (CIAP-2) para os 
atendimentos e, para o registro dos procedimen-
tos realizados, as orientações designadas pelo 
Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedi-
mentos (SIGTAP);

 → As atividades em grupo realizadas, bem como as 
reuniões interdisciplinares, devem ter como ins-
trumento de registro as fichas de atividades cole-
tivas, sinalizando as ações realizadas e o número 
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de participantes e profissionais que fizeram par-
te da atividade; 

 → Todas as ações deverão ser registradas adequa-
damente em prontuário e, de acordo com o caso, 
em planilhas e instrumentos próprios de regis-
tro, como as visitas e atendimentos domiciliares 
a pacientes acamados e/ou restritos ao domicílio, 
sinalizando o motivo do acompanhamento, bem 
como o desfecho da visita;

 → Os registros de vacinação devem contemplar os 
dados referentes à aplicação do imunobiológico, 
de acordo com o ciclo de vida do usuário, de for-
ma a garantir a devida integração dos dados en-
tre SISAB e SIPNI;

 → Os agravos e as doenças de notificação compulsó-
ria deverão ser informados em suas fichas espe-
cíficas, de forma a subsidiar o processamento dos 
dados coletados no SINAN (Sistema de Informa-
ção de Agravos de Notificação);

 → A unidade deve acompanhar e informar possí-
veis alterações decorrentes da movimentação dos 
profissionais das equipes, através de instrumen-
to disponibilizado para este fim, dentro do mês 
corrente, considerando as normas e portarias vi-
gentes, para a atualização adequada do SCNES.
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6. Cadastro de usuários

No PMF, o estabelecimento do vínculo dos usuá-
rios e suas famílias com as equipes das unidades tem 
início no momento do cadastro local. O objetivo do 
cadastramento é instituir a conexão com uma equi-
pe de saúde, que deverá ser responsável pelo acom-
panhamento contínuo e integral das pessoas, além 
de auxiliar nas estratégias de planejamento e exe-
cução das ações no território de abrangência. O ca-
dastro envolve a coleta de dados individuais e dados 
do domicílio e do território, devendo obedecer às se-
guintes diretrizes:

 → O cadastramento individual do usuário deve 
ocorrer sempre de forma oportuna, a partir 
de seu primeiro contato com a unidade de re-
ferência, incluindo as oportunidades de visita 
domiciliar (VD);

 → Tem como objetivo registrar os dados de identi-
ficação do usuário, as condições de saúde autor-
referidas e características sociais, econômicas e 
demográficas, entre outras;

 → O cadastro individual é feito com o CPF ou o 
CNS, sendo que a ausência desses documentos 
não deve configurar em barreira para o acolhi-
mento ao usuário;

 → O número do CNS é fundamental para a realiza-
ção dos cadastros individual e domiciliar. Deve 
ser conferido e atualizado na base nacional antes 
de ser incluído no sistema de informação para 
garantir a efetivação e a vinculação à equipe;

 → O cadastro deve ser atualizado sempre que hou-
ver mudança nos dados pessoais (como telefones 
e endereços, por exemplo), de ciclo de vida ou de 
condição sistêmica do indivíduo; ainda, altera-
ções importantes da composição ou condição fa-
miliar e do domicílio;

 → O cadastro domiciliar e territorial deve ser reali-
zado na visita em domicílio, devendo considerar 
as características sociossanitárias, como dados 
de identificação do endereço/local de permanên-
cia, condições de moradia e a identificação do 
núcleo familiar. Por meio deste instrumento, é 
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possível registrar também situações de popula-
ções domiciliadas em locais que não podem ser 
considerados domicílio (por exemplo, situação de 
rua), mas que devem ser monitoradas pela equipe 
de saúde. As informações presentes nesta ficha 
são relevantes porque compõem indicadores de 
monitoramento e avaliação para a APS e para as 
Redes de Atenção à Saúde;

 → Em toda visita domiciliar que for realizada por 
outros profissionais de saúde para pacientes não 
cadastrados, o ACS deve acompanhá-los, apro-
veitando a oportunidade para a realização do ca-
dastro domiciliar e territorial e do cadastro indi-
vidual dos componentes do núcleo familiar;

 → Todas as pessoas que residem na área de abran-
gência da unidade devem ser cadastradas, incluin-
do a população nômade que estiver temporaria-
mente no território e pessoas em situação de rua 
ou vivendo em áreas de invasão, sem a exigência 
de tempo mínimo de residência na área adscrita;

 → Todas as informações referentes ao cadastro de-
vem ser enviadas mensalmente à base de dados 
do SISAB. Logo, a avaliação qualitativa dos dados 

cadastrais deve fazer parte da rotina das equi-
pes, considerando o preenchimento de todos os 
campos necessários à validação dos registros (tais 
como CNS, data de nascimento e vinculação fami-
liar); bem como a qualidade do dado registrado, 
de forma a subsidiar o reconhecimento da popu-
lação adscrita, a identificação dos seus problemas 
e a priorização da oferta de serviços de saúde;

 → O cadastro individual no PMF passa a ser a base 
para o cálculo da capitação ponderada, um dos 
componentes do modelo de financiamento fede-
ral da APS, instituído a partir de 2019 com o Pro-
grama Previne Brasil;

 → Os usuários cadastrados que porventura não uti-
lizem regularmente os serviços do PMF, ou até 
mesmo aqueles que recusam o cadastro, perma-
necem sob responsabilidade sanitária da equipe 
de referência do território no qual residem. As 
recusas devem ser registradas a partir da assina-
tura em documento específico (termo de recusa);

 → Em atendimento à legislação em vigor, todos os 
dados relacionados aos cadastros dos usuários 
devem ser mantidos sob sigilo.
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7. Organização da agenda

A agenda é um instrumento de planejamento e 
organização dos processos de trabalho das equipes e 
tem como objetivo principal assegurar a ampliação 
do acesso e a atenção em tempo oportuno aos usuá-
rios dos serviços. Deve contemplar as ações de roti-
na das unidades, como atenção programada, visitas 
domiciliares, educação permanente, grupos de saúde, 
reuniões de equipe, procedimentos e atividades ad-
ministrativas, garantindo também o acolhimento da 
demanda espontânea durante todo o horário de fun-
cionamento. São diretrizes para organização e estru-
turação das agendas em âmbito local:

 → O agendamento de consultas deve ser feito dia-
riamente, durante todo o horário de trabalho, 
preferencialmente, por profissional do setor. No 
entanto, na falta deste, outro profissional deve 
verificar a urgência da situação, agendando e co-
municando à equipe do setor em seguida;

 → Não deve existir dia específico para agendamento;

 → O atendimento/acolhimento ao usuário está implí-
cito em todos os períodos, podendo ser priorizado 
de acordo com a necessidade ou oportunidade;

 → As atividades de campo devem ser planeja-
das em equipe, nas reuniões semanais, esta-
belecendo prioridades e definindo as ações de 
cada profissional;

 → As agendas, pactuadas previamente, devem 
ser organizadas buscando otimizar a oferta de 
consultas, estabelecer parâmetros para equi-
pes e usuários, facilitar o trabalho de todos e 
evitar conflitos;

 → As agendas devem ser organizadas de modo que 
contemplem diferentes situações, como oferta 
programada, oferta de atendimentos agudos e 
oferta de retorno/reavaliação de usuários que não 
fazem parte de ações programáticas;

 → Deve-se garantir o retorno que assegure o cuida-
do, de acordo com os protocolos vigentes e a ne-
cessidade individual e realidade do território;
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 → É importante destacar que, na lógica de amplia-
ção do acesso e do acolhimento como prioridade, 
deve-se evitar o agendamento com dias fixos para 
grupos específicos, exceto para coleta de preven-
tivo e atendimento de pré-natal, se necessário. 
Mesmo nestes casos, deve ser possível abrir espa-
ço para outros pacientes com demandas espontâ-
neas, ou atendimentos e retornos agendados pela 
própria equipe;

 → Deve-se contemplar a disponibilidade de vagas 
para a demanda espontânea, garantindo oferta 
de cuidado médico e não médico para esse tipo 
de atendimento;

 → As consultas agendadas devem atender às neces-
sidades da continuidade do cuidado do usuário e 
dos protocolos preconizados para cada situação/
condição de saúde;

 → Orienta-se não postergar o atendimento de situa-
ções que possam ter solução no mesmo dia e não 
trabalhar com agendamentos para períodos dis-
tantes, por ser um forte indutor do absenteísmo;

 → Todas as ações devem ser registradas adequada-
mente em prontuário e, de acordo com o caso, 
em planilhas ou outros instrumentos específicos, 
como as visitas a pacientes acamados e/ou restri-
tos ao domicílio; 

 → Todas as unidades e profissionais do PMF devem 
estar preparados para realizar os atendimentos 
de urgência em APS e garantir o suporte inicial 
necessário para os casos de emergência que por-
ventura busquem a unidade.
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ATIVIDADES PARA A COMPOSIÇÃO DE AGENDA

Atendimentos programados
Atendimentos à demanda espontânea
Visitas domiciliares
Reunião de equipe e educação permanente
Atividades de grupo e ações de promoção de saúde
Ações/atividades intersetoriais
Outras atividades pertinentes ao cuidado
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8. Participação popular

A participação social envolve a construção coleti-
va das ações em saúde, com o propósito de correspon-
sabilização. Desta forma, o fortalecimento da mobili-
zação e do controle social pode ser efetivado mediante 
a criação de canais de comunicação entre o cidadão 
e as instituições, por meio da promoção da educação 
popular e da capacitação de lideranças, conselheiros, 
entidades de classe e movimentos populares articula-
dos, pautando-se no princípio da equidade em saúde, 
regido sob a lógica das necessidades, das demandas e 
dos direitos de toda a população (BRASIL, 2009).

Como forma de fomentar e garantir a participa-
ção popular no âmbito do PMF/APS, através de dis-
cussões de temas pertinentes ao enfrentamento das 
questões de saúde dos territórios e à organização das 
ações dos serviços, o município de Niterói apresenta 
em sua organização:

 → Conferências de Saúde – Fóruns públicos, realiza-
dos em intervalos de quatro anos, com participa-
ção de todos os segmentos ali representados: en-
tidades ligadas à saúde, prestadores de serviços, 

sociedade civil organizada e usuários do sistema 
público de saúde. As propostas e diretrizes cons-
tantes nos relatórios elaborados nas conferências 
visam o enfrentamento dos problemas identifica-
dos e/ou a implementação de melhorias.

 → Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Niterói – 
Instância colegiada formal, de controle social do 
SUS, instituída em julho de 1992 e formada por 
32 conselheiros titulares e suplentes, sendo 16 re-
presentantes do segmento de usuários, 8 (oito) do 
segmento de profissionais de saúde e 8 (oito) do 
segmento gestores, dirigido pelo presidente da 
Fundação Municipal de Saúde. Compete ao CMS 
discutir, elaborar, planejar e deliberar quanto à 
política municipal de saúde, inclusive quanto à 
aplicação financeira; e seu funcionamento é de-
terminado pelo seu Regimento Interno. O caráter 
permanente, deliberativo e fiscalizador dos CMS 
é conferido por lei. O CMS de Niterói realiza re-
uniões ordinárias todas as segundas terças-feiras 
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de cada mês, às 14h30, no auditório do NEPP (Av. 
Ernani do Amaral Peixoto 169, 6º andar).

 → Colegiados/Conselhos Gestores Locais – Instân-
cia colegiada, deliberativa, com a participação da 
coordenação do PMF e das policlínicas regionais, 
de usuários e funcionários, com periodicidade 
mensal. Sua função é garantir a quantidade e a 
qualidade dos serviços, discutir e decidir as ques-
tões de saúde e o atendimento das unidades de 
saúde representadas.

 → Reunião de setor – Atividade importante para 
efetivação do controle social e da participação po-
pular no Programa Médico de Família. A reunião 

de setor tem representação da equipe de saúde, 
da associação de moradores, de lideranças locais 
e de usuários, para discussão e encaminhamen-
tos das necessidades da população. As reuniões 
são realizadas trimestralmente, com enfoque na 
educação em saúde, considerando relevantes os 
saberes da própria comunidade no processo de 
gestão do PMF. Caso seja necessário, outros se-
tores de serviços podem ser convidados/solicita-
dos, de forma a garantir e intensificar as relações 
intersetoriais, governamentais ou não-governa-
mentais, com o objetivo de promoção da qualida-
de de vida dos usuários.

CARTA DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS DA SAÚDE – Entre as propostas da 14ª Conferência Nacional de Saúde, na 
diretriz 2, está descrito que é preciso divulgar a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde para a comunidade por 
meio de veículos de comunicação e ações intersetoriais entre empresas, escolas, igrejas, sindicatos, associações 
de moradores, produtores, profissionais de saúde e outros. A divulgação deste documento tem o compromisso da 
Carta de Brasília, anexo do item 12, aprovada no XXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e 
no VIII Congresso Brasileiro de Cultura de Paz e Não Violência, no período de 8 a 12 de julho de 2011. Acesse e co-
nheça a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde em http://www.conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/AF_Car-
ta_Usuarios_Saude_site.pdf



[  37  ]DIRETRIZES PARA A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  |  Ouvidoria

9. Ouvidoria

A Lei nº 13.460 de 26/06/2017 dispõe que os usuá-
rios poderão apresentar manifestações perante a 
administração pública, acerca da prestação de servi-
ços públicos, as quais serão dirigidas à ouvidoria de 
cada órgão, como forma de garantia dos seus direitos 
(BRASIL, 2017).

As ouvidorias devem receber, analisar e respon-
der, por meio de mecanismos proativos e reativos, as 
manifestações encaminhadas por usuários de serviços 
públicos; e elaborar, anualmente, relatório de gestão, 
que deverá consolidar as informações mencionadas. 
Com base nelas, apontar falhas e sugerir melhorias na 
prestação de serviços públicos.

Com vistas a esse propósito, a ouvidoria da Fun-
dação Municipal de Saúde foi criada, implantada e 
implementada em maio de 2017 para acompanhar e 
avaliar a opinião pública acerca dos serviços prestados 
pelas unidades de saúde e pelos profissionais, visando 
também a melhoria da qualidade do atendimento. Os 
meios de contato com a ouvidoria devem ser afixados 
em locais visíveis de todas as unidades de saúde, e as 

ouvidorias dirigidas aos profissionais de saúde devem 
ser apuradas e respondidas de modo que o prazo para 
retorno ao cidadão não ultrapasse dez dias.

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde 
orienta que as unidades devem possuir mecanismos 
que garantam o direito de expressão dos cidadãos. 
Desta forma, em todas as unidades devem constar li-
vro, urna ou outros equipamentos para o registro de 
sugestões, críticas ou reclamações, sendo estas tra-
tadas individualmente nas reuniões de equipe, para 
posterior retorno ao usuário.

O atendimento da ouvidoria do SUS de Niterói 
ocorre de diversas formas:

 → Fundação Municipal de Saúde: presencialmente, 
de segunda à sexta-feira, das 10h às 17h, na Av. 
Amaral Peixoto 171, sala 403; por meio do telefone 
(21) 3523-8404; pelo e-mail ouvidorianiteroisau-
de@gmail.com. A ouvidoria da Fundação Muni-
cipal de Saúde de Niterói também recebe as ma-
nifestações realizadas através do telefone 136, o 
Disque Saúde do Ministério da Saúde.
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 → Fundação Estatal de Saúde: o canal oficial para 
registro das ouvidorias é o e-mail ouvidoria@
fesaude.niteroi.rj.gov.br ou canal específico exis-
tente no site da FeSaúde: http://www.fesaude.ni-
teroi.rj.gov.br/.

 → O cidadão também pode realizar suas manifesta-
ções por meio da Ouvidoria Geral da Prefeitura 
de Niterói, da Ouvidoria da Controladoria Geral 
do Município e de plataformas digitais, como o 
app.colab e o fala.br.
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ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

1. Tipos de consultas

A consulta é uma atividade que pode ser realizada 
pelo atendimento individual de um profissional ou de 
forma compartilhada entre médicos, enfermeiros, ci-
rurgiões-dentistas e as diversas categorias profissio-
nais que compõem o NASF, na qual são identificados 
agravos de saúde e é realizada a prescrição de medi-
das que visem a promoção e a prevenção em saúde ou 
a recuperação e a reabilitação do paciente.

Consulta médica – Atividade privativa do profis-
sional médico, que compreende a avaliação clínica, o 
exame físico e a elaboração de hipóteses ou conclusões 
diagnósticas, solicitação de exames complementares, 

quando necessários, e prescrição terapêutica como 
ato médico completo e que pode ser concluído ou não 
em um único momento. (Resolução CFM Nº1958/2010) 
As consultas médicas podem ser intercaladas com 
consultas de outros profissionais da equipe de acordo 
com os protocolos vigentes.

Consulta de enfermagem – Atividade privativa 
do profissional enfermeiro, que utiliza componen-
tes do método científico para identificar situações de 
saúde/doença, prescrever e implementar medidas de 
enfermagem que contribuam para promoção, pre-
venção, proteção da saúde, recuperação e reabilitação 
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do indivíduo, família e comunidade, considerando os 
princípios de universalidade, equidade, resolutivida-
de e integralidade das ações de saúde. Compreende 
a anamnese, o exame físico, o diagnóstico de enfer-
magem, a prescrição da assistência de enfermagem 
e a evolução da assistência de enfermagem. A pres-
crição de enfermagem e a solicitação de exames com-
plementares devem seguir os protocolos clínicos que 
especifiquem essas ações e/ou normativas técnicas ou 
decretos que regulamentem tais procedimentos (CO-
FEN, 195/97; Lei 7498/86).

Consulta odontológica – Atividade privativa do 
profissional cirurgião-dentista, com vistas a garantir 
o atendimento universal, incluindo consultas pro-
gramáticas e/ou de urgências/emergências a todas 
as faixas etárias, assim como as ações de prevenção 
e promoção da saúde bucal. A prescrição de medi-
camentos e a solicitação de exames complementares 
devem seguir os protocolos clínicos que especifiquem 
essas ações e/ou normativas técnicas ou decretos que 
regulamentem tais procedimentos. Todas as urgên-
cias/emergências odontológicas devem ser acolhidas, 
avaliadas pelo cirurgião-dentista e atendidas da for-

ma mais resolutiva possível, incluindo a realização de 
exodontias, pulpotomias e pulpectomias, entre outros 
procedimentos resolutivos.

Consulta de profissionais do NASF – Atividade 
privativa das categorias profissionais que compõem 
o NASF. Tem como objetivo ampliar a abrangência e 
o escopo das ações da APS, bem como sua resolutivi-
dade, por ser uma equipe composta por profissionais 
de diferentes áreas de conhecimento e formação que 
atuam em complementaridade aos profissionais da 
eSF. Não se constitui como porta de entrada no sis-
tema, devendo ser trabalhada de maneira integrada 
com as equipes. A consulta de profissionais do NASF 
pode ser realizada de forma compartilhada, em con-
junto com as equipes de saúde, ou individual, a partir 
da demanda por elas identificadas. A consulta com-
partilhada busca promover uma intervenção interdis-
ciplinar, com troca de saberes, capacitação e respon-
sabilidades mútuas, tendo em vista clínica ampliada 
e maior resolubilidade para o paciente; já o atendi-
mento individualizado, realizado pelo NASF, deve ser 
solicitado pela equipe de saúde, após discussão e ne-
gociação com os responsáveis pelo caso.
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É recomendado programar esses atendimentos 
por meio da marcação prévia nas agendas dos pro-
fissionais. Contudo, também é fundamental que as 
equipes estejam abertas e preparadas para acolher 

aqueles atendimentos que não são possíveis progra-
mar. Assim, a unidade deve garantir, diariamente, o 
atendimento de consultas por demanda programada 
e demanda espontânea.

CONSULTAS POR DEMANDA PROGRAMADA CONSULTAS POR DEMANDA ESPONTÂNEA

→ São consultas com agendamento de data e horários prévios, dire-
cionadas para as diferentes fases do ciclo de vida, ou para determi-
nadas doenças e agravos, as quais necessitam de um acompanha-
mento contínuo;

→ Configuram-se em atendimentos imediatos, decorrentes de casos 
agudos, realizados no mesmo dia. Podem constituir uma urgência 
em atenção primária, mediante avaliação do risco pela equipe, no 
momento do acolhimento;

→ O agendamento de consultas por demanda programada deve ser 
feito diariamente, durante todo o horário de trabalho, permanente-
mente, sem data de abertura e fechamento de agendas;

→ O atendimento da demanda espontânea deve contemplar todas 
as pessoas, quer estejam ou não já inseridas em acompanhamento 
programado, priorizando a estratificação do risco;

→ As unidades devem organizar as consultas por demanda progra-
mada de modo a priorizar o atendimento às pessoas com condições 
crônicas e necessidades especiais, de acordo com os protocolos vi-
gentes, considerando ainda a avaliação do risco e da vulnerabilida-
de, bem como o atendimento a gestantes;

→ Para o acolhimento dos casos agudos, a existência de retaguarda 
médica é fundamental. Desta forma, é importante a organização da 
agenda dos profissionais das equipes, abrangendo a necessidade 
de discutir, construir e pactuar os critérios de risco;

→ Os retornos agendados, em data e horário definidos, também 
deverão respeitar os protocolos preconizados, perpassando pela 
avaliação do profissional ou da equipe. Sempre que houver necessi-
dade de consulta de retorno, o usuário deverá sair da unidade com 
o agendamento feito;

→ Os casos de urgência e emergência que derem entrada na uni-
dade devem ser prontamente atendidos pelo médico e, havendo 
necessidade, deve-se solicitar a remoção do paciente à Central de 
Regulação do município;
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→ Não é aconselhável manter uma programação estanque de con-
sultas segundo categorias ou grupos, pois estas podem variar, de-
pendendo das outras ofertas de cuidado e de mudanças na situação 
epidemiológica;

→ Todos os profissionais devem estar aptos a reconhecer situações 
de alerta e de gravidade. Os casos emergenciais devem ter o acolhi-
mento e o suporte inicial garantidos, independentemente do nú-
mero de consultas agendadas e realizadas no período. Toda unida-
de de Atenção Primária deve possuir recursos que viabilizem esses 
atendimentos;

→ Não existe limitação de consultas por quantidade de membros 
da família;

→ Até a remoção, todas as medidas para estabilização clínica hemo-
dinâmica e respiratória necessárias devem ser assumidas, e o pa-
ciente deve permanecer em observação.

2. Atenção domiciliar e territorial

A atenção domiciliar e territorial, importante 
ferramenta da APS, engloba visitas e atendimentos 
domiciliares e visitas territoriais. São instrumentos 
importantes no estabelecimento de vínculos, tendo 
como objetivo central a atenção às famílias e à comu-
nidade, considerando o diagnóstico local.

É atribuição comum a todos os membros das 
equipes de APS a realização de visitas e atendimen-
tos domiciliares às pessoas cadastradas do território 
(considerando os diversos tipos de moradia existen-

tes, tais como abrigos, instituições de longa perma-
nência, locais de constância da população em situa-
ção de rua etc.), de acordo com o planejamento, as 
necessidades e prioridades estabelecidas pela equipe 
(BRASIL, 2017).

São considerados aspectos importantes para o 
planejamento da atenção domiciliar e territorial:

 → As visitas e atendimentos domiciliares e ao ter-
ritório devem estar previstos na rotina dos pro-
fissionais, devendo ser assunto presente nas dis-
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cussões da reunião de equipe. Com isso, é pos-
sível organizar os objetivos a serem alcançados, 
as ações a serem desenvolvidas e os profissionais 
responsáveis, priorizando as situações de vulne-
rabilidade e risco;

 → É importante mapear a quantidade de pessoas 
acamadas, restritas ao domicílio (de forma per-
manente ou temporária), idosos e/ou portadores 
de doenças crônicas com dependência física ou 
dificuldade de locomoção, famílias com envol-
vimento em situações de violência/negligência, 
pessoas com doenças infectocontagiosas, usuá-
rios com sofrimento psíquico e transtorno men-
tal, pacientes em oxigenoterapia, pacientes em 

cuidados paliativos, puérperas e recém-nascidos 
até sete dias após alta da maternidade. Ainda, os 
aspectos relacionados aos determinantes sociais, 
tais como condição do domicílio, acesso à água 
tratada, hábitos de higiene, saneamento bási-
co e hábitos alimentares, entre outros, a fim de 
priorizar o atendimento domiciliar dirigido a es-
sas necessidades;

 → A equipe sempre deve levar em consideração a 
aceitação do usuário e os critérios de elegibili-
dade estabelecidos para a visita e o atendimento 
domiciliar, bem como a disponibilidade dos re-
cursos e a urgência da demanda.

VISITAS DOMICILIARES (VD)

→ Realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que devem visitar as famílias e indivíduos cadastrados da 
sua microárea, tendo como foco a atualização dos cadastros, o acompanhamento de situações de saúde, a busca 
ativa, as ações de controle ambiental/vetorial e orientação/prevenção de saúde e demais ações específicas;
→ A periodicidade para visitas domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) é baseada na avaliação de 
risco, com frequência mínima conforme abaixo:
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– DIÁRIA: tuberculose e hanseníase;
– MENSAL: gestantes, crianças com até 1 ano, acamados e famílias de extrema vulnerabilidade; 
– TRIMESTRAL: hipertensos, diabéticos, crianças com 1 a 2 anos e beneficiários do bolsa família;
– SEMESTRAL: crianças com 2 a 6 anos e idosos maiores de 60 anos;

→ Além da periodicidade descrita acima para grupos considerados prioritários, todo domicílio deve ser visitado pelo 
menos uma vez ao ano para fins de atualização cadastral;
→ Quando a visita domiciliar for solicitada à unidade, o ACS deve fazer avaliação no domicílio e, caso seja confirmada 
a necessidade, agendar a ida do profissional de saúde indicado ao cuidado do paciente;

ATENDIMENTOS DOMICILIARES

→ Realizados pelos demais profissionais de nível médio e superior das equipes, incluindo os das equipes de saúde 
bucal e NASF;
→ Deve abranger a avaliação da condição clínica dos usuários atendidos e a avaliação das condições do domicílio e do 
território, com foco na identificação de necessidades de adaptações para o cuidado. Para os casos clínicos ou sociais 
mais complexos, recomenda-se que sejam elaborados, de forma multiprofissional e em conjunto com o paciente e 
sua família ou seus cuidadores, projetos terapêuticos singulares;

VISITAS TERRITORIAIS

→ Parte essencial do processo de territorialização das equipes, desde o desenvolvimento do primeiro diagnóstico 
local, com o levantamento do perfil territorial-ambiental (a geografia e o ambiente, a delimitação do território da 
unidade do PMF num mapa, as vias de acesso e as características dos domicílios), do perfil demográfico, do perfil 
socioeconômico e do perfil institucional, até o desenvolvimento constante das ações de vigilância em saúde. Tudo 
isso, a partir do planejamento e da execução de ações articuladas de proteção, promoção e recuperação da saúde, 
prevenção de riscos, doenças e agravos, redução de vulnerabilidades e intervenção sobre os determinantes e condi-
cionantes da saúde;
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→ São ações importantes para as equipes de Consultório na Rua, que atuam em territórios com concentração maior 
de população em situação de rua onde não há cobertura de eSF. A aproximação junto às pessoas em situação de 
rua por meio de visitas sistemáticas ao território visa a construção de acolhimento e vínculo, para cadastramento e 
oferta de cuidado na própria rua ou na unidade de saúde onde a eCR está localizada. Diferentemente das eSF, que 
trabalham com território adstrito e domicílios previamente delimitados, para as eCR a atuação territorial é mais 
imprecisa e dinâmica, variando de acordo com a intensa mobilidade e migração da população em situação de rua 
em toda a extensão do município;

Atenção para o registro!

→ O resultado de cada visita domiciliar e territorial deve ser registrado nas fichas de visita domiciliar e territorial 
e compartilhado com a equipe para o conhecimento e encaminhamento das ações. Quando assim for definido 
pela equipe, as visitas podem ser realizadas de forma compartilhada, com outros profissionais da eSF, da eSB ou 
equipes de apoio existentes.

→ O registro do atendimento domiciliar deve ser feito nas fichas de atendimento individual (sinalizando o domi-
cílio como local de atendimento), nas fichas de procedimentos (quando realizados) e no prontuário do paciente.

3. Vigilância em Saúde

A Vigilância em Saúde é um processo contínuo e 
sistemático de coleta, consolidação e análise de dados 

e disseminação de informações sobre eventos relacio-
nados à saúde. Visa o planejamento e a implementa-



Carteira de Serviços do Programa Médico de Família de Niterói | Versão profissionais de saúde e gestores [  47  ]

ção de medidas de saúde pública, incluindo a regu-
lação, a intervenção e a atuação em condicionantes e 
determinantes da saúde, para proteção e promoção 
da saúde da população, prevenção e controle de riscos, 
agravos e doenças.

Sob a ótica da integralidade do cuidado, inclui 
tanto a abordagem individual quanto a coletiva dos 
problemas de saúde, compreendendo a articulação 
dos saberes, os processos e as práticas relacionados 
a vigilância epidemiológica, vigilância em saúde am-
biental, vigilância em saúde do trabalhador e vigilân-
cia sanitária, além da análise de situação de saúde, 
considerada atividade transversal.

A integração das Ações de Vigilância em Saúde 
com a APS pode ser considerada um dos grandes desa-
fios do SUS no Brasil. Neste sentido, esta Carteira de 
Serviços se propõe a apresentar as Ações de Vigilân-
cia em Saúde que são desenvolvidas pelas equipes que 
atuam no PMF/APS, de modo que elas identifiquem 
essas ações como parte das suas práticas de cuidado 
ao indivíduo, à família e à comunidade, considerando 
sempre seu território de atuação e a articulação com 
outras instâncias envolvidas, como a Coordenação 

Municipal de Vigilância em Saúde e o Centro de Con-
trole de Zoonoses.

São atividades de vigilância em saúde desenvolvi-
das cotidianamente pelas equipes, como parte de suas 
principais atribuições:

 → Desenvolver atividades de promoção da saúde, 
de prevenção de doenças e agravos, em especial 
aqueles mais prevalentes no território;

 → Realizar visitas domiciliares regulares a indiví-
duos, famílias e grupos considerados prioritários 
para acompanhamento;

 → Realizar ações educativas individuais e cole-
tivas, na unidade de saúde, no domicílio e em 
outros espaços da comunidade, incluindo a in-
vestigação epidemiológica de casos suspeitos de 
doenças e agravos;

 → Analisar a situação de saúde do território, iden-
tificando situações de risco e regiões de vulnera-
bilidade, assim como planejando e organizando 
intervenções coletivas.



[  48  ]ATIVIDADES ASSISTENCIAIS  |  Vigilância em Saúde

Ações de Vigilância em Saúde na prática do PMF/APS:

ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE LOCAL

Ações Descrição 

Realizar análise da situação de 
saúde local

Realizar o mapeamento e a análise contínua dos dados de saúde do território, incluindo os socioe-
conômicos, geopolíticos, culturais, ambientais, epidemiológicos e de morbimortalidade; verificar 
os possíveis riscos de exposição aos problemas; definir as necessidades como base do planeja-
mento local da saúde, utilizando dados primários (formulários disponíveis na rotina do serviço de 
saúde) e/ou secundários (sistemas de informação em saúde ou outras bases de dados).

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Ações Descrição 

Realizar notificação e investigação 
epidemiológica das doenças e agra-
vos de notificação compulsória

Realizar notificação, coleta de dados, coleta de amostras (dependendo do agravo), consolidação, 
investigação epidemiológica, interpretação de dados e análise de informação; conhecer e ter aces-
so à Lista Municipal de Agravos de Notificação Compulsória de Doenças; garantir o aspecto sigilo-
so da notificação, não podendo ser divulgada fora do âmbito médico-sanitário, em caso de risco 
para a comunidade, sendo respeitado o direito de anonimato dos cidadãos.

Realizar busca ativa de casos de 
agravos de notificação compul-
sória (ANC)

Realizar busca ativa dos casos de agravos de notificação; conhecer e ter acesso à Lista Municipal de 
Agravos de Notificação Compulsória de Doenças.

Realizar emissão da Declaração de 
Óbito (DO)

Emitir a declaração dos óbitos ocorridos na unidade de saúde ou em domicílios do território, pos-
sibilitando o registro civil dos óbitos e a alimentação do Sistema de Informação sobre Mortali-
dade (SIM).

Realizar investigação de óbitos in-
fantis e fetais

Coletar e fornecer dados para qualificar a causa do óbito; identificar os fatores condicionantes e 
fornecer informações sobre os óbitos, colaborando com o comitê regional de mortalidade mater-
na, infantil e fetal no planejamento de ações e na tomada de decisões.
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Realizar investigação de óbitos ma-
ternos e de mulheres em idade fértil 
(10 a 49 anos)

Coletar e fornecer dados para qualificar a causa do óbito; identificar os fatores condicionantes e 
fornecer informações sobre os óbitos, colaborando com o comitê regional de mortalidade mater-
na, infantil e fetal no planejamento de ações e na tomada de decisões.

Participar do Comitê Regional 
de Mortalidade Materna, Infan-
til e Fetal

Contribuir na qualificação da causa do óbito e na identificação dos condicionantes dos óbitos, co-
laborando com o planejamento de ações e com a tomada de decisões.

Realizar investigação de óbitos por 
causa mal definida ou por condições 
sensíveis à APS

Coletar e fornecer dados para qualificar a causa do óbito; identificar os fatores condicionantes e 
fornecer informações sobre os óbitos, colaborando com o planejamento de ações e com a tomada 
de decisões. 

Realizar investigação de casos de 
transmissão vertical de doenças

Coletar e fornecer dados para qualificar a investigação dos casos de transmissão vertical; identifi-
car os principais problemas relacionados à transmissão vertical, propondo medidas que possam 
reduzir a sua ocorrência; identificar os determinantes da transmissão vertical e propor medidas 
que possam corrigir falhas identificadas na prevenção, na assistência e na vigilância da transmis-
são vertical de doenças no pré-natal, parto e puerpério. 

Alimentar e analisar os dados dos 
Sistemas de Informação em Saúde

Alimentar e garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação em saúde, 
conforme normativas e fluxos vigentes; analisar e avaliar periodicamente os dados e indicadores 
do seu território; identificar e analisar problemas/oportunidades de melhoria; elaborar, imple-
mentar e executar plano de ação/intervenção de melhoria; monitorar indicadores a partir do pla-
no proposto e de metas estabelecidas.

Identificar situações de possível ris-
co de surtos relacionados a agravos 
transmissíveis 

Identificar situações de possível risco de surtos relacionados a agravos transmissíveis e reco-
mendar e promover medidas de controle pertinentes a cada agravo; desenvolver ações educati-
vas e de mobilização da comunidade relativas ao controle das doenças/agravos em sua área de 
abrangência.
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Discutir e acompanhar os casos 
de violências (contra a criança e o 
adolescente, contra o idoso, contra 
a mulher, violência sexual ou ten-
tativa de suicídio) em parceria com 
outros setores

Acolher o(a) vítima de violência; preencher a ficha de notificação compulsória de violência in-
terpessoal/autoprovocada; realizar a avaliação clínica e dos cuidados em saúde necessários, con-
forme protocolos vigentes; oferecer suporte psicossocial; avaliar a necessidade de acionar outros 
órgãos competentes; acompanhar o seguimento dos casos; participar das reuniões regionais de 
avaliação intersetorial de casos de violência.

Realizar vacinação conforme o ca-
lendário vacinal vigente

Realizar a vacinação conforme o calendário vacinal vigente; realizar busca ativa de faltosos e re-
gistrar nominalmente os grupos vacinados na rotina definida pela Coordenação do Programa de 
Imunizações; realizar registro das doses aplicadas; consolidação dos dados e análise da cobertura 
vacinal; campanhas de vacinação e ações de vacinação de bloqueio, quando necessário.

Realizar vigilância de Eventos Ad-
versos Pós Vacinais (EAPV) e Erros 
de Imunização (EI)

Orientar quanto à possibilidade da ocorrência de algum EAPV; atender pacientes encaminhados 
para avaliação de EAPV; quando necessário, encaminhar o paciente para avaliação médica; em 
caso de EAPVs graves, encaminhar diretamente para a emergência mais próxima; preencher a Fi-
cha de Notificação e enviar oportunamente para a Coordenação de Vigilância em Saúde; acompa-
nhar a evolução do caso de EAPV ou EI, até o encerramento.

Gerenciar a Rede de Frio 

Controlar a temperatura dos equipamentos da Rede de Frio, diariamente; realizar registro no 
mapa de temperatura; em caso de falha, proceder o levantamento das vacinas envolvidas, manter 
sob refrigeração adequada e comunicar imediatamente à Coordenação de Vigilância em Saúde 
através de formulário específico.

Gerenciar os insumos relacionados 
ao Programa de Imunização

Controlar estoque diariamente; solicitar vacinas e insumos conforme rotina da Coordenação de 
Vigilância em Saúde; manter controle dos lotes e validades de vacinas em uso na sala de vacinação.
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Realizar ações de vigilância alimen-
tar e nutricional

Realizar ações individuais e coletivas para a mudança da situação de saúde da população assis-
tida visando a promoção de hábitos saudáveis e à prevenção de doenças; realizar avaliação dos 
dados antropométricos e do consumo alimentar por meio da emissão de relatórios individualiza-
dos e consolidados para a identificação de territórios e grupos populacionais sob risco nutricional; 
identificar e articular junto aos equipamentos sociais do território ações de promoção do Direito 
Humano à Alimentação Adequada (DHAA) de forma sustentável, priorizando famílias e grupos de 
maior vulnerabilidade.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

Ações Descrição

Realizar ações de educação ambien-
tal em saúde

Realizar ações de informação, educação e comunicação, cujo objetivo seja construir conhecimen-
tos sobre as condições de saúde da população do território, decorrentes da interação individual ou 
coletiva com o meio ambiente.

Identificar e mapear, no território 
de atuação, áreas de risco para de-
sastres naturais

No âmbito de suas atribuições, atuar na redução de risco e no manejo de desastres naturais, desde 
a identificação e o mapeamento de grupos vulneráveis presentes no território, o desenvolvimento 
de ações educativas para e com a comunidade, a participação das estratégias de formação conti-
nuada para atuação em desastres naturais, até o acompanhamento longitudinal dos casos (sobre-
viventes, familiares e comunidade em geral); realizar o compartilhamento do cuidado e da (re)
ordenação de redes de atenção à saúde. 

Realizar controle de vetores, reser-
vatórios e animais peçonhentos

Identificar, mapear e adotar medidas, em seu território de atuação e de forma articulada com os 
agentes de combate a endemias e Centro de Controle de Zoonoses, com relação a prováveis áreas 
de risco relativas a controle de vetores, reservatórios e animais peçonhentos; mobilizar a comu-
nidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental para o controle de zoonoses, de 
doenças de transmissão vetorial, de acidentes por animais peçonhentos e/ou de animais que pos-
suam relevância para a saúde pública.
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Ações Descrição

Realizar avaliação de riscos à saúde 
em relação à atividade laboral

Identificar sinais e sintomas clínicos que estejam relacionados à atividade laboral e ofertar trata-
mento e/ou referenciamento adequado.

Promover a redução da vulnerabili-
dade e de possíveis riscos relaciona-
dos ao trabalho

Orientar sobre estratégias de redução da vulnerabilidade e dos riscos relacionados ao trabalho.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ações Descrição

Identificar situações de possível 
risco sanitário e ambiental e surtos 
relacionados à qualidade da água e 
dos alimentos, em âmbito local

Identificar, em seu território de atuação, situações de risco e notificar a Vigilância Sanitária mu-
nicipal; orientar a população sobre formas de transmissão de doenças, medidas adequadas de 
prevenção e controle; sinais e sintomas característicos, quando procurar o serviço de saúde; im-
portância da coleta de amostras clínicas para diagnóstico laboratorial; manejo adequado da água 
para consumo humano em domicílio, limpeza e desinfecção de reservatórios, indicação de fontes 
alternativas seguras de abastecimento para o consumo de água e adoção de práticas de higiene 
pessoal e manipulação adequada de alimentos.

4. Promoção da Saúde

A Promoção da Saúde é uma abordagem que, a 
partir de ações, serviços e práticas educativas, busca 
proporcionar impactos positivos na qualidade de vida 

da população. Refere-se a um conjunto de estraté-
gias, intra e intersetoriais, tanto no aspecto educativo 
quanto na integração e na mobilização social. E que 
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tem como objetivo a melhoria das condições de saúde 
da coletividade através da ampliação da consciência 
sanitária, dos direitos e deveres da cidadania, da edu-
cação para a saúde, das reflexões sobre os estilos de 
vida e aspectos comportamentais.

Para o desenvolvimento da Promoção da Saúde 
na prática das equipes do PMF/APS, é fundamental 
acolher, fortalecer e respeitar o protagonismo dos 
grupos sociais e das pessoas; estabelecer estratégias 
de comunicação e informação direcionadas ao forta-
lecimento e à defesa de políticas públicas saudáveis; 
estabelecer parcerias com outras secretarias muni-
cipais, instituições, empresas, grupos organizados e 

lideranças comunitárias; favorecer o acesso ao serviço 
de saúde de populações em situação de vulnerabili-
dade; criar retaguardas ao trabalho das instituições 
locai; mobilizar a comunidade na garantia de direi-
tos e na solução de problemas; e fortalecer a rede de 
proteção social.

Dessa forma, é estratégico para o desenvolvimen-
to de ações de Promoção da Saúde estimular a partici-
pação e o controle social, propiciando o envolvimento 
dos usuários, profissionais e gestores nas diferentes 
instâncias de efetivação da política de promoção da 
saúde, no intuito de influenciar positivamente nas 
experiências de saúde-doença da população.

Ações de Promoção da Saúde na prática do PMF/APS:

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE

Ações Descrição

Promover a formação e a educação 
permanente dos diversos atores do 
território, principalmente do pró-
prio profissional de saúde

Mobilizar, sensibilizar e promover capacitações para gestores, trabalhadores da saúde e de outros 
setores, para o desenvolvimento de ações de educação em promoção da saúde, a fim de incluí-las 
nos espaços de educação permanente.
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Promover e valorizar o saber local 
dos usuários

Mobilizar e sensibilizar os trabalhadores da saúde para acolher e valorizar o saber local trazido 
pelos usuários. Esses valores atuam de forma complementar ao conhecimento técnico-científico, 
permitindo uma maior compreensão do processo de saúde-doença daquele indivíduo, sendo es-
tratégico na perspectiva da integralidade.

Promover e desenvolver a com-
petência cultural e territorial dos 
trabalhadores

Desenvolver nos trabalhadores da saúde um conhecimento do território em suas dimensões cul-
turais e geográficas, permitindo uma compreensão mais apurada das diversas questões que atra-
vessam os indivíduos de sua área de atuação.

PROMOÇÃO DA MOBILIDADE SEGURA

Ações Descrição

Promover articulação intersetorial 
e intrassetorial na produção do cui-
dado e na redução da morbimortali-
dade decorrente do trânsito

Orientar ações inter e intrassetoriais nos territórios, incluindo as de saúde, educação, trânsito, fis-
calização e ambiente, e nos demais setores envolvidos, além da sociedade, a fim de definir um 
planejamento integrado, parcerias, atribuições, responsabilidades e especificidades de cada setor 
para a promoção da mobilidade segura.

Promover ações educativas para a 
mobilidade e trânsito seguros

Avançar na promoção de ações educativas, legislativas, econômicas, ambientais, culturais e so-
ciais, fundamentadas em informação qualificada e em planejamento integrado, para que garan-
tam o trânsito seguro, a redução de morbimortalidade e, consequentemente, a paz no trânsito.

PROMOÇÃO DA CULTURA DA PAZ E DOS DIREITOS HUMANOS

Ações Descrição

Fortalecer a articulação interseto-
rial para a ampliação da rede local 
de promoção da solidariedade e a 
prevenção das violências

Promover a articulação da Rede de Atenção à Saúde com as demais redes de proteção social, pro-
duzindo informação qualificada e capaz de gerar intervenções individuais e coletivas, contribuin-
do para a redução das violências e para a cultura da paz.
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Promover ações que estimu-
lem e fortaleçam o respeito às 
diversidades

Desenvolver tecnologias sociais que favoreçam a mediação de conflitos, o respeito às diversidades 
e diferenças de gênero e de orientação sexual e à identidade de gênero, entre gerações, étnico-ra-
ciais, culturais, territoriais, de classe social e em relação às pessoas com deficiências e necessida-
des especiais, garantindo os direitos humanos e as liberdades fundamentais.

Promover ações que estimu-
lem a cultura da paz e dos direi-
tos humanos

Promover, articular e mobilizar ações que estimulem a convivência, a solidariedade, o respeito à 
vida e o fortalecimento de vínculos.

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Ações Descrição

Promover ambientes de territó-
rios de vida e trabalho saudáveis e 
sustentáveis

Promover, mobilizar e articular ações governamentais e não-governamentais, incluindo o setor 
privado e a sociedade civil, nos diferentes cenários (cidades/municípios, campo, floresta, águas, 
bairros, territórios, comunidades, habitações, escolas, igrejas, empresas e outros), permitindo a 
interação entre saúde, meio ambiente e desenvolvimento sustentável na produção social da saú-
de, em articulação com os demais temas prioritários.

PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL

Ações Descrição

Promover ações de estímulo à ali-
mentação adequada e saudável

Promover ações relativas à alimentação adequada e saudável, visando a promoção da saúde e a se-
gurança alimentar e nutricional, contribuindo com as ações e com as metas de redução da pobre-
za, com a inclusão social e com a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável.

Promover orientação nutricional Promover orientação nutricional nas consultas, nas visitas domiciliares e nos grupos educativos, 
contemplando as especificidades das diferentes fases da vida.

Promover a alimentação saudável 
voltada às coletividades (escolas, 
creches e asilos, entre outros)

Aplicar metodologias participativas (grupos educativos, rodas de conversa e oficinas culinárias), 
a fim de promover e implementar práticas de cuidado nutricional nas diferentes fases do cur-
so da vida.
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Acompanhar os agravos nutri-
cionais e doenças relacionadas à 
alimentação

Realizar diagnóstico clínico e nutricional com base em protocolos específicos, a fim de acompa-
nhar os casos de agravos nutricionais e doenças relacionadas à alimentação.

PROMOÇÃO DE PRÁTICAS CORPORAIS E ATIVIDADES FÍSICAS

Ações Descrição

Promover ações de estímulo às prá-
ticas corporais e atividades físicas

Promover ações, aconselhamento e divulgação de práticas corporais e de atividades físicas, incen-
tivando a melhoria das condições dos espaços públicos, considerando a cultura local e incorporan-
do brincadeiras, jogos e danças populares, entre outras práticas.

Apoiar as atividades físicas exis-
tentes no território e incorporar a 
prática de atividades físicas como 
recurso de cuidado em saúde

Realizar atividades físicas individuais e/ou em grupo, no espaço da unidade de saúde ou em espa-
ços disponíveis no território, com indivíduos de diversas faixas etárias, com ou sem necessidades 
específicas de saúde, visando melhorar a qualidade de vida, a redução das vulnerabilidades em 
saúde e os hábitos de vida saudáveis.

Orientar sobre atividades físicas 
nas consultas, em visitas domicilia-
res e em atividades educativas

Promover estilo de vida ativo e instruções para a realização de atividades físicas no ambiente do 
lar ou do trabalho.

ENFRENTAMENTO DO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E DE OUTRAS DROGAS

Ações Descrição

Ofertar abordagem ao consumo 
abusivo de álcool e outras drogas

Promover, articular e mobilizar ações para redução do consumo abusivo de álcool e de outras dro-
gas, com corresponsabilização e autonomia da população, incluindo ações educativas, legislati-
vas, econômicas, ambientais, culturais e sociais.

Promover ações para a redução de 
danos causados pelo uso abusivo de 
álcool e outras drogas

Promover, articular e mobilizar práticas educativas voltadas para o usuário, que estimulem a refle-
xão e a discussão sobre o tema, visando a redução de danos.
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Promover ações de prevenção do 
uso abusivo de álcool e outras dro-
gas nos grupos educativos já desen-
volvidos na unidade

Inserir a conscientização para o fato de que o uso abusivo de álcool e outras drogas é um fator de 
risco para a saúde nos diversos grupos e eventos desenvolvidos pela unidade, independentemen-
te do público-alvo e do tema.

ENFRENTAMENTO DO USO DO TABACO E DE SEUS DERIVADOS 

Ações Descrição

Promover ações para a redução do 
uso do tabaco e de seus derivados

Promover, articular e mobilizar ações para a redução e o controle do uso do tabaco, incluindo ati-
vidades educativas, legislativas, econômicas, ambientais, culturais e sociais.

Promover ambientes livre de fumo Realizar a sinalização da proibição do fumo em todos os ambientes da unidade de saúde.
Ofertar abordagem mínima do ta-
bagismo a todos os pacientes taba-
gistas, especialmente aos de grupos 
de risco (gestantes, diabéticos, hi-
pertensos, portadores de tubercu-
lose e HIV)

Realizar o aconselhamento breve ao fumante nas consultas de rotina de dentistas, enfermeiros, 
médicos e demais categorias profissionais, incluindo o ACS.

Ofertar o tratamento da dependên-
cia de nicotina

Ofertar tratamento pautado na abordagem cognitivo comportamental, na prescrição e no acom-
panhamento do tratamento medicamentoso.

Promover ações de prevenção ao 
tabagismo nos grupos educativos já 
desenvolvidos na unidade

Inserir a conscientização para o fato de que o tabagismo é um fator de risco para a saúde, nos diver-
sos grupos e eventos desenvolvidos pela unidade, independentemente do público-alvo e do tema.

Avaliar necessidade de indicação de 
práticas integrativas e complemen-
tares para o tratamento da depen-
dência de nicotina

Ofertar técnicas complementares, como auriculoterapia e acupuntura, para usuários inseridos no 
tratamento da dependência de nicotina.
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5. Atenção à saúde nos ciclos de vida

5.1. Atenção à saúde da criança e do adolescente

A atenção integral à saúde da criança e do adoles-
cente é fundamental para a garantia de direitos e deve 
ser pautada na dimensão da integralidade do cuida-
do, incorporando ações que promovem e protegem a 
saúde desses indivíduos, desde os primeiros anos de 
vida. A compreensão de criança engloba a faixa etária 
de 0 a 9 anos, sendo o intervalo de 0 a 5 anos chamado 
de primeira infância (fase reconhecidamente impor-
tante para o seu desenvolvimento). Adolescentes são 
aqueles indivíduos com idade compreendida entre 
10 e 19 anos, de acordo com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

Na perspectiva de um cuidado integral à criança e 
ao adolescente, os profissionais das equipes de saúde 
devem assumir uma postura acolhedora, promoven-

do o estabelecimento de vínculo de forma implicada 
com o cuidador ou a família, com especial atenção às 
situações de maior vulnerabilidade.

As ações das equipes de saúde devem ser orien-
tadas com base na qualidade da assistência à gesta-
ção, ao parto e ao recém-nascido; na promoção e no 
acompanhamento do crescimento e do desenvolvi-
mento saudáveis, incluindo os incentivos e cuidados 
com a amamentação, a introdução adequada de novos 
alimentos e a oferta de alimentação saudável à crian-
ça e ao adolescente; prevenção, detecção e manejo de 
agravos e condições crônicas e prevalentes; estímulo à 
imunização; promoção da saúde do escolar; atenção à 
saúde bucal; além da vigilância aos acidentes, formas 
de violências e demais situações de vulnerabilidade.
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Ações de atenção à saúde da criança e do adolescente na prática do PMF/APS:

ATENÇÃO HUMANIZADA E QUALIFICADA À GESTAÇÃO, AO PARTO, AO NASCIMENTO E AO RECÉM-NASCIDO

Ações Descrição

Realizar acolhimento e consul-
ta conjunta ao recém-nascido e 
à puérpera

Garantir visita domiciliar ao binômio mãe-bebê na primeira semana de vida após a alta da ma-
ternidade, para orientação sobre o cuidado de ambos, esclarecimento de dúvidas e desenvolvi-
mento de ações preconizadas para a primeira semana de vida do bebê e da mãe; oportunizar para 
uma mesma data consultas para mãe e recém-nascido (RN), estimulando a presença do pai e/ou 
família sempre que possível; verificar os registros da maternidade sobre as condições de parto/
nascimento e intercorrências nos primeiros dias de vida; solicitar/ofertar exames da triagem neo-
natal; observar a mamada (verificação de pega e posição) e incentivar o aleitamento materno, com 
apoio quanto às dificuldades apresentadas; identificar sinais de perigo à saúde da criança e sinais 
de depressão e psicose puerperal; verificar e atualizar situação vacinal da mãe e do RN; agendar 
consultas de retorno.

ALEITAMENTO MATERNO, ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEIS

Ações Descrição

Estimular o aleitamento materno

Promover o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida do bebê, orientando a livre 
demanda; avaliar e observar a mamada em todas as ocasiões do encontro de mãe e bebê; pro-
mover oficinas de ordenha e conservação do próprio leite para mulheres trabalhadoras durante a 
gravidez e a licença-maternidade e que desejam manter a amamentação; orientar sobre as prin-
cipais dificuldades na amamentação, informando e/ou sugerindo adequações para correção do(s) 
problema(s) identificado(s).
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Estimular a alimentação comple-
mentar e a alimentação saudáveis

Observar as contraindicações para a amamentação e orientar a substituição temporária ou defini-
tiva do leite materno; orientar a mãe, diante da impossibilidade de ser oferecido o leite materno; 
indicar a introdução dos alimentos, a partir dos 6 meses de vida, de forma adequada e gradual, 
respeitando a aceitação da criança e as normas para introdução de novos alimentos do MS; promo-
ver a alimentação complementar saudável; promover a alimentação saudável de crianças a partir 
dos 2 anos e de adolescentes, por meio de consultas, grupos educativos, rodas de conversas, ofici-
nas culinárias, hortas escolares e outras ações.

PROMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

Ações Descrição

Realizar o acompanhamento e a 
promoção do crescimento

Realizar o acompanhamento de crescimento e desenvolvimento de 0 a 10 anos, utilizando a cader-
neta de saúde da criança; preencher adequadamente as curvas de crescimento, inclusive o gráfico 
de Índice de Massa Corporal (IMC) e os marcos de desenvolvimento; classificar as crianças con-
forme a idade, a presença de fatores de risco para anemia e a conduta diante da necessidade de 
suplementação e rastreamento; monitorar e avaliar o crescimento e o desenvolvimento de adoles-
centes, utilizando a caderneta de saúde do adolescente, analisando gráficos de crescimento, mas-
sa corporal, e tabelas de desenvolvimento puberal; identificar e acompanhar crianças e adoles-
centes em risco nutricional (baixo peso, sobrepeso e obesidade), realizar prescrição de ferro como 
prevenção de anemia por deficiência do nutriente (crianças de 6 a 24 meses) e ofertar vitamina A 
conforme programas do MS para a prevenção de hipovitaminose A (crianças de 6 a 59 meses); ava-
liar o estado nutricional e os marcadores do consumo alimentar em todas as consultas de crianças 
e adolescentes; registrar informações (avaliação antropométrica e marcadores do consumo ali-
mentar); aconselhar a prática corporal adequada a crianças, com estímulo a atividades lúdicas; 
aconselhar e/ou realizar atividades de avaliação e orientação nutricional, estimulando práticas 
alimentares saudáveis; para os casos de crianças com atraso no seu desenvolvimento, deve haver 
interface e encaminhamento responsável para outros pontos da rede de atenção.
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Realizar o acompanhamento e a 
promoção dos desenvolvimen-
tos neuropsicomotor, cognitivo e 
emocional 

Fortalecer o vínculo entre criança, família e cuidadores; identificar problemas e promover inter-
venção precoce em situações relacionadas ao atraso no desenvolvimento; observar alterações na 
fala e relacionais com tendência ao isolamento social, dificuldade no aprendizado, comportamen-
to agressivo que coloque em risco a si ou ao próximo; realizar avaliação objetiva de habilidades 
motoras, de comunicação, de interação social e cognitiva, nas consultas de acompanhamento; 
aproximar a equipe de saúde do contexto das famílias por meio de visitas domiciliares; prevenir 
lesões não intencionais e identificar sinais de perigo à saúde da criança; reconhecer sinais e situa-
ções de risco em saúde mental na infância e adolescência, incluindo a fragilidade da rede de pro-
teção social; para os casos de crianças com atraso no seu desenvolvimento, deve haver interface e 
encaminhamento responsável para outros pontos da rede de atenção.

Qualificar e promover o Desenvol-
vimento na Primeira Infância (DPI) 

Identificar condições de risco/vulnerabilidade para um pleno DPI, tornando prioritárias famílias 
com gestantes ou crianças na primeira infância para um acompanhamento mais cuidadoso e in-
tensivo: extrema pobreza (foco do Programa Bolsa Família); violência familiar; abuso ou depen-
dência do álcool e/ou de outras drogas na família; RN pré-termo (<37 semanas) e/ou com baixo 
peso ao nascer (< 2,5kg); RN com perímetro cefálico (PC) inferior ao esperado para idade e sexo 
(microcefalia) ou criança com crescimento inadequado do PC e/ou com alterações neurológicas 
do Sistema Nervoso Central; RN egresso de internação em unidade neonatal (UTI ou UCI), com 
condições que caracterizam alto risco ao nascimento; RN/criança com doença crônica, com múlti-
plas internações; criança com desnutrição/obesidade; RN/criança com malformação ou deficiên-
cia congênita ou adquirida após o nascimento; família com gestante ou mãe com baixa instrução 
(<oito anos de estudo); quadro de depressão ou outra doença psiquiátrica; gravidez indesejada 
e/ou tentativa de abortamento; histórico de morte de criança menor de 5 anos na família; mãe 
adolescente; gravidez com infecção por STORCH, HIV, vírus Zika etc., com risco de repercussões 
congênitas no RN.
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 Realizar imunização conforme o ca-
lendário vacinal vigente

Acompanhar e monitorar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes de sua área, realizando 
a busca ativa de indivíduos nessas faixas etárias com vacinas atrasadas; ofertar todas as vacinas 
do calendário proposto pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, com ob-
servância dos registros na caderneta de saúde da criança/adolescente; conhecer e indicar, sempre 
que necessário, os imunobiológicos especiais disponíveis.

Promover a saúde do escolar

Organizar ações do Programa Saúde na Escola (PSE) estruturadas de forma intersetorial, segundo 
os seguintes componentes: avaliação das condições de saúde, promoção da saúde e prevenção de 
doenças e agravos, e formação de profissionais de saúde e educação; identificar adolescente com 
liderança positiva na escola (protagonismo juvenil); identificar educandos com possíveis sinais 
de agravos de doenças em eliminação como problema de saúde pública; promover e avaliar ações 
de saúde bucal e aplicação tópica de flúor; verificar e atualizar a situação vacinal; promover a ali-
mentação saudável e a prevenção da obesidade infantil; promover a saúde auditiva e ocular e a 
identificação de educandos com possíveis sinais de alteração; orientar quanto ao direito sexual e 
reprodutivo, à prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/AIDS e da gravidez não 
planejada na adolescência; responsabilizar-se pelo atendimento à demanda de saúde das creches 
e escolas do seu território; avaliar as necessidades provenientes das escolas em relação à dificul-
dade de aprendizagem, problematizando sobre a importância de se ampliar a análise da queixa 
escolar a partir da tríade escola-aluno-família; e articular atividade de educação permanente so-
bre o tema, sempre que possível, em parceria com os profissionais da educação.

Realizar atenção à saúde bucal

Realizar atenção à saúde bucal por meio de levantamento, tratamento, monitoramento e inserção 
de ações de promoção da saúde; avaliar as condições de saúde bucal, podendo associar a aplica-
ções de flúor, Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) e ações educativas de escovação dentá-
ria e uso do fio dental.
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ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS E COM AGRAVOS PREVALENTES NESSAS FASES DA VIDA

Ações Descrição

Realizar atenção integral às crian-
ças e adolescentes com doen-
ças crônicas

Estabelecer um diagnóstico específico de uma determinada doença, por meio de sinais clínicos 
que permitam a avaliação e a classificação adequada do quadro, e fazer uma triagem rápida quan-
to à natureza da atenção requerida; classificar a doença, identificar o tratamento, tratar a criança, 
aconselhar a mãe e/ou o cuidador; manter a prática de acolhimento e escuta, incluindo o atendi-
mento aos casos agudos ou agudizados; identificar a criança de risco, mantendo a continuidade 
do cuidado com ações de promoção e de proteção à saúde, visando a prevenção de agravos; reali-
zar história clínica, exame físico, monitorização do crescimento, avaliação psicossocial e detecção 
precoce de hipertensão arterial sistêmica; prevenir fatores de risco para doenças cardíacas isquê-
micas e diabetes na infância e na adolescência (alteração do perfil lipídico, obesidade, hiperten-
são arterial sistêmica, sedentarismo e diabetes mellitus); realizar ações de prevenção e identifica-
ção precoce dos problemas auditivos e oftalmológicos; garantir atenção domiciliar para crianças e 
adolescentes com agravos crônicos, que dificultam sua mobilização do domicílio ou, muitas vezes, 
até do leito; ofertar, sempre que possível com o acompanhamento de equipe multiprofissional no 
âmbito domiciliar, cuidados paliativos e suporte para crianças/adolescentes e suas famílias, obje-
tivando o alcance de melhores padrões de assistência nestas situações de doenças avançadas e/
ou fora de possibilidade terapêutica de cura ou controle dos sintomas, tendo como preocupação a 
redução de danos e a melhor qualidade de vida possível; quando necessário, deve haver interface 
e encaminhamento responsável para outros pontos da rede de atenção.
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Realizar atenção integral às crian-
ças com agravos prevalentes 
na infância

Estabelecer um diagnóstico específico de uma determinada doença, por meio de sinais clínicos 
que permitam a avaliação e a classificação adequada do quadro; fazer uma triagem rápida quan-
to à natureza da atenção requerida; classificar a doença, identificar o tratamento, tratar a crian-
ça, aconselhar a mãe ou o acompanhante; manter a prática de acolhimento e escuta, incluindo o 
atendimento aos casos agudos; identificar a criança com sinais de risco, mantendo a continuidade 
do cuidado; oferecer ações de promoção e de proteção à saúde, visando a prevenção de agravos; 
garantir assistência aos problemas mais comuns no recém-nascido e no lactente (constipação 
intestinal, cólicas do lactente, regurgitação e vômitos, refluxo gastroesofágico, monilíase oral, 
miliária/brotoeja, dermatite de fraldas, dermatite seborreica, problemas do coto umbilical, infec-
ções de vias aéreas superiores; febre); preparar-se para identificar, manejar e referenciar, quando 
necessário, situações de maior gravidade e também as menos prevalentes; identificar, tratar e 
acompanhar crianças e adolescentes com asma (chiados no peito, tosse, aperto no peito, falta de 
ar e cansaço); avaliar e orientar em relação aos fatores desencadeantes de crises de asma no domi-
cílio; identificar e manejar problemas nutricionais prevalentes na infância, como a anemia, a obe-
sidade e a desnutrição; garantir acompanhamento de crianças após o atendimento em serviços de 
urgências/emergências, assim como após a alta hospitalar, visando, em especial, a redução das 
internações hospitalares por condições sensíveis à atenção primária; quando necessário, deve ha-
ver interface e encaminhamento responsável para outros pontos da rede de atenção; garantir con-
tinuidade do seguimento das crianças encaminhadas para especialistas na atenção secundária.

Realizar o manejo dos problemas 
mais comuns na adolescência

Manejar os problemas mais comuns na adolescência: alteração do desenvolvimento puberal/atraso 
puberal, alteração da função hipotálamo-hipofisária, aceleração do crescimento e da puberdade; 
acne; dor escrotal (torção testicular, epididimite, varicocele, tumor testicular); ginecomastia pube-
ral; dismenorreia; dor lombar e nas pernas; obesidade; vulvovaginites; alteração do ciclo menstrual.
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Manejar gravidez suspeita ou con-
firmada abaixo de 15 anos 

Buscar fatores associados: aspectos psicológicos, maus tratos/abuso sexual, IST; buscar informa-
ções de escolaridade e relacionamento familiar; realizar/encaminhar para assistência pré-natal; 
envolver a adolescente e, sempre que possível, o companheiro ou companheira e a família em 
ações de prevenção de violência doméstica; estimular o uso de preservativos de uso interno ou 
externo, mesmo durante a gestação; oferecer acesso aos métodos contraceptivos após o término 
da gravidez; estimular a participação efetiva no pré-natal; monitorar o envolvimento da família; 
orientar quanto aos direitos da adolescente gestante;

Avaliar IST suspeita ou confirmada 
em adolescentes

Buscar fatores de risco: puberdade precoce, uso/abuso de substância psicoativas, retardo mental, 
depressão, situações de violência doméstica, dor pélvica, suspeita de gravidez, situação de rua; 
estimular o uso de preservativos de uso interno ou externo; oferecer acesso aos métodos contra-
ceptivos, enfatizando a dupla proteção; identificar possível exploração sexual; encaminhar para 
atendimento médico imediato; buscar informações de escolaridade e de relacionamento familiar, 
entendendo os possíveis fatores envolvidos; orientar para o autocuidado.

ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA,  
PREVENÇÃO DE ACIDENTES E PROMOÇÃO DA CULTURA DA PAZ

Ação Descrição

Realizar atenção integral a crian-
ças e adolescentes em situação 
de violência

Identificar, acolher, atender e notificar casos suspeitos e confirmados de violência; promover cui-
dados e proteção de crianças e adolescentes em situação de violência, bem como orientação às fa-
mílias; buscar apoio multi e transdisciplinar, quando julgar pertinente, e articular as ações desen-
volvidas no serviço com a rede de cuidados e de proteção social no território; articular ações intra 
e intersetoriais de prevenção de acidentes e violências e promoção da cultura de paz; identificar e 
manejar situações de risco que possam levar à tentativa de suicídio; ofertar o seguimento na rede 
para a continuidade do cuidado, tanto no âmbito dos serviços de saúde quanto dos serviços da 
rede de educação, de assistência social, conselho tutelar, segurança pública, entre outros disposi-
tivos e/ou equipamentos públicos e privados.
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Realizar prevenção de acidentes

Abordar os casos de acidentes e prevenção de situações que coloquem em risco a integridade fí-
sica e mental da criança e do adolescente; promover ações educativas de prevenção de acidentes, 
envolvendo a educação no trânsito para crianças, adolescentes e famílias, além da utilização de 
equipamentos de segurança; realizar ações educativas para evitar e prevenir acidentes, conside-
rando a segurança no ambiente doméstico, especialmente durante as visitas domiciliares.

Promover a cultura da paz

Estimular o protagonismo juvenil e a participação dos adolescentes no planejamento de ações 
de promoção da cultura da paz; realizar campanhas informativas e educativas sobre a prevenção 
de violências contra crianças/adolescentes e estímulo à cultura da paz, articuladas de forma intra 
e intersetorial e direcionadas às famílias, mas também à comunidade escolar; articular ações in-
tersetoriais para o desenvolvimento integral da criança e a promoção da cultura da paz, visando o 
empoderamento e o fortalecimento das competências familiares para bom vínculo afetivo e para 
educação com limites, mas sem violência; promover, a partir do “Pacto Niterói Contra a Violência” 
e no âmbito do “Programa Escola da Família”, práticas parentais com afeto e sem violência, contri-
buindo para a redução e a prevenção da violência intrafamiliar e favorecendo o desenvolvimento 
cognitivo, afetivo e socioemocional da criança no decorrer dos seus primeiros mil dias de vida – da 
concepção ao fim do segundo ano da criança —, com ênfase no fortalecimento de vínculos afetivos 
em ambientes acolhedores; evitar o estresse tóxico, tanto na gravidez quanto no parto, na primei-
ra infância e até a adolescência.
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ATENÇÃO À SAÚDE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA OU EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS E DE VULNERABILIDADE

Ação Descrição

Realizar atenção à saúde de crian-
ças e adolescentes com deficiências

Articular e intensificar ações para inclusão de crianças e adolescentes com deficiências, promo-
vendo e protegendo seus direitos aos serviços de saúde, à educação e assistência social, entre 
outros, para que conquistem o maior ganho funcional possível; realizar ações de prevenção e 
identificação precoce das diferentes deficiências; garantir atenção domiciliar para crianças e ado-
lescentes com deficiências que dificultam sua mobilização do domicílio e, muitas vezes, até do 
leito; realizar levantamento e acompanhamento de crianças e adolescentes com deficiência na co-
munidade, identificando situações de risco/vulnerabilidades; incluir a criança/o adolescente com 
deficiência em ações/programas de saúde; prestar apoio/orientação aos cuidadores de crianças e 
adolescentes deficientes.

Realizar atenção à saúde de crian-
ças e adolescentes em situações
específicas e de vulnerabilidade

Articular conjunto de estratégias intra e intersetoriais para inclusão nas redes temáticas de aten-
ção à saúde, mediante a identificação de situação de vulnerabilidade e risco de agravos e adoeci-
mento; garantir atenção à saúde de crianças e adolescentes indígenas, em situação de rua, asila-
dos, de famílias privadas de liberdade, negros, quilombolas, do campo e residentes nas águas e 
nas florestas; realizar atenção à saúde de crianças e adolescentes e suas famílias em situação de 
desastres; identificar crianças e adolescentes em condições de trabalho infantil e/ou com evasão 
escolar; realizar acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família para crian-
ças beneficiárias.

5.2. Atenção à saúde do adulto

A população adulta representa uma parcela sig-
nificativa da população assistida pelas equipes do 

PMF/APS. Isso decorre das mudanças demográficas 
que vêm ocorrendo nas últimas décadas no Brasil, 
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relacionadas à queda da mortalidade infantil e da fe-
cundidade, à maior expectativa de vida, assim como 
aos movimentos migratórios e de urbanização que 
levaram a um significativo aumento do número de 
adultos e idosos.

A atenção integral à saúde do adulto, homens e 
mulheres a partir de 20 anos, contribui para o aumen-
to da expectativa e da qualidade de vida da população. 
E tem como foco principal a atuação nas condições 
específicas deste ciclo de vida, incluindo: atenção à 
saúde sexual e reprodutiva; atenção à saúde mental; 

prevenção e tratamento de agravos resultantes de vio-
lências e acidentes; atenção aos agravos relacionados 
ao trabalho; ações de promoção e atenção à saúde de 
populações vulneráveis; prevenção e atenção às doen-
ças crônicas não transmissíveis mais frequentes e às 
doenças transmissíveis de condições crônicas.

Para fins de organização desta Carteira, consi-
derando as devidas especificidades, as ações e servi-
ços desenvolvidos no âmbito do PMF/APS voltadas à 
saúde do adulto serão separadas em Saúde da Mulher, 
Saúde do Homem e Saúde do Idoso.

Ações de atenção à saúde do adulto na prática do PMF/APS:

ATENÇÃO AOS PROBLEMAS MAIS PREVALENTES NO ADULTO

Ação Descrição

Realizar atenção às doenças crôni-
cas não transmissíveis

Classificação de risco cardiovascular; rastreamento de dislipidemia, DM (diabetes mellitus) e HA 
(hipertensão arterial); rastreamento e aconselhamento para tabagismo e para uso nocivo/abuso 
de álcool e outras drogas; orientação alimentar adequada, considerando as especificidades do 
indivíduo, do território e da família; manejo das doenças cardiovasculares e das doenças crônicas 
respiratórias (asma, DPOC);
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Realizar atenção às doenças trans-
missíveis de condições crônicas

Realizar o manejo de tuberculose (busca de sintomáticos respiratórios; diagnóstico laboratorial; 
notificação; investigação da coinfecção pelo HIV e outras sorologias; fornecimento dos medi-
camentos para o tratamento; acompanhamento de todos os casos de tuberculose, inclusive os 
complexos, de forma compartilhada com uma referência; supervisão das doses do medicamento; 
avaliação dos contatos, principalmente os domiciliares; identificação e manejo dos efeitos adver-
sos da medicação e outras intercorrências do tratamento; busca dos faltosos); realizar o manejo 
de hanseníase (suspeição diagnóstica; exame clínico completo; investigação de lesões/sequelas; 
classificação clínica; baciloscopia; notificação; prover medicamentos para hanseníase; exame de 
contatos intradomiciliares; prevenção de sequelas; identificação de reações hansênicas; encami-
nhamento de pacientes com grau de incapacidade para unidade de referência); realizar a identifi-
cação e o manejo de HIV, IST e hepatites virais.

Diagnosticar e manejar outros pro-
blemas prevalentes no adulto

Identificar e manejar doenças relacionadas ao trabalho, assim como condições ou problemas pre-
valentes: nos sistemas urinário, respiratório, cardiovascular, digestório, musculoesquelético, con-
juntivo, neurológico e hematológico; endocrinológicos e metabólicos; em olhos, ouvidos, nariz e 
garganta; de pele; de saúde mental; doenças infectocontagiosas.

5.2.1. ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER

As mulheres são as principais usuárias do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). Elas utilizam os serviços 
para o seu próprio atendimento e, sobretudo, acom-
panhando crianças e outros familiares, pessoas ido-
sas, com deficiência, vizinhos e amigos, sendo suas 
principais cuidadoras.

Neste sentido, o PMF/APS é um local privilegia-
do para o acolhimento da mulher em seu território. 
É nele que se estabelece grande parte das relações de 
controle e exploração do corpo, do trabalho e do pen-
samento femininos. As equipes devem ser capazes de 
acolher as necessidades e os impactos à saúde da mu-
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lher decorrentes da violência e do trabalho doméstico, 
da discriminação nas relações de trabalho e de outras 
vulnerabilidades que realçam ainda mais as desigual-
dades e impactam no adoecimento delas.

Além disso, cabe ao PMF/APS a assistência à mu-
lher no que tange à sua saúde sexual e reprodutiva; 
a atenção ao pré-natal, ao parto e ao puerpério; aos 

problemas ginecológicos mais frequentes; ao câncer 
de colo de útero e de mama; e o atendimento a outras 
necessidades de saúde mais gerais do ciclo de vida do 
adulto. Tudo isso, garantindo sempre o protagonismo 
e a autonomia e acolhendo os desejos e os medos, as 
perspectivas e as concepções de mundo de cada mu-
lher no processo de cuidado.

Ações de atenção à saúde da mulher na prática do PMF/APS:

ATENÇÃO À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA

Ação Descrição

Oferecer atenção ao planejamento 
e ao direito sexual e reprodutivo

Oferecer orientação individual e em grupos; apresentar métodos contraceptivos em todas as 
oportunidades de contato com as usuárias, incluindo o DIU, bem como orientação para uso dos 
mesmos e escolha; encaminhar as mulheres que desejarem e que atendam às regras para esterili-
zação definitiva (laqueadura); propor e privilegiar a esterilização masculina nos casos em que esse 
procedimento atenda às necessidades reprodutivas do casal; prevenir, identificar e acompanhar 
IST e HIV, oferecendo testes rápidos; oferecer sempre preservativos como prevenção às IST; reali-
zar avaliação e orientações de pré-concepção; ofertar teste rápido de gravidez; realizar diagnósti-
co precoce de gravidez; orientar quanto à infertilidade conjugal.

Oferecer cuidado ao período de cli-
matério e menopausa

Ofertar cuidado e orientações sobre o climatério, para a prevenção da osteoporose e relacionadas 
à vida sexual no período de climatério e menopausa;
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ATENÇÃO OBSTÉTRICA

Ação Descrição

Realizar atenção ao pré-natal de 
baixo risco

Captar precocemente a gestante; rastrear indicadores de risco gestacional; ofertar o cartão da 
gestante; registrar adequadamente no prontuário e no cartão da gestante; verificar e atualizar o 
cartão de vacinação de acordo com o calendário vigente; identificar e manejar os problemas mais 
comuns do pré-natal de baixo risco; aconselhar sobre mudanças relacionadas à gestação; promo-
ver o aleitamento materno; ofertar o atendimento odontológico da gestante; realizar consultas 
às gestantes de risco habitual de acordo com o Protocolo de Assistência ao Pré-Natal adotado 
pelo município; realizar atendimento inicial às urgências e emergências obstétricas com encami-
nhamento à maternidade de referência; orientar sobre os sinais de alerta e de maturidade fetal 
e sintomas preparatórios para o parto; orientar sobre direitos das gestantes e sinais de violência 
obstétrica;

Realizar atenção ao pré-natal de 
alto risco

Identificar e manejar os problemas mais comuns do pré-natal de alto risco; encaminhar as ges-
tantes, conforme estratificação de risco, ao Pré-Natal de Alto Risco, mantendo acompanhamento 
compartilhado na APS; realizar atendimento inicial às urgências e emergências obstétricas com 
encaminhamento à maternidade de referência.

Realizar assistência ao puerpério

Identificar e manejar dificuldades com amamentação e complicações puerperais; reconhecer e 
acolher as expectativas e frustrações que a mulher enfrenta ante a maternidade; apoiar e incenti-
var o seu protagonismo, estimulando a participação do companheiro ou da companheira e demais 
familiares e amigos nos cuidados à criança; identificar situações específicas de saúde mental que 
possam estar ligadas à gestação e ao puerpério.
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ATENÇÃO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

Ação Descrição

Realizar atenção às mulheres em si-
tuação de violência

Identificar sinais, acolher, notificar e acompanhar casos de violência doméstica e outras (física, 
sexual, psicológica, negligência, autoprovocada, obstétrica) e ofertar o encaminhamento aos ser-
viços de proteção e apoio ao direito das mulheres; oferecer anticoncepcional de emergência para 
toda mulher vítima de violência sexual; encaminhar/oferecer a profilaxia para infecção do HIV e 
das IST; oferecer testes rápidos para IST e HIV; promover, a partir do “Pacto Niterói Contra a Vio-
lência” e no âmbito do “Programa Escola da Família”, práticas parentais com afeto e sem violência, 
contribuindo para a redução e a prevenção da violência intrafamiliar a partir do desenvolvimento 
de Grupos Educativos de Formação Parental, oferecidos durante o acompanhamento de pré-natal 
para gestantes, pais e cuidadores, em ambientes domésticos e em situação de rua.

ATENÇÃO AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E DE MAMA

Ação Descrição

Realizar atenção ao câncer de mama

Realizar o exame clínico das mamas conforme diretrizes; fazer o rastreamento do câncer de mama 
para todas as mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, de dois em dois anos, de acordo com as 
diretrizes do Ministério da Saúde/INCA; oferecer acesso à mamografia de rastreamento, para gru-
po de risco elevado, e diagnóstica, conforme diretrizes; realizar busca ativa de mulheres-alvo da 
política de rastreamento de câncer de mama e com exames em atraso; garantir o seguimento dos 
casos suspeitos, de acordo com o fluxo da rede municipal de saúde: biópsia, exames de imagem 
e encaminhamento dentro do prazo legal estabelecido; prover os cuidados paliativos aos casos 
terminais, atuando em parceria com a alta complexidade.
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Realizar atenção ao câncer de 
colo de útero

Realizar busca ativa de mulheres-alvo da política de rastreamento de câncer de colo de útero e 
com exames em atraso; ofertar o rastreamento do câncer de colo uterino para todas as mulheres 
que iniciaram sua vida sexual, independentemente do gênero do parceiro, na faixa etária de 25 
a 64 anos, de três em três anos, após dois resultados consecutivos normais, de acordo com as di-
retrizes do Ministério da Saúde/INCA; garantir o seguimento dos casos suspeitos, de acordo com 
fluxo da rede municipal de saúde: colposcopia, biópsia, exames de imagem e encaminhamento 
dentro do prazo legal estabelecido; prover os cuidados paliativos aos casos terminais, atuando em 
parceria com alta complexidade.

ATENÇÃO GINECOLÓGICA

Ação Descrição

Realizar o manejo dos problemas 
ginecológicos mais comuns

Manejar os problemas ginecológicos mais comuns (alterações do ciclo menstrual; dismenorreia; 
sangramento uterino anormal, miomatose, secreção vaginal e prurido vulvar/vulvovaginites/cer-
vicites/IST; dor pélvica; doenças ovarianas, incluindo síndrome dos ovários policísticos e doenças 
das mamas); 

ATENÇÃO À SAÚDE DAS MULHERES EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS E DE VULNERABILIDADE

Ação Descrição

Realizar o acolhimento e a atenção 
à saúde das mulheres em situações 
específicas e de vulnerabilidade

Acolher as necessidades específicas em saúde das mulheres negras, indígenas, quilombolas, do 
grupo LGBTQIA+, privadas de liberdade ou asiladas, em situação de rua, deficientes ou com outras 
situações de vulnerabilidade social. O PMF deve ser um lugar de escuta e acolhimento, provendo 
o cuidado adequado às suas necessidades de saúde, tendo como ponto de partida uma postura de 
enfrentamento do preconceito. 
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5.2.2. ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM

Segundo o Ministério da Saúde, o homem brasi-
leiro morre prematuramente: seu risco de óbito é 40% 
maior em relação às mulheres. Em geral, os homens 
não procuram os serviços de saúde para um aten-
dimento preventivo, buscam tratamento somente 
quando o problema já está em fase avançada. Ao ini-
ciá-lo de forma tardia, dificultam sua recuperação e 
aumentam sua possibilidade de óbito.

Considerando que os agravos do sexo masculino 
constituem verdadeiros problemas de saúde pública, 
as equipes do PMF/APS devem buscar facilitar a oferta 

e o acesso aos serviços e ações de assistência integral à 
saúde do homem, a partir do enfrentamento dos fato-
res de risco e da melhoria das condições de saúde des-
sa população. As ações de atenção integral à saúde da 
população masculina devem estar orientadas a partir 
dos eixos de acesso e acolhimento; paternidade e cui-
dado; doenças prevalentes na população masculina; 
prevenção de violência e acidentes; e saúde sexual e 
reprodutiva, além do cuidado geral à saúde do adulto. 
Todas as ações devem contemplar de forma integral a 
diversidade de raça/etnia e a orientação sexual.

Ações de atenção à saúde do homem na prática do PMF/APS:

ACESSO E ACOLHIMENTO

Ações Descrição

Promover o acesso e o acolhi-
mento nas ações integrais à saú-
de do homem

Garantir acesso e acolhimento que propiciem mudanças nas barreiras socioculturais (estereótipos 
de gêneros, medo de descobrir doenças, papel de provedor, entre outras ) e nas barreiras institu-
cionais (não liberação do trabalho para cuidados de saúde; horário de funcionamento, filas, entre 
outras); abordar a população masculina para as ações integrais à saúde do homem: sala de espera, 
consultas, vacinas, campanhas, acompanhamento dos filhos e do pré-natal da mulher; reorgani-
zação da ambiência necessária aos serviços, de modo que os homens os reconheçam como espa-
ços de cuidado também masculino; mapear todas as possibilidades de acesso aos serviços. 
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Realizar atividades e acompanha-
mento em “espaços masculinos” e 
locais de trabalho predominante-
mente “masculinos”

Realizar busca ativa nos espaços “masculinos”; trabalhar a prevenção, com o objetivo de sensibili-
zar os homens quanto à necessidade de procurarem os serviços de saúde para evitar que alguma 
doença se torne crônica, informando sobre as medidas preventivas contra os agravos e as enfermi-
dades que atingem a população masculina; realizar atividades de grupo na unidade de saúde, nos 
espaços masculinos, na comunidade, nas escolas, nos comércios, no trabalho e nas universidades. 

Estimular o autocuidado na popula-
ção masculina

Considerando as peculiaridades sociais, econômicas e culturais, estimular o autocuidado com 
sua saúde na população masculina; promover hábitos saudáveis de vida, incluindo a boa alimen-
tação e a prática de esportes, para que este homem se perceba cada vez mais protagonista do 
seu cuidado.

Realizar o acolhimento e a atenção 
à saúde dos homens em situações 
específicas e de vulnerabilidade

Acolher as necessidades específicas em saúde dos homens negros, indígenas, quilombolas, do 
grupo LGBTQIA+, privados de liberdade ou asilados, em situação de rua, deficientes ou em outras 
situações de vulnerabilidade social; o PMF deve ser um lugar de escuta e acolhimento, provendo 
o cuidado adequado a suas necessidades de saúde, tendo como ponto de partida uma postura de 
enfrentamento do preconceito. 

PATERNIDADE E CUIDADO

Ações Descrição

Promover a paternidade afetiva e 
responsável

Orientar sobre a paternidade responsável, estimulando para que o homem participe do pré-natal, 
do parto, do pós-parto, das consultas de puericultura e da criação e do cuidado dos filhos, desta-
cando como esta participação pode trazer saúde, bem-estar e fortalecimento de vínculos afetivos 
entre crianças, homens e suas (seus) parceiras (os); orientar sobre a importância da participação 
ativa na educação e nos cuidados dos filhos, desde a concepção até o final da adolescência; in-
formar sobre seus direitos, inclusive a licença-paternidade e o acompanhamento dos filhos em 
situação de internação.
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Promover acesso ao pré-na-
tal do homem

Estabelecer fluxos e conteúdo para o pré-natal do homem e suas formas de abordagem integral 
em consultas, grupos e atividades externas; divulgar, direcionar e agendar consulta da gestante 
juntamente com a do parceiro para orientações comuns a ambos; oportunizar testagem rápida 
para sífilis, HIV e hepatites para a redução da transmissão para o bebê.

PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES

Ações Descrição

Promover discussões sobre as vio-
lências urbana, doméstica e familiar 

Abordar questões de comportamento agressivo, quer se trate de violência entre homens ou contra 
as mulheres; realizar atividades para a promoção da cultura da paz; criar espaços de discussão 
sobre des-essencialização do papel de agressor do homem, por meio da consideração crítica dos 
fatores que o vulnerabilizam à autoria da violência, seja urbana, doméstica ou familiar; realizar 
discussão e planejamento específico para as questões relacionadas aos suicídios e homicídios.

Realizar ações de prevenção 
de acidentes

Orientar quanto à exposição aos riscos ambientais no trabalho; e promover discussões sobre aci-
dentes de trânsito, enfatizando o cumprimento de regras e normas básicas.

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA

Ações Descrição

Oferecer atenção ao planejamento 
e ao direito reprodutivo 

Estimular a participação e a inclusão do homem nas ações de planejamento e direito reprodutivo; 
respeitar o direito e a vontade do indivíduo de ter filhos ou não; garantir a oferta da contracepção 
cirúrgica voluntária nos termos da legislação específica; oferecer assistência à infertilidade.

Oferecer atenção à saúde sexual 

Abordar as questões sobre a sexualidade masculina nos campos psicológico, biológico e social; 
promover na população masculina a prevenção e o controle das infecções sexualmente transmis-
síveis e da infecção pelo HIV; ofertar testagem rápida para sífilis, hepatites e HIV; incentivar o uso 
de preservativo como medida de dupla proteção da gravidez inoportuna e das IST/AIDS; atentar 
para o atendimento às disfunções sexuais masculinas.
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DOENÇAS PREVALENTES NA POPULAÇÃO MASCULINA

Ações Descrição

Realizar orientação, diagnóstico e 
manejo de câncer de próstata, pênis 
e testículos 

Realizar o diagnóstico de câncer de próstata em consonância com as evidências científicas dis-
poníveis e as recomendações da OMS (a organização de ações de rastreamento para o câncer de 
próstata não é recomendada); informar aos homens que demandem espontaneamente pela rea-
lização do exame de rastreamento sobre os riscos e benefícios associados a esta prática, incenti-
vando a procurarem a unidade de saúde se apresentarem sintomas como dor, dificuldades no ato 
urinário e presença de sangue na urina; realizar orientações preventivas sobre o risco de câncer de 
pênis e testículos.

Oferecer atenção integral às doen-
ças prevalentes nos homens

Buscar fatores de risco, primeiros sinais e sintomas; divulgar, orientar e agendar homens para 
atendimento; realizar exames preventivos conforme protocolos vigentes; realizar articulações 
inter e intrassetorial para a execução de ações integrais à saúde do homem; oferecer atenção às 
doenças prevalentes, incorporando questões, vulnerabilidades e especificidades da masculinida-
de no curso destas. 

5.2.3. ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO

A população brasileira envelhece de forma rápida 
e intensa. Essa transição apresenta altos índices de 
doenças crônicas, que, por sua vez, são causadoras de 
limitações funcionais e de incapacidades resultantes 
do não-controle dos riscos preveníveis. Desta forma, 
os serviços que atendem à demanda da população aci-

ma dos 60 anos precisam dar respostas às suas neces-
sidades específicas, no intuito de recuperar, manter, 
promover a autonomia e a independência dos indiví-
duos idosos, direcionando medidas coletivas e indivi-
duais de saúde para este fim, em consonância com os 
princípios e diretrizes do SUS.
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As ações de atenção à saúde da população idosa 
realizadas pelo PMF/APS devem estar pautadas na 
promoção do envelhecimento ativo e saudável, na 
atenção integral à saúde da pessoa idosa, no estímu-
lo às ações intersetoriais e nos cuidados com os pro-

blemas mais prevalentes nesta fase da vida, especial-
mente as doenças crônicas não transmissíveis. Todas 
as ações devem considerar a avaliação da capacidade 
funcional das pessoas idosas.

Ações de atenção à saúde do idoso na prática da APS:

PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL

Ações Descrição

Buscar a qualidade da atenção à po-
pulação idosa por meio de ações de 
promoção do envelhecimento ativo 
e saudável

Propiciar informações que desenvolvam o conhecimento relacionado ao envelhecimento ativo e 
saudável; estimular a prática de atividades físicas e a alimentação saudável nos espaços do PMF 
ou em espaços disponíveis no território; reduzir as iniquidades nos direitos à saúde e nas neces-
sidades das pessoas idosas; informar sobre seus direitos, como ser acompanhado por pessoas de 
sua rede social (de livre escolha) e quem são os profissionais que cuidam de sua saúde; apoiar o 
contato entre as diferentes gerações, estimulando a interação social entre jovens e idosos.

Recuperar, manter e promover a 
autonomia e a independência da 
pessoa idosa 

Incentivar a participação integral dos idosos na vida familiar e na comunitária; facilitar sua in-
clusão em equipamentos sociais, grupos da terceira idade, conselhos de saúde locais e conselhos 
comunitários onde o idoso possa ser ouvido e apresentar suas demandas e prioridades; promover 
sua integração a grupos operativos e de convivência, com ações de valorização de experiências 
positivas e difusão dessas na rede; reduzir os riscos da solidão e do isolamento social por meio 
de apoio aos grupos comunitários; implementar ações para reduzir hospitalizações e aumentar 
habilidades para o autocuidado da pessoa idosa; realizar orientações de saúde, aconselhamento 
e apoio aos familiares/cuidadores.
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ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA PESSOA IDOSA

Ações Descrição

Realizar atenção integral à saúde 
da pessoa idosa e a seus problemas 
mais prevalentes

Garantir acesso contínuo a serviços de saúde com qualidade e adequados para a terceira idade, 
que abordem as necessidades e os direitos de homens e mulheres em processo de envelhecimen-
to; reduzir os fatores de risco associados às principais doenças e aumentar os fatores que prote-
gem a saúde durante a vida; imunizar a pessoa idosa de acordo com o calendário vacinal; avaliar a 
saúde bucal e encaminhar, quando necessário, para a equipe de odontologia; identificar e acom-
panhar a pessoa idosa em risco nutricional; acompanhar idosos em cuidados integrados e conti-
nuados, incluindo os paliativos; realizar a prevenção quaternária de forma contínua e em paralelo 
com a atividade clínica, de modo a evitar o uso desnecessário e o risco das intervenções médicas; 
identificar e manejar os problemas e causas mais frequentes de consultas das pessoas idosas (in-
continência urinária, osteoporose, demências, violência contra o idoso, osteoartrites, depressão); 
realizar o registro adequado das informações na caderneta de saúde.

Realizar avaliação global do pa-
ciente idoso

Realizar escuta qualificada e avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa (nutrição, vi-
são, audição, incontinência, atividade sexual, humor/depressão, cognição e memória, função dos 
MMSS e dos MMII, autonomia nas atividades diárias, domicílio, queda, suporte social); realizar 
avaliação da funcionalidade; identificar e acompanhar a pessoa idosa frágil; fazer a avaliação cog-
nitiva (miniexame do estado mental); avaliar humor/depressão (escala de depressão geriátrica).

Realizar atenção a situações de vio-
lência contra idosos

Prevenir, identificar sinais, acolher, notificar e acompanhar situações de violência contra idosos, 
preferencialmente em parceria intersetorial com serviços de assistência social e segurança pública.

Realizar o acolhimento e a atenção 
à saúde de idosos em situações es-
pecíficas e de vulnerabilidade

Acolher as necessidades específicas em saúde de idosos negros, indígenas, quilombolas, do gru-
po LGBTQIA+, privados de liberdade ou asilados, em situação de rua, deficientes ou com outras 
situações de vulnerabilidade social. O PMF deve ser um lugar de escuta e acolhimento, provendo 
o cuidado adequado a suas necessidades de saúde, tendo como ponto de partida uma postura de 
enfrentamento do preconceito. 
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Prevenir, identificar e acompanhar 
a pessoa idosa em processo de fragi-
lização ou frágil

Avaliar o risco de fragilidade física e mental da pessoa idosa; identificar e acompanhar a pessoa ido-
sa vulnerável, em risco de declínio funcional, com o estabelecimento de um plano de cuidados adap-
tado a cada caso (multimorbidades, polifarmácia, internações recentes, incontinência esfincteriana, 
quedas recorrentes, alteração de marcha e equilíbrio, comprometimento cognitivo, comprometi-
mento sensorial, perda de peso não intencional, dificuldade de mastigação e/ou deglutição, sinais e 
sintomas de transtornos de humor, insuficiência familiar, isolamento social, suspeitas de violência, 
grau de dependência para atividades da vida diária); prevenir e reduzir a carga de deficiências em 
excesso, doenças crônicas e mortalidade prematura; identificar, tratar e acompanhar idosos institu-
cionalizados nas Instituições de Longa Permanência de seu território; realizar atendimento domi-
ciliar de idosos em situação de restrição ao leito/acamados ou com impossibilidade de locomoção, 
incluindo informações, orientações de saúde, aconselhamento e apoio aos familiares/cuidadores; 
realizar atendimento domiciliar de idosos com avaliação domiciliar pós-óbito.

Promover ações de prevenção de 
quedas e fraturas na pessoa idosa

Orientar quanto à prevenção de acidentes domésticos e em vias públicas, quedas e fraturas; reali-
zar visita domiciliar a fim de identificar possíveis riscos no ambiente residencial do idoso.

ESTÍMULO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS

Ações Descrição

Realizar articulação intersetorial de 
acordo com a necessidade da popu-
lação idosa 

Garantir ações intersetoriais para pessoas idosas com doenças e agravos que impõem limitações 
ao seu bem-estar; estabelecer articulação permanente com os órgãos governamentais ou não-go-
vernamentais que trabalham com a população idosa, visando o estabelecimento de parcerias e a 
integração institucional que viabilizem a consolidação de compromissos multilaterais efetivos e 
compartilhamento de responsabilidades (incluindo educação, previdência social, assistência so-
cial, emprego e trabalho, desenvolvimento urbano, justiça e direitos humanos, transportes, espor-
te e lazer, além dos serviços de saúde).
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6. Atenção à saúde de populações específicas ou áreas estratégicas

6.1. Atenção à saúde bucal

Durante muitos anos, no Brasil, a inserção da 
saúde bucal e das práticas odontológicas no SUS deu-
-se de forma paralela e afastada do processo de orga-
nização dos demais serviços de bem-estar. Atualmen-
te, essa tendência vem sendo revertida, observando-
-se o esforço para promover uma maior integração da 
saúde bucal nos serviços de saúde.

No âmbito do PMF/APS, a atuação da equipe de 
Saúde Bucal (eSB) não deve se limitar exclusivamen-
te ao campo biológico ou ao trabalho técnico–odon-
tológico. Além de realizar suas funções específicas, 
a equipe deve interagir com profissionais de outras 
áreas, de forma a ampliar seu conhecimento e sentir-
-se, de fato, parte da equipe. Do mesmo modo, deve 
estar capacitada a oferecer de maneira conjunta ações 
de promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura 
e reabilitação, tanto na esfera individual quanto na 
coletiva, e a organizar o processo de trabalho para ga-
rantir procedimentos mais complexos e conclusivos, 

de forma a resolver a necessidade que motivou a pro-
cura da assistência.

Para melhor identificar os principais grupos de 
ações a serem desenvolvidas prioritariamente, é ne-
cessário conhecer as características do perfil epide-
miológico da população, não só em termos de doen-
ças de maior prevalência, como das condições socioe-
conômicas da comunidade, seus hábitos e estilos de 
vida e suas necessidades de saúde. As ações de saúde 
bucal devem se inserir na estratégia planejada pela 
equipe de saúde numa inter-relação permanente com 
as demais ações da unidade, compreendendo, além do 
atendimento clínico e cirúrgico, a gestão do cuidado 
em saúde bucal e a promoção da saúde e prevenção de 
doenças relacionadas à saúde bucal.
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Ações de atenção à saúde bucal na prática do PMF/APS:

GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE BUCAL

Ação Descrição

Identificar e realizar o acolhimento 
e a escuta qualificada do usuário 
nas unidades de saúde

Realizar primeira consulta odontológica programática, consultas de retorno e manutenção, alta 
clínica/tratamento concluído e atenção domiciliar.

Realizar análise situacional da po-
pulação adscrita, com classificação 
de risco e vulnerabilidade

Realizar análise situacional com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamen-
to e a programação em saúde bucal no território; estratificar risco e elaborar plano de cuidados 
para gestantes, pessoas com deficiência e que possuam condições crônicas no território junto aos 
demais membros da equipe; fazer exame bucal com finalidade epidemiológica e classificação 
de risco. 

PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS RELACIONADAS À SAÚDE BUCAL

Ação Descrição

Realizar rastreamento de lesões 
pré-cancerígenas e cancerígenas 
em cavidade oral

Realizar avaliação física cuidadosa em todos os pacientes, atentando-se para os casos de maior 
predisposição; instruir os pacientes quanto à importância do autoexame de boca, ensinando-os 
como realizá-lo.

Realizar ações de educação em saú-
de e atividades coletivas na unidade 
de saúde e no território

Realizar grupos com pais, avós, cuidadores e/ou crianças sobre cuidados de higiene geral, ali-
mentar e bucal; estimular a prática de uma alimentação saudável, com consumo diário de frutas, 
verduras e legumes, e desaconselhar dieta rica em açúcar e sal; coordenar e participar de ações 
coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais e fatores relacionados 
(tabagismo, entre outros); promover ação coletiva de escovação dental supervisionada; realizar 
aplicação individual e coletiva de flúor e evidenciação de placa bacteriana, quando necessário; 
orientar quanto à higiene oral e de próteses dentárias. 
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Realizar avaliação de saúde bu-
cal em crianças e adolescentes em 
idade escolar

Orientar quanto a hábitos de higiene oral, escovação e uso do fio dental a partir de material didá-
tico-pedagógico abordando fatores de risco e proteção para a saúde bucal; realizar evidenciação 
de placa bacteriana com posterior escovação supervisionada; promover ação coletiva de exame 
bucal com finalidade epidemiológica e rastreamento de crianças com necessidade de atendimen-
to individualizado com encaminhamento para consulta odontológica na unidade de referência; 
realizar Tratamento Restaurador Atraumático (TRA), quando indicado; fazer o registro adequado 
das informações na caderneta de saúde.

Realizar promoção, prevenção e ava-
liação da saúde bucal de gestantes 

Realizar educação em saúde bucal para gestantes (higienização bucal, orientação de dieta, cres-
cimento e desenvolvimento orofacial, dentição decídua e transmissibilidade da cárie dentária); 
realizar avaliação epidemiológica com preenchimento da caderneta de saúde e tratamento res-
taurador, quando necessário.

Realizar ações integradas para a 
promoção do aleitamento materno 
e da alimentação complementar 
saudável, além da orientação de hi-
giene oral do bebê

Realizar ações integradas de promoção do aleitamento materno exclusivo, até os 6 meses, e da ali-
mentação complementar saudável para crianças menores de 2 anos; promover, em conjunto com 
a equipe do território, oficinas de ordenha do próprio leite para mulheres trabalhadoras que dese-
jam manter a amamentação após a licença-maternidade e que podem ordenhar o próprio leite e 
armazená-lo adequadamente para ofertar aos seus filhos; instruir as mães quanto à pega adequada 
do seio no momento da amamentação, a importância da amamentação para o desenvolvimento da 
arcada dentária e do aspecto cognitivo com o fortalecimento de vínculo com a mãe e sobre a higiene 
oral do bebê após cada mamada; realizar avaliação dos freios labial e lingual do bebê, bem como de 
toda a cavidade oral, e orientar a mãe em caso de alterações que necessitem de intervenção.

ATENDIMENTO EM SAÚDE BUCAL NA APS

Ação Descrição

Oferecer cuidado compartilhado a 
partir de equipe multiprofissional

Realizar interconsultas, acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde com os 
demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde bucal de forma mul-
tidisciplinar. 
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Promover a saúde bucal, individual 
e coletiva em todos os ciclos de 
vida, linhas de cuidado e protocolos 
instituídos 

Realizar ações de promoção, proteção e recuperação da saúde para bebês, crianças, adolescentes, 
adultos e idosos; desenvolver estratégias para a realização do cuidado em saúde bucal integrado 
às linhas de cuidado e ao cuidado de condições clínicas como tuberculose, HIV/AIDS, entre outras; 
realizar consulta, avaliar quadro clínico, emitir diagnóstico e efetuar o tratamento restaurador, 
quando necessário; realizar orientação e preenchimento da caderneta de saúde; solicitar exames 
complementares, quando necessário; realizar os procedimentos clínicos da Atenção Primária em 
Saúde Bucal, incluindo atendimento de urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever 
medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; realizar assis-
tência domiciliar, quando necessário; orientar sobre a importância da higienização da boca e da 
prótese; encaminhar, quando necessário, aos serviços de referências de média e alta complexida-
de em saúde bucal, respeitando fluxos de referência e contrarreferência locais e mantendo sua 
responsabilização pelo acompanhamento.

Oferecer atendimento domiciliar, 
nos espaços comunitários e em ou-
tras instituições no território (abri-
gos, ILP, entre outros)

Realizar ações de promoção, proteção e recuperação da saúde em espaços comunitários e atendi-
mento domiciliar aos pacientes idosos, acamados, restritos ao domicílio, pessoas com deficiências 
ou doenças crônicas com restrição de locomoção, além de famílias em situação de violência/ ne-
gligência, de acordo com o planejamento da equipe, com resolubilidade e em conformidade com 
protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas 
pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão. 

Ofertar ações de práticas integrati-
vas e complementares (PICS)

Ofertar práticas integrativas e complementares em saúde bucal (auriculoterapia, acupuntura, 
agulhamento a seco, infiltração de anestésico em ponto-gatilho, entre outras). 

Promover e desenvolver ações de 
equidade em saúde bucal

Desenvolver estratégias para a realização do cuidado em saúde bucal para pessoas em sofrimento 
mental, pessoas com deficiência, em situação de rua, beneficiários do Programa Bolsa Família e 
demais grupos populacionais em situações de vulnerabilidade. 

Realizar encaminhamentos para es-
pecialidades e referências

Realizar e garantir o encaminhamento responsável para as devidas referências da rede em saúde 
bucal e outros pontos da rede de atenção, garantindo a continuidade do cuidado por especialistas 
na atenção secundária.
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Realizar atendimento de urgências 
e emergências odontológicas

Ofertar atendimento pelo cirurgião-dentista, viabilizando avaliação, classificação de risco, agen-
damento para a maior resolutividade possível, realizando regulação assistencial para a especia-
lidade em casos necessários; realizar procedimento estético em urgência sentida (por exemplo, 
necessidade do trabalho); realizar os seguintes procedimentos: preparo cavitário e acesso pul-
par, medicação intracanal e selamento dos elementos envolvidos em processos inflamatórios e/
ou infecciosos; raspagem e alisamento subgengivais e supragengivais por sextante em caso de 
processos agudos periodontais; drenagem de abscesso da boca e anexos; contenção e/ou esplin-
tagem de dentes com mobilidades ou avulsionados por trauma, quando possível; excisão e sutura 
de lesão na boca e anexos; obtenção de hemostasia; controle de sintomas por meio de prescrição 
de medicação via oral e parenteral.

Realizar procedimentos clínicos 
restauradores

Realizar capeamento pulpar, aplicação de selantes e cariostático, restauração de dentes decíduos 
e permanentes, pulpotomia dentária, raspagem e alisamento supra e subgengivais, curetagem 
periapical, exodontias não urgentes de dentes decíduos e permanentes, ulotomia/ulectomia, tra-
tamento de alveolite, curativo de demora com ou sem preparo biomecânico, e todos os demais 
procedimentos clínicos odontológicos dentro da APS. 

Realizar procedimentos clínicos e 
cirúrgicos eletivos

Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; remoção de sutura conforme indicação; diagnóstico de 
distúrbio de articulação temporomandibular (ATM).

6.2. Atenção à saúde mental

As demandas de saúde mental são frequentes no 
cotidiano dos serviços de saúde. Desde 2001, a partir 
da Lei nº 10.216 e do redirecionamento do modelo de 
atenção manicomial, a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) é composta por dispositivos que vão desde a 
Atenção Primária à Saúde (APS) até as estratégias de 
desinstitucionalização e reabilitação psicossocial. A 
essa rede integra-se um conjunto de serviços, como os 
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Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Ambulató-
rios de Saúde Mental, os Serviços Residenciais Tera-
pêuticos (SRT), as Unidades de Acolhimento (UA), os 
Centros de Convivência e Cultura e as Unidades Bási-
cas de Saúde, entre outros. Assim, dentro do Sistema 
Único de Saúde (SUS), o cuidado à saúde mental deve 
ser um compromisso assumido por todos os pontos 
da rede de cuidados e todos os profissionais, visando 
o acesso ao direito à saúde e à ampliação da cidadania.

Nesse sentido, a APS, por sua capilaridade, cons-
tituição de vínculos e atuação em território, é conce-
bida como um local estratégico de intervenção, com 

ações que visam prevenção de agravos, promoção 
da saúde, tratamento e integração familiar e comu-
nitária. É importante que os profissionais de saúde 
incorporem as competências de cuidado em saúde 
mental na prática diária, de forma que as atuações 
considerem a subjetividade, a singularidade e a visão 
de mundo do usuário no processo de cuidado integral 
à saúde (BRASIL, 2013). As ações das equipes devem 
ser realizadas numa perspectiva de escuta e acolhi-
mento, estímulo à autonomia, além de articulação 
com a rede de apoio do usuário e outros equipamen-
tos no território.

Ações de atenção à saúde mental na prática da PMF/APS:

PROMOÇÃO À SAÚDE MENTAL E PREVENÇÃO DE AGRAVOS

Ações Descrição

Realizar ações de educação em saú-
de para promoção e prevenção em 
saúde mental

Realizar ações de educação em saúde junto a equipamentos do território e de forma intersetorial 
adotando a perspectiva do apoio matricial e suas diferentes estratégias; construir e manter espa-
ços de comunicação com a população para informar e discutir sobre sofrimento psíquico, agravos 
e estratégias para promover a saúde mental; promover uma cultura antimanicomial, objetivando 
reduzir estigmas e a marginalização da loucura a partir da discussão das bases técnicas e concei-
tuais que forjaram a Reforma Psiquiátrica Brasileira.
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Identificar e acolher casos de sofri-
mento mental no território

Mapear a demanda de saúde mental no território adscrito, identificando os usuários leves, mo-
derados, graves, além de potenciais agravos, inclusive os que já realizam acompanhamento nos 
serviços de saúde mental; proporcionar ao usuário um momento para pensar/refletir e sentir-se 
acolhido pelo profissional de saúde em seu atendimento; elaborar uma conduta terapêutica que 
se direcione pelo exercício de empatia e escuta e pela construção conjunta de um Projeto Tera-
pêutico Singular (PTS) adequado às condições de vida e interesses do usuário; acolher o usuário e 
suas queixas emocionais como legítimas, procurando desconstruir o estigma de que o sofrimento 
e suas manifestações são necessariamente patológicos; realizar visitas domiciliares e/ou atendi-
mentos para compreender as principais necessidades em saúde destes usuários; mapear a rede 
de apoio deles, com o objetivo de criar vínculo com a equipe; priorizar o acolhimento como uma 
direção de trabalho presente em todo o processo de cuidado em saúde mental a ser realizado por 
todos profissionais; fortalecer o processo de cogestão do cuidado de pessoas em situação de rua 
que tenham demandas de sofrimento psíquico, em parceria o CnR, priorizando o cuidado integral 
e compartilhado desse usuário; construir e/ou reconhecer e/ou fortalecer redes de cuidado terri-
torial que possam acolher pessoas em sofrimento mental. 

Realizar busca ativa/visita 
domiciliar 

Organizar busca ativa/visita domiciliar aos usuários com demandas de saúde mental que não es-
tejam se vinculando ao tratamento/à rotina dos serviços de atenção psicossocial. 

Avaliar necessidade de internações 
psiquiátricas

Evitar, sempre que possível, a internação psiquiátrica e sustentar o usuário no seu contexto de vida 
com o apoio da RAPS; apoiar e fortalecer os CAPS, reconhecendo neste ponto de atenção o prota-
gonismo frente ao gerenciamento e manejo das situações de crise e gravidade em saúde mental; 
avaliar conjuntamente com as equipes dos CAPS, presencialmente ou por telefone, a necessida-
de de internação, estabelecendo-a como último recurso; quando necessária, utilizar a internação 
psiquiátrica como instrumento do Projeto Terapêutico Singular (PTS) e não como resposta a uma 
situação/demanda específica; quando houver necessidade de internação, fazê-la de forma articu-
lada, dialogada e compartilhada com a rede institucional, o usuário e sua família. 
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Promover processos de cuidado na 
unidade de saúde 

Inserir os usuários com sofrimento mental nas atividades de rotina da unidade, como consultas 
de acompanhamento ginecológico, de hipertensão, de diabetes, de pediatria e de saúde bucal, 
práticas integrativas e complementares e em grupos de atividade física, entre outras; observar no 
cotidiano de trabalho a dimensão do sofrimento psíquico em diferentes faixas etárias e ciclos de 
vida; promover ações de prevenção, detecção e cuidado com as questões relativas ao sofrimento 
psíquico advindo de situações como vulnerabilização social, precarização das condições de vida 
e de trabalho, questões relacionadas ao uso de álcool e/ou outras drogas; realizar ações de pre-
venção, detecção, manejo e posvenção de questões relativas ao suicídio e violência intrafamiliar; 
promover estratégias de sensibilização e prevenção de violências a grupos historicamente estig-
matizados, como mulheres, negros, população LGBTQIA+, crianças e adolescentes e população 
em situação de rua; realizar o acolhimento dos usuários de saúde mental com avaliação e classifi-
cação de risco, análise, problematização e proposição das ações terapêuticas; quando necessário, 
articular com os profissionais das equipes de apoio, o matriciamento das ações com o NASF de 
referência ou consultório na rua. 

Acompanhar o uso de benzodia-
zepínicos e avaliar periodicamente 
as prescrições 

Avaliar periodicamente as prescrições de benzodiazepínicos, bem como a posologia e a necessi-
dade de continuidade do tratamento medicamentoso; apoiar o usuário no processo de desme-
dicalização, quando assim for avaliado conjuntamente entre a equipe de referência e o próprio 
usuário; promover junto às escolas, Conselhos Tutelares e rede de proteção à infância e à juventu-
de presentes na comunidade qualificação sobre sofrimento psíquico infantil, estabelecendo uma 
cultura de tolerância e inclusão, evitando perspectivas medicalizadoras e estigmatizadoras que 
levem à exclusão social e escolar; potencializar estratégias que superem a cultura predominante 
no imaginário da sociedade a respeito da medicalização e da patologização da vida; prevenir o uso 
inadequado de benzodiazepínicos, ofertando, sempre que possível, outras formas de tratamento 
terapêutico; orientar e prescrever medicamentos em uma lógica de redução de danos, avaliando 
custo-benefício para o usuário; propiciar a autonomia do usuário em relação ao uso de medicação, 
valendo-se de dispositivos estratégicos emancipatórios como, por exemplo, a Gestão Autônoma 
da Medicação (GAM).
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Promover a inserção da população 
usuária nas Práticas Integrativas e 
Complementares (PICS) disponíveis

Integrar os usuários com demandas em saúde mental nas atividades existentes de Práticas In-
tegrativas e Complementares (PICS) na unidade, como importante recurso de cuidado que pode 
potencializar as ações desenvolvidas. 

Acompanhar agravos em situações 
de emergência sanitária em saú-
de pública 

Acompanhar os usuários que tenham adoecido devido a alguma emergência sanitária em saúde 
pública (como epidemias, acidentes ou desastres naturais); promover o acolhimento relativo ao 
processo de luto; acolher usuários que estão em sofrimento psíquico devido à mudança brusca na 
rotina e outros eventos advindos do contexto adverso, que podem se constituir como fatores de 
agravamento de condições clínicas e preexistentes; estabelecer estratégias terapêuticas especí-
ficas que abarquem diferentes grupos populacionais frente a emergências sanitárias, realizando 
classificação de risco e promovendo ações de cuidado em saúde mental que interrompam ou mi-
norem o sofrimento psíquico.

Realizar ações de promoção da vida, 
prevenção e posvenção do suicídio

Atuar em ações de prevenção, detecção, manejo em rede e posvenção das questões relativas ao 
suicídio; preencher a ficha de notificação/investigação individual de violência doméstica, sexual 
e/ou outras violências interpessoais.

ATENÇÃO E MANEJO DE CASOS LEVES A MODERADOS EM ADULTOS 

Ações Descrição

Atender e acompanhar usuários 
que realizam uso crônico de benzo-
diazepínico

Ofertar por consulta médica e de enfermagem ou grupos terapêuticos ações voltadas para o uso 
responsável e, quando possível, a redução do uso de medicamentos; promover ações de autono-
mia do usuário ao uso de medicamentos; adotar a ferramenta da Gestão Autônoma da Medicação 
(GAM) na abordagem ao uso crônico de benzodiazepínicos, recolocando a questão da qualidade 
de vida e ganho de autonomia a partir da reflexão compartilhada sobre a utilização de determi-
nado medicamento.
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Ofertar tratamento medicamento-
so e outras práticas terapêuticas 

Realizar articulação com NASF/CnR/CAPS para compartilhamento do cuidado; quando necessário, 
realizar o tratamento medicamentoso, incluindo a orientação ao usuário e à sua rede apoio quan-
to aos adequados uso e conservação dos medicamentos; realizar atendimento domiciliar e busca 
ativa a fim de monitorar de forma pertinente as pessoas referenciadas na RAPS que fazem uso de 
medicamentos psicotrópicos; prevenir o uso errado e/ou o abuso de medicação psicotrópica, por 
meio da orientação e do monitoramento do usuário e de familiares/cuidadores sobre a adequada 
ingesta medicamentosa, de acordo com a prescrição médica; contatar e informar as equipes dos 
NASF/CnR/CAPS sobre questões relativas a abuso/uso inadequado ou não uso de medicação psi-
cotrópica prescrita, solicitando orientações e pactuando ações conjuntas de abordagem da ques-
tão; privilegiar o planejamento e a construção junto à população usuária e à rede intersetorial de 
outras práticas terapêuticas, como atividades em grupo, oficinas e rodas de conversa, atividades 
culturais e esportivas. 

Pautar a saúde mental nas ati-
vidades de educação permanen-
te da equipe

Inserir os temas de saúde mental nas atividades de educação permanente da equipe, a fim de 
qualificar periodicamente os profissionais sobre saúde mental na APS, com foco nos chamados 
Transtornos Mentais Comuns, orientando sobre epidemiologia, diagnóstico e tratamento, inclusi-
ve medicamentoso, destas condições.

ATENÇÃO E MANEJO DE CASOS GRAVES E DE CRISE 

Ações Descrição

Atender e acolher usuários em si-
tuação de crise 

Realizar o atendimento e o acolhimento às pessoas em situação de crise, referenciando o caso ao 
CAPS e demais pontos de atenção da RAPS, com o apoio da supervisão técnica; sustentar o cui-
dado ao usuário com grave sofrimento psíquico no território, a partir da lógica longitudinal e do 
cuidado integral, ofertando suporte técnico aos familiares/cuidadores e estabelecendo práticas 
antimanicomiais que fortaleçam a superação de estigmas. 



Carteira de Serviços do Programa Médico de Família de Niterói | Versão profissionais de saúde e gestores [  91  ]

Acionar a rede de urgência e 
emergência

Em situação de emergência em saúde mental, solicitar o Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência (SAMU) e manter o acompanhamento do caso, com a coordenação do cuidado pela APS; 
informar a equipe do CAPS que referencia o caso, bem como a supervisão técnica, sobre a situação 
de emergência e os motivos técnicos que justificaram o acionamento do SAMU para remoção ao 
serviço de emergência.

Realizar orientação à família do 
usuário em situações de crise

Acolher o familiar/cuidador que venha acompanhando o usuário em crise até a unidade e suas 
possíveis angústias, além de orientar sobre o que é uma crise e quais são as possíveis condutas; 
buscar compreender como o familiar atua/atuou em crises prévias.

Realizar acompanhamento após a 
crise

Realizar referência e contrarreferência com os equipamentos da saúde mental para acompanha-
mento do usuário após a crise, fazendo busca ativa dele após o período agudo, seja através de uma 
VD ou de uma consulta agendada com o usuário e o familiar/cuidador; elencar representantes 
das equipes para que possam participar de reuniões no território, caso existam, para discussão de 
casos e intervenções intersetoriais de casos compartilhados.

Acompanhar as pessoas egressas de 
internação psiquiátrica

Acompanhar os usuários do território após episódios de internação psiquiátrica, com a realização 
de busca ativa, seja através de uma VD ou de uma consulta, agendada com usuário, familiar ou 
cuidador(a). 

Oferecer ações de cuidado em saúde 
para moradores dos serviços de resi-
dência terapêutica

Oferecer ações de cuidado que compitam à APS para os moradores dos SRT presentes no território 
(caso haja), como vacinação, consultas de rotina, curativos etc. 

Acompanhar os casos de pessoas 
com ideação suicida

Realizar de forma intersetorial atividades de prevenção ao suicídio; observar e acompanhar sinais 
de autoagressão; realizar notificação no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SI-
NAN); orientar e dar suporte à rede de apoio do usuário nos casos de ideação suicida; acompanhar, 
com apoio do NASF/CAPS, os casos de usuários com ideação suicida. 

Realizar ações de reinserção 
psicossocial

Realizar ações de reinserção psicossocial de usuários graves que ficaram afastados do convívio social e 
de suas atividades rotineiras, através do incentivo à participação nos espaços de convivência da comuni-
dade, tais como academia da saúde, vilas olímpicas, escolas, centros culturais e centros de convivência.
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ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Ações Descrição

Promover processos de cuidado 
à demanda de saúde mental in-
fantojuvenil 

Realizar o primeiro atendimento e acolhimento da demanda de saúde mental da criança e do ado-
lescente, amparando família, usuário e cuidador(a); estratificar o risco da demanda (casos leves, 
moderados e graves); orientar o familiar/cuidador e encaminhar, se necessário, à rede; conduzir 
tais ações de cuidado de modo a sustentar, em todo o processo, a condição da criança ou do ado-
lescente como sujeito de direitos e responsabilidades, o que deve ser tomado tanto em sua dimen-
são subjetiva quanto social; realizar discussão de casos junto à equipe mínima, Equipe de Saúde 
Bucal, NASF e consultório na rua; solicitar apoio matricial do NASF (se houver) e da rede de saúde 
mental; compartilhar cuidado com o CAPSi, para casos que necessitem da rede especializada.

Realizar ações para a promoção 
do debate sobre saúde mental de 
crianças e adolescentes em parceria 
com outras políticas públicas e seto-
res da sociedade civil

Construir espaços de discussões com a escola a fim de desestigmatizar visões referentes aos com-
portamentos relacionais e sociais na infância e na adolescência, compartilhando e priorizando o 
cuidado integral, em detrimento do tratamento medicamentoso como única via; construir e pla-
nejar, em parceria com as escolas, com os próprios adolescentes e suas famílias, as ações do PSE; 
realizar atividades conjuntas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS; 
articular ações em conjunto com outras políticas públicas, como ação social, educação, cultura, 
esporte, direitos humanos, além de interface com órgãos e organizações de proteção à infância e 
juventude, como Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adoles-
centes, bem como os demais setores da sociedade civil e entidades filantrópicas. 

Coordenar o cuidado na rede de 
saúde e intersetorialmente dos ca-
sos de saúde mental de crianças e 
adolescentes

Estabelecer fluxos/referências com a rede de saúde mental (CAPSi, UAI) e parcerias com os ser-
viços da rede (assistência e educação, entre outros), do território (centros comunitários e outros 
equipamentos disponíveis) e com a família para cogestão de casos de saúde mental de crianças e 
adolescentes, estabelecendo acordos sobre o papel de cada um. 
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Realizar ações de reinserção psicos-
social de crianças e adolescentes

Realizar ações de reinserção psicossocial de crianças e adolescentes que ficaram afastados do con-
vívio social e de suas atividades rotineiras, por meio de incentivo à participação nos espaços de 
convivência da comunidade, tais como academia da saúde, vilas olímpicas, escolas, centros cultu-
rais e centros de convivência. 

PREVENÇÃO E ATENÇÃO AO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Ações Descrição

Identificar e acolher casos de uso 
abusivo de álcool e outras drogas no 
território

Mapear no território adscrito a demanda referente ao uso abusivo de álcool e outras drogas, iden-
tificando, inclusive, os usuários que já realizam acompanhamento em outros serviços da RAPS; 
realizar visitas territoriais a fim de identificar possíveis cenas de uso e planejar a oferta de cuidado 
e de redução de danos; realizar visita domiciliar e/ou atendimento para compreender as principais 
necessidades em saúde e qual a sua rede de apoio, com o objetivo de criar um vínculo entre o 
usuário e a equipe; realizar intervenções baseadas no contexto familiar e comunitário; promover a 
construção de espaços para acolhimento e apoio aos familiares/cuidadores das pessoas que façam 
uso abusivo de álcool e outras drogas; auxiliar na construção conjunta de projetos terapêuticos, 
visando qualidade de vida para as pessoas, com a facilitação de condições básicas à reconstrução 
não somente de vivências em que a participação do álcool e das outras drogas seja nenhuma, mí-
nima ou menos danosa, mas de projetos de vida individualizados que comportem opções mais 
produtivas e alternativas ao uso enquanto fonte de prazer, e que detenham uma perspectiva evo-
lutiva condizente com as realidades e objetivos do usuário.

Articular casos com os demais equi-
pamentos de saúde e comunidade

Estimular e promover a articulação e o compartilhamento dos processos de cuidado da população 
usuária com a equipe NASF e os demais serviços da RAPS (CAPS AD/CnR); fortalecer o processo de 
cogestão do cuidado de pessoas em situação de rua que fazem esse uso de forma abusiva com o 
CnR e as equipes mínimas de saúde, priorizando o cuidado integral e compartilhado desse usuário 
com os demais equipamentos da rede (incluindo assistência social, cultura, educação etc.) e da 
comunidade. O cuidado deve ser feito prioritariamente em ambiente comunitário e integrado à 
cultura local. 
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Realizar ações de educação em saú-
de para a prevenção do uso abusivo 
de álcool e outras drogas

Realizar ações de educação em saúde junto a equipamentos do território e de forma intersetorial 
com o objetivo de conscientizar e informar a população sobre o uso abusivo de álcool e outras 
drogas; difundir amplamente, por meio de cartazes, salas de espera, ações intersetoriais e outras 
estratégias, o uso abusivo de álcool e outras drogas como uma questão de saúde pública, a fim de 
reduzir estigmas e implicar a população na corresponsabilização do cuidado; construir e manter 
espaços de comunicação com a população para informar e discutir sobre os possíveis efeitos noci-
vos do uso abusivo de álcool e outras drogas; adotar estratégias em uma perspectiva da redução 
de danos, disponibilizando o serviço da APS para o acolhimento de futuras demandas e dúvidas; 
realizar nos serviços e território ações de promoção à saúde e de prevenção ao tabagismo e ao uso 
abusivo de álcool e outras drogas; realizar ações de educação em saúde sobre o uso de álcool e 
drogas na infância e na adolescência; promover ações de redução de danos e acompanhamento de 
demais condições clínicas e psicológicas das gestantes usuárias de álcool, tabaco e outras drogas.

Realizar ações de reinserção psicos-
social de usuários com uso abusivo 
de álcool e outras drogas

Realizar ações de reinserção psicossocial de usuários com uso de álcool e outras drogas que foram 
marginalizados (sobretudo aqueles em situação de rua), por meio do incentivo à participação nos 
espaços de convivência da comunidade, tais como academia da saúde, vilas olímpicas, escolas, 
centros culturais e centros de convivência. 

Realizar desintoxicação alcoólica

Identificar pacientes que desejam realizar tratamento para se
abster do uso de álcool; avaliar se há patologias ou fatores de risco social; investigar se o paciente 
tentou abster-se do álcool em outros momentos da vida e verificar quais sintomas foram obser-
vados; iniciar desintoxicação alcoólica, sob supervisão médica, associada à prescrição de medica-
mentos, acompanhamento e tratamento; identificar sintomas de abstinência; solicitar regulação 
de emergência para casos de intoxicação alcoólica aguda grave ou síndrome de abstinência grave.
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA

Ações Descrição

Estimular a participação dos usuá-
rios de saúde mental e famílias nos 
dispositivos/movimentos existen-
tes de controle social

Estimular a comunidade e as famílias dos usuários a conhecer/se envolver com os movimentos so-
ciais de saúde mental, além de participar de eventos com temáticas relacionadas à sua promoção; 
convidar o usuário a envolver-se com espaços de participação comunitária, como conselho local 
nas Unidade de Atenção Básica, assembleias na rede de saúde mental, coletivos independentes, 
movimentos da luta antimanicomial etc. 

6.3. Atenção à população em situação de rua

Em conformidade com os princípios de universa-
lidade e equidade do SUS, a APS tem o compromisso 
de atender e acompanhar pessoas em situação de vul-
nerabilidade, sendo de sua responsabilidade sanitária 
todos os indivíduos que vivem ou circulam em seu ter-
ritório de abrangência, a incluir aqueles que não estão 
domiciliados e/ou encontram-se em situação de rua.

No que diz respeito a esse grupo populacional, 
a Política Nacional para a População em Situação de 
Rua define esses indivíduos como 

“grupo populacional heterogêneo que possui em 
comum a pobreza extrema, os vínculos familia-

res interrompidos ou fragilizados, a inexistência 
de moradia convencional regular, e que utiliza os 
logradouros públicos e as áreas degradadas como 
espaço de moradia e sustento, de forma tempo-
rária ou permanente, bem como as unidades de 
acolhimento para pernoite temporário ou como 
moradia provisória” (BRASIL, 2008, p.9).

É preciso romper com o estigma social e as bar-
reiras de acesso que historicamente dificultam o cui-
dado em saúde dessa população, garantindo o seu 
acolhimento e o acesso aos serviços de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde, a partir do reco-
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nhecimento de suas especificidades e da compreen-
são de sua realidade.

Considerando os diversos cenários de vulnerabi-
lidade aos quais essas pessoas são expostas, ressalta-
-se a instituição dos Consultórios na Rua, através da 
Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), com o 
objetivo de ampliar o acesso da população em situa-
ção de rua à rede de atenção e ofertar cuidados à saú-
de de forma integral e oportuna. Por intermédio das 
equipes multiprofissionais que compõem esse dispo-
sitivo, objetiva-se a prevenção e a promoção da saúde, 
a partir das características territoriais, constituindo-

-se como “um serviço de referência na rua, com a rua, 
pela rua e por meio da rua” (MACERATA, SOARES e 
RAMOS, 2014, p.923).

Ressalta-se que todas as ações e serviços da APS 
descritos nos capítulos anteriores desta Carteira são 
igualmente ofertados à população em situação de rua 
e que a responsabilidade pela atenção à sua saúde, 
como à de qualquer outro cidadão, é de todo e qual-
quer profissional do SUS, com destaque especial para 
as equipes de saúde da família e equipes do Con-
sultório na Rua.

Ações de atenção à população em situação de rua na prática da APS:

PROMOÇÃO DE ACOLHIMENTO NA ABORDAGEM À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

Ações Descrição

Realizar ações de promoção, pre-
venção e cuidados básicos em saúde 
nos espaços da rua, na unidade mó-
vel e também nas unidades de saúde

Realizar atendimento humanizado às pessoas em situação de rua e inclusão nas linhas de cuidado 
da APS com escuta qualificada das necessidades de saúde, vínculo e responsabilização pela conti-
nuidade da atenção; desenvolver ações de prevenção, promoção e cuidados básicos em saúde no 
espaço da rua, na unidade móvel e também nas unidades de saúde; possibilitar o acesso à rede de 
serviços de saúde que integram a rede SUS.
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Acolhimento e construção de vínculos

Acolher e construir vínculos com estratégias de aproximação junto a esta população, escutando de 
forma qualificada suas demandas e necessidades e atuando com as seguintes ofertas: realizar o 
cadastramento das pessoas em situação de rua com o objetivo de planejamento e organização dos 
processos de cuidado; garantir o acesso independentemente de apresentação de documento de 
identidade do indivíduo; realizar cadastramento e confecção do cartão nacional do SUS dos usuá-
rios; promover a melhoria do acesso da população em situação de rua à rede SUS e rede SUAS de 
Niterói; estabelecer fluxos e linhas de cuidado guiados por princípios de equidade e integralida-
de, que priorizem o atendimento dessa população junto às redes prioritárias de atenção à saúde.

Atuar na perspectiva de redu-
ção de danos

Atuar na lógica do conjunto de estratégias singulares e coletivas voltadas para as pessoas que 
usam, abusam ou dependem de drogas, numa perspectiva transdisciplinar de saúde, cultura, edu-
cação, assistência social, trabalho e renda, visando a garantia do cuidado e dos direitos; trabalhar 
territorialmente em locais de consumo de álcool e outras drogas; estabelecer diálogos sobre uso, 
promoção e prevenção de saúde e valorização da autonomia; construir vínculos, oferecer kits de 
prevenção com insumos como água, preservativos, piteiras, entre outros; construir estratégias de 
prevenção e recomendar o não compartilhamento de instrumentos e a utilização de materiais 
descartáveis. 

Realizar diagnóstico situacional dos 
territórios da cidade com nichos de 
concentração de população em si-
tuação de rua 

Realizar diagnóstico situacional dos territórios com maior concentração de população em situa-
ção de rua na cidade; traçar o perfil dessa população em cada uma das regiões, identificando os 
fatores de risco à saúde, fatores de vulnerabilidade, faixas etárias, fluxos de trânsito nos horários 
associados à alimentação e ao sono, presença de policiamento e tráfico/consumo de drogas, áreas 
críticas no que se refere à violência, demandas de saúde, coexistência de transtornos mentais sem 
tratamento, prostituição e uso abusivo de álcool e outras drogas, instituições parceiras que atuam 
com a referida população local, relações com o comércio, a comunidade e a cultura local.
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Realizar ações de educação per-
manente e promoção da saúde no 
território

Realizar ações de educação permanente e promoção da saúde com a população em situação de 
rua, com os profissionais das demais equipes da APS e com a rede intersetorial; promover dis-
cussões coletivas sobre redução de danos, cidadania, estigmas e exclusão social, determinantes 
sociais do adoecimento, violências (sociais, políticas, institucionais), entre outros; realizar ativi-
dades educativas a fim de sensibilizar a população em situação de rua para as sorologias para 
HIV, sífilis e hepatites virais; realizar aconselhamento e testagem rápida para HIV, sífilis e hepa-
tites virais. 

Possibilitar o acesso à rede de 
serviços de saúde que integram 
a rede SUS

Contribuir para desconstruir barreiras de acesso a pessoas em situação de rua; ampliar o acesso 
ao SUS a partir do cuidado ofertado não só pelas equipes do consultório na rua, mas por todas as 
equipes de APS; articular com a rede de média e alta complexidade para o compartilhamento de 
casos que levem em consideração as singularidades do histórico de vida social como importan-
tes para promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde destas pessoas com mais vulne-
rabilidade.

INCLUSÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Ações Descrição

Coordenar os cuidados voltados à 
pessoa em situação de rua

Realizar reuniões diárias e também semanais para planejar as ações nos territórios e suas dinâmi-
cas, os casos e projetos terapêuticos, as questões com a rede e estratégias de articulação e com-
partilhamento do cuidado com outros serviços; atuar em parceria com outras equipes de APS, na 
lógica do apoio matricial e na articulação de reinserção familiar, comunitária e social; promover 
ações de estímulo ao controle social por meio da inserção da população em situação de rua nos 
colegiados de gestão participativa, nos conselhos de políticas públicas e direitos; visitar abrigos, 
hotéis e outros equipamentos sociais, de acordo com as prioridades clínicas e epidemiológicas/so-
ciais; articular com a rede a realização de exames laboratoriais (escarro, urina, sangue); participar 
efetivamente dos casos necessários de internações. 
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 Realizar atenção integral aos agra-
vos mais prevalentes junto às pes-
soas em situação de rua

Acompanhar regularmente usuários com tuberculose, IST/HIV/AIDS e outras doenças infectocon-
tagiosas, pessoas em sofrimento psíquico e usuários de álcool, crack e outras drogas, bem como 
adolescentes, gestantes, hipertensos e diabéticos; realizar a organização da busca ativa de usuá-
rios com tuberculose nos territórios de responsabilidade da equipe e se articular coletivamente 
em rede com essa finalidade; garantir o tratamento supervisionado (TDO) e o controle dos ausen-
tes, seguindo o protocolo municipal de tratamento de tuberculose, em conjunto com a vigilância 
epidemiológica da área de abrangência; realizar busca ativa e acompanhamento dos agravos mais 
prevalentes na rua, com prioridade para os casos de IST/HIV/AIDS, hepatites virais, dermatoses, 
saúde mental, álcool e outras drogas; realizar procedimentos, como curativos, na unidade móvel 
e/ou na unidade de saúde; elaborar Projeto Terapêutico Singular, de forma coparticipativa entre 
profissionais, usuários e rede de apoio, considerando um plano de cuidado para a população em 
situação de rua, respeitando suas singularidades em articulação com a rede de recursos do territó-
rio; organizar a construção de estratégias que favoreçam o autocuidado, promovendo a adesão ao 
tratamento (adequação dos protocolos à realidade da população em situação de rua). 

Garantir acesso aos medicamentos 
de acordo com as diversas condi-
ções clínicas

Articular com os serviços o fornecimento de medicamentos e acompanhar o tratamento farmaco-
lógico do usuário, de forma territorial; em casos complexos de adesão, realizar esse acompanha-
mento em parceria com agentes da sociedade civil, como moradores e trabalhadores de estabele-
cimentos locais que possuam vínculo com o usuário em tratamento. 

Garantir assistência e cuidado em 
todos os ciclos de vida da população 
em situação de rua 

Possibilitar que todas as ações ofertadas na APS sejam fornecidas à população em situação de rua, 
respeitando suas características e abordagens; garantir acesso a todos os serviços de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde, a partir do reconhecimento de suas especificidades e da com-
preensão de sua realidade; promover ações que enfrentam as diversas formas de vulnerabilidade 
e risco à população em situação de rua. 



[  100  ]ATIVIDADES ASSISTENCIAIS  |  Atenção à saúde de populações específicas ou áreas estratégicas

Garantir cuidado e proteção social 
às crianças e adolescentes em si-
tuação de rua

Promover estratégias para a garantia de direitos junto às crianças e aos adolescentes em vulne-
rabilidade; realizar ações junto a este público sobre o uso de drogas, com procedimentos de pre-
venção e promoção da saúde, distribuição de insumos (preservativos, kit higiene, kit lanche) e 
atividades de educação em saúde (rodas de conversa e grupos de apoio e suporte); elaborar Pro-
jetos Terapêuticos Singulares a partir da história de vida de cada usuário; ampliar estratégias de 
articulação e longitudinalidade do cuidado com a Rede de Atenção Psicossocial da cidade, bem 
como com os demais pontos da Rede de Atenção à Saúde; atuar prioritariamente na lógica da 
oferta de proteção social com potentes induções para a inserção das crianças e dos adolescentes 
na Unidade de Acolhimento Infantojuvenil (UAI), que se localize relativamente próxima à cena de 
uso de drogas e do CAPSi.

Fortalecer ações de atenção à 
saúde mental das pessoas em si-
tuação de rua

Realizar interlocução com a Rede de Atenção Psicossocial e de Proteção Social; fortalecer ações 
de atenção à saúde mental das pessoas em situação de rua, em especial aquelas com transtornos 
decorrentes do uso de álcool e outras drogas, facilitando a localização e o acesso aos Centros de 
Atendimento Psicossocial e outros pontos de atenção da RAPS no município; promover cuidados 
em saúde mental e ações de redução de danos; utilizar tecnologias de cuidados em saúde mental 
para tratar transtornos leves e moderados e sofrimentos psíquicos decorrentes dos modos de vida 
e de existência na rua; trabalhar o resgate da autoestima; promover a autonomia e o pertencimen-
to, atuando também na garantia de direitos dessas pessoas em vulnerabilidade. 

Realizar ações de Vigilância Ali-
mentar e Nutricional (VAN)

Realizar ações de VAN inseridas na atenção à saúde da população em situação de rua para o diag-
nóstico da regularidade no acesso e condições higiênico-sanitárias da alimentação, bem como a 
disponibilidade e as características de potabilidade e ingestão hídrica, permitindo a identificação 
de situações de insegurança alimentar e nutricional; realizar ações intersetoriais para a garantia 
da Segurança Alimentar e Nutricional e Direito Humano à Alimentação Adequada; mapear insti-
tuições e atores sociais do território adscrito para construir parcerias e realizar ações intersetoriais 
com órgãos públicos e privados, como os restaurantes populares e o banco de alimentos, para pos-
sibilitar o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o direito a outras necessidades essenciais.



Carteira de Serviços do Programa Médico de Família de Niterói | Versão profissionais de saúde e gestores [  101  ]

Realizar atenção à saúde da mulher 
e ao pré-natal das gestantes em si-
tuação de rua

Conhecer as características e especificidades das mulheres em situação de rua, buscando critérios 
prioritários de cuidado e atenção à saúde de mulheres em condição de extrema pobreza e cerca-
das de alta vulnerabilidade; promover estratégias que fortaleçam a atenção integral à saúde da 
mulher em situação de rua; acompanhar as grávidas, mesmo nas ruas, oportunizando todos os 
cuidados e a atenção necessária para que a gestação possa se tornar um processo em que laços 
sejam realizados, preferencialmente articulando o seu abrigamento para sua maior proteção e a 
do bebê; favorecer o fortalecimento de vínculos entre a mãe e a criança, entre a gestante e a equi-
pe de saúde, entre a mulher e seu/sua parceiro/a, entre a mulher e a maternidade, entre outros; 
participar ativamente do Programa Escola de Família, promovendo estratégias de prevenção à vio-
lência contra a mulher na gestação, desde o pré-natal até o puerpério, e fortalecendo e apoiando 
a maternidade de mulheres em situação de rua; assegurar acesso a água e alimentação adequada 
à gestante por meio da garantia prioritária de acesso no restaurante popular do município e ou-
tras instâncias da rede de saúde ou da rede intersetorial que forneçam esta alimentação; atuar na 
promoção do planejamento reprodutivo por meio de educação em saúde e da oferta de métodos 
contraceptivos na rede SUS do município junto às mulheres em situação de rua. 

Fortalecer ações de atenção à 
saúde bucal das pessoas em si-
tuação de rua

Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros 
da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; realizar ações 
educativas, atuando na promoção de saúde e prevenção de doenças bucais; encaminhar e agendar 
pacientes para a equipe de Saúde Bucal; desenvolver em equipe ações de promoção da saúde e 
prevenção de riscos ambientais e sanitários, visando a melhoria da qualidade de vida da popu-
lação; organizar o ambiente de trabalho, considerando a sua natureza e as finalidades das ações 
desenvolvidas em saúde bucal.
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Realizar atenção integral a pes-
soas em situação de rua em caso de 
violências

Identificar, acolher, atender e notificar casos suspeitos e confirmados de violências; articular ações 
intrassetoriais e intersetoriais de prevenção de violências e promoção da cultura de paz; identifi-
car e manejar situações de risco que possam levar à tentativa de suicídio; ofertar o seguimento na 
rede, para a continuidade do cuidado, tanto no âmbito dos serviços de saúde quanto nos serviços 
da rede de assistência social e segurança pública, entre outros dispositivos e/ou equipamentos 
públicos e privados; suprimir todo e qualquer ato violento e ação vexatória, inclusive os estigmas 
negativos e preconceitos sociais em relação à população em situação de rua; articular ações para 
ampliação da equidade no cuidado e saúde; promover a interface com a rede de cuidado e pro-
teção social e a articulação com instâncias da justiça (Defensoria Pública, Ministério Público, en-
tre outros); buscar possibilidades de garantias de direitos para essas pessoas, de acordo com seu 
histórico de vida e com a demanda que trazem; articular interface dos projetos de prevenção à 
violência do município a inserção das pessoas em situação de rua; articular interface com a RAPS, 
sistema de justiça e segurança pública, visando estratégias de prevenção ao encarceramento e 
auxílio na resolução de pendências na justiça por pequenos delitos de pessoas em situação de rua.

INTERSETORIALIDADE NA ATUAÇÃO PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

Ações Descrição

Realizar parcerias para o enfrenta-
mento dos determinantes sociais 
do adoecimento 

Atuar a partir do reconhecimento dos determinantes sociais, vulnerabilidades, riscos e padrões 
de consumo, levando em consideração a estreita relação entre a dinâmica social e os processos de 
adoecimento; articular intersetorialmente parcerias para atuar em frentes de ação e mobilização, 
como problemas na limpeza urbana, falta de recursos para a economia solidária e escassez de 
equipamentos sociais direcionados ao apoio da população em situação de rua, de modo a ofere-
cer melhores respostas a essas pessoas, contribuindo de forma mais efetiva para o desempenho 
clínico-assistencial e a garantia dos direitos humanos.
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Potencializar a inclusão social, a 
cidadania e a garantia de direi-
tos sociais

Conhecer as políticas de saúde, a rede local e seu funcionamento, os modos de vida e a existência 
dessa população, além das violências que sofrem, os preconceitos, as discriminações e negligên-
cias junto a este público; estar ciente dos direitos e leis relacionados à população em situação de 
rua e da rede de assistência social; mediar o acesso junto aos serviços de saúde e rede interseto-
rial; ampliar a participação dos movimentos sociais organizados de população em situação de rua 
nas instâncias de participação do SUS; realizar ações integradas com o Sistema Único da Assistên-
cia Social (SUAS), órgãos, instituições, iniciativas públicas e privadas para contribuir com o aces-
so das pessoas em situação de rua aos benefícios, programas e projetos, favorecendo o direito a 
renda, educação, cultura, lazer e a melhoria da qualidade de vida; articular ações e diálogos junto 
à Guarda Civil, agentes da Segurança Pública e dispositivos territoriais e assistenciais, de forma a 
estreitar a coordenação dos cuidados à população em situação de rua, de acordo com responsabi-
lidades, alcances e limites de cada ator social. 

Possibilitar o acesso aos albergues e 
moradias presentes no território 

Articular abrigamento com organizações da sociedade civil, equipamentos da Assistência Social 
e grupos religiosos, entre outros, em casos de demandas dos usuários ou em condições de risco e 
vulnerabilidade; articular interface com políticas de habitação e moradia, no sentido de qualificar 
estratégias de garantia de moradia para pessoas em situação de rua.

Desenvolver ações intersetoriais 
que colaborem com o acesso à docu-
mentação civil

Realizar ações intersetoriais com órgãos, instituições públicas e privadas para ampliar o acesso 
da população em situação de rua à emissão da primeira via dos seus documentos civis, impressão 
de segunda via em caso de perda/furto e atualização dos documentos em caso de alteração do 
nome, inclusão do nome social e adequação da documentação, quando necessário, para a popu-
lação LGBTQIA+.
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Realizar articulação intersetorial de 
acordo com a necessidade da popu-
lação de rua

Favorecer a ampliação da responsabilização da rede e do compartilhamento do cuidado e da pro-
teção social junto à população em situação de rua, por meio de articulação com a rede interseto-
rial; participar de reuniões e fóruns com a rede de saúde e com os equipamentos da Secretaria de 
Assistência Social do município responsáveis pelo acolhimento social de pessoas em situação de 
rua (Centro Pop, CRAS, CREAS, abrigos e hotéis sociais); realizar discussão de casos complexos, a 
fim de traçar estratégias para acolhimento de usuários junto à assistência social e à RAPS; atuar 
nos abrigos municipais da cidade e nos hotéis conveniados da assistência social, realizando rotinas 
de acompanhamento de pacientes institucionalizados e atenção coletiva por grupos de redução 
de danos, visando a atenção a pacientes que fazem uso abusivo de álcool, crack e outras drogas.

7. Procedimentos e cirurgias ambulatoriais

Os procedimentos podem ser entendidos como 
uma das dimensões do cuidado em que os trabalha-
dores transformam o uso de instrumentos, a aplica-
ção de técnica e protocolos e a capacidade de se re-
lacionar em um ato, cujo objetivo é responder a uma 
necessidade do usuário. Nesta Carteira, optamos por 
dividir os procedimentos em dois grupos: os que dão 
suporte à rotina ambulatorial, a que chamamos de 
“procedimentos de apoio diagnóstico e terapêutico”, 
e os das pequenas cirurgias ambulatoriais, a que cha-
mamos de “procedimentos médicos-cirúrgicos”.

Numa lógica de rede, é fundamental que os ser-
viços de atenção primária no SUS se responsabilizem 
pela realização de pequenos procedimentos clínicos 
e cirúrgicos, acolhendo usuários em situações agu-
das (tais como ferimentos) ou crônicas (unhas en-
cravadas, por exemplo), avaliando sempre o risco de 
agravamento e a necessidade de atendimento ime-
diato ou encaminhamento a outro serviço de saúde 
(BRASIL, 2011).

Os procedimentos de apoio diagnóstico e tera-
pêutico e os procedimentos médicos-cirúrgicos es-



Carteira de Serviços do Programa Médico de Família de Niterói | Versão profissionais de saúde e gestores [  105  ]

tão descritos nos dois quadros a seguir. Para realizar 
estes procedimentos, recomenda-se a confecção de 
protocolos, considerando sempre a capacidade técni-
ca dos profissionais e a disponibilidade de materiais, 
insumos e medicamentos para o atendimento mais 
adequado. Os protocolos contribuem para a definição 
de prioridades e execução ou não desses procedimen-
tos. Deverão ser elaborados sob a ótica da intervenção 

multiprofissional, legitimando a inserção de todos 
os profissionais.

Todos os procedimentos realizados na APS de-
vem ser registrados nos prontuários eletrônicos ou 
em fichas consolidadas com respectivo código de 
identificação no Sistema de Gerenciamento da Tabela 
de Procedimentos, Medicamentos e Órtese, Prótese e 
Materiais Especiais (OPM) do SUS (SIGTAP).

Oferta de procedimentos e cirurgias ambulatoriais na prática do PMF/APS:

PROCEDIMENTOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO

Ações Descrição

Utilizar ferramentas de abordagem 
e orientação familiar

Utilizar genograma, Apgar familiar, avaliação do ciclo de vida familiar, ecomapa, Escala Brasileira 
de Insegurança Alimentar (EBIA), Projeto Terapêutico Singular (PTS) e Escala de Risco Familiar 
Coelho-Savassi; realizar identificação da dinâmica e da estrutura familiar, inclusão das famílias no 
tratamento de condições complexas e inquéritos alimentares.

Utilizar ferramentas de abordagem 
e orientação comunitária

Utilizar espaços para abordagem comunitária na unidade de saúde ou outro ponto da comuni-
dade, grupos, realização de oficinas, elaboração de materiais educativos/informativos, territoria-
lização (conhecendo todos os pontos de apoio da comunidade, sejam da saúde ou não), terapia 
comunitária e utilização dos dados para realização de vigilância epidemiológica.

Utilizar referência e con-
trarreferência

Utilizar referência e contrarreferência como ferramentas para a coordenação e o compartilha-
mento do cuidado com os demais serviços da rede de atenção, bem como os de apoio assistencial.
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Estabelecer a busca ativa 
Estabelecer a busca ativa como instrumento de vigilância das equipes para os usuários que não pu-
deram comparecer às consultas agendadas, aqueles que deixaram de frequentar a unidade, os que 
possam ser contactantes de doenças transmissíveis e outras situações pertinentes ao território.

 Promover ações de reabilitação e o 
manejo da dor crônica

Ampliar a clínica das eSF, a partir da estratégia de apoio matricial em reabilitação, superando a 
lógica de encaminhamento e desresponsabilização para uma lógica de cuidados compartilhados 
com os demais serviços; apoiar as eSF na abordagem e no processo de trabalho por meio de aten-
dimentos compartilhados, intervenções específicas com usuários e familiares e ações comuns nos 
territórios de sua responsabilidade. Essas ações podem se dar por intermédio de grupos terapêuti-
cos, terapia individual, visita domiciliar, construção de PTS com apoio de familiares e cuidadores, 
reuniões de equipe e espaços de educação permanente.

Promover ações de nutrição e ali-
mentação saudável

Ampliar a clínica das eSF, a partir da estratégia de apoio matricial em nutrição e alimentação sau-
dável, superando a lógica de encaminhamento e desresponsabilização para uma lógica de cuida-
dos compartilhados; apoiar as eSF na abordagem e no processo de trabalho por meio de atendi-
mentos compartilhados, intervenções específicas com usuários e familiares e ações comuns nos 
territórios de sua responsabilidade; difundir a Política Nacional de Alimentação e Nutrição como 
ferramenta fundamental para a promoção da saúde. Essas ações podem se dar por intermédio de 
grupos terapêuticos, terapia individual, visita domiciliar, construção de PTS com apoio de familia-
res e cuidadores, reuniões de equipe e espaços de educação permanente.

Promover ações de assistência 
farmacêutica

Ampliar a clínica das eSF, a partir da estratégia de apoio matricial em assistência farmacêutica, 
superando a lógica da medicamentalização da vida para uma lógica de cuidados que promova o 
acesso à clínica da farmácia, à farmacoterapia de qualidade e o uso racional de medicamentos; 
apoiar as eSF na abordagem e no processo de trabalho através de atendimentos compartilhados, 
intervenções específicas com usuários e familiares; e ações comuns nos territórios de sua respon-
sabilidade. Essas ações podem se dar por intermédio de grupos terapêuticos, terapia individual, 
visita domiciliar, construção de PTS com apoio de familiares e cuidadores, reuniões de equipe e 
espaços de educação permanente.
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Promover ações de acolhimento, 
diagnóstico e tratamento para os 
usuários em sofrimento psíquico 

Ampliar a clínica das eSF, a partir da estratégia de apoio matricial em saúde mental, superando a 
lógica de encaminhamento e desresponsabilização para uma lógica de cuidados compartilhados 
que entende a APS como parte integrante da RAPS. Apoiar as eSF na abordagem e no processo de 
trabalho referente aos casos de transtornos mentais comuns, severos e persistentes, incluindo a 
estratégia de redução de danos e situações de violência, por meio de terapia individual ou de gru-
pos e oficinas terapêuticas. Estimular a mobilização de recursos comunitários, buscando construir 
espaços de reabilitação psicossocial na comunidade, como grupos comunitários e de promoção da 
saúde, oficinas de geração de renda e outras, destacando a relevância da articulação intersetorial.

Aferir e monitorar sinais clinica-
mente pertinentes

Aferir e monitorar sinais vitais e clinicamente pertinentes, como temperatura, pressão arterial, 
glicemia capilar, pulso, saturação, frequência respiratória, prova do laço.

Promover práticas corporais e ativi-
dade física

Ampliar a clínica das eSF, a partir da estratégia de apoio matricial que desenvolva as práticas corpo-
rais e atividade física como um dos eixos da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS); forta-
lecer e promover o direito constitucional ao lazer; fomentar ações de práticas corporais e atividade 
física baseadas na inclusão social, na integralidade e na troca entre gerações, ocupando e significan-
do os equipamentos de lazer do próprio território e da cidade. Essas ações podem se dar por meio de 
atividades em grupo, visita domiciliar e do território, orientação individual, participação na elabo-
ração dos PTS com familiares e cuidadores, reuniões de equipe e espaços de educação permanente.

Realizar a antropometria Medir peso, altura e índice de massa corpórea, bem como o perímetro cefálico, durante a puericultura, e 
o fundo uterino durante o pré-natal; verificar outras medidas que possam ser clinicamente relevantes.

Realizar avaliação pré-operatória Realizar avaliação pré-operatória para cirurgias não cardíacas de pequeno e médio porte, realiza-
das em pacientes de baixo ou médio risco (ASA 1 ou 2).

Realizar avaliação do pé diabético
Fazer exames periódicos dos pés em todos os usuários diabéticos, classificando-os quanto à Escala 
de Wagner, além de avaliar a sensibilidade, a perfusão e o reflexo aquileu, de acordo com o proto-
colo estabelecido pela APS. 

Realizar estesiometria Determinar a sensibilidade tátil por meio do estesiômetro durante a avaliação de pé diabético e 
de outras doenças com componente neuropático, como a hanseníase.
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Promover integração de ações e 
saberes entre diferentes setores, 
criação de rede social e partici-
pação cidadã

Ampliar a clínica das eSF, a partir da estratégia de apoio matricial para que se desenvolva coletiva-
mente, visando a intersetorialidade, ações que se integrem a outras políticas sociais; promover a 
gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio de organização com os con-
selhos locais e/ou municipais de saúde, além de outras formas de controle social; em parceria com 
demais apoiadores das equipes de saúde, colaborar para a mobilização da comunidade em torno 
de demandas de transformação do espaço social e do ambiente de trabalho em saúde. Essas ações 
podem se dar por meio de atividades em grupo, visitas domiciliares e ao território, orientação 
individual, participação na elaboração dos PTS com familiares e cuidadores, reuniões de equipe, 
espaços de educação permanente, espaços colegiados e visitas a órgãos como Ministério Público, 
CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, administrações regionais, escolas, creches, etc.

Emitir atestados médicos e outros 
documentos 

Emitir atestados médicos, declaração de comparecimentos, laudos justificados; preencher docu-
mentos para obtenção de direitos, como isenção de IPI, imposto de renda, obtenção de passe-livre 
municipal, estadual ou interestadual e qualquer outro documento, como previsto no código de 
ética profissional.

Realizar avaliação e tratamento 
de feridas

Diagnosticar adequadamente causas de feridas, bem como avaliar perfusão, infecção e infestação; 
ponderar a realidade do usuário, bem como sua rede de apoio e capacidade de mobilidade para 
traçar, em conjunto com ele, a melhor proposta terapêutica para a ferida; manejar curativos sim-
ples e curativos especiais, com ou sem cobertura, incluindo a aplicação da bota de unna seguindo 
os protocolos já estabelecidos pela APS; realizar desbridamento autolítico, enzimático, mecânico 
ou instrumental conservador; remoção mecânica de miíase; aplicação da Escala de Braden em pa-
cientes acamados e de mobilidade limitada para avaliar o risco de desenvolver lesões por pressão. 

Realizar remoção manual 
de fecaloma Realizar remoção manual de fezes endurecidas para alívio de constipação prolongada.

Realizar a remoção não cirúrgica de 
vermes e parasitas Realizar a remoção não cirúrgica de vermes e parasitas.
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Realizar a terapia de rei-
dratação oral

Realizar a terapia de reidratação oral, que envolve reposição de fluídos com quantidades modes-
tas de açúcar e sais, especificamente sódio e potássio, para prevenir e tratar desidratação leve.

Realizar a administração de peni-
cilina benzatina para tratamento 
de sífilis

Realizar a administração de penicilina benzatina para tratamento de sífilis, incluindo gestantes 
e parceiros.

Realizar a administração de medi-
cação Realizar a administração de medicação endovenosa, oral, intramuscular, inalatória e tópica.

Realizar o tratamento supervisio-
nado

Realizar o tratamento supervisionado, também chamado de tratamento diretamente observado 
(TDO) para tuberculose, hanseníase e outros casos específicos, de acordo com o Projeto Terapêu-
tico Singular pactuado para o cuidado com o usuário.

Realizar o cuidado da pessoa com 
queimaduras

Realizar o cuidado da pessoa com queimaduras, excetuando-se o grande queimado, e de áreas 
sensíveis, como extremidades e face.

Realizar a avaliação e o cuidado dos 
pacientes ostomizados

Realizar avaliação das ostomias, troca de sonda de cistostomia, troca de cânula de traqueostomia, 
troca de catéteres simples e de sonda de gastrostomia; inserção e troca de bolsa em paciente osto-
mizado; orientação de familiares e cuidadores para manejo adequado das ostomias.

Realizar o teste do pezinho Realizar o teste do pezinho, na lógica de descentralização e favorecimento do acolhimento da 
puérpera e do recém-nascido nos primeiros dias do pós-parto.

Realizar o teste do reflexo vermelho Realizar o teste do reflexo vermelho durante a puericultura.
Realizar o teste do KOH (teste das 
aminas positivo ou Whiff test) Realizar o teste do KOH para diagnóstico diferencial do corrimento vaginal.

Realizar testes rápidos para detec-
ção de sífilis, HIV, hepatites virais 
e Covid-19 

Realizar testes rápidos sorológicos para detecção de sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C e covid-19 a 
partir da coleta de pequena amostra de sangue periférico.

Realizar teste rápido imunológico 
de gravidez (TIG) Realizar teste rápido imunológico para detecção de gravidez a partir de pequena amostra de urina.
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Realizar o exame de intradermor-
reação com derivado proteico puri-
ficado (PPD)

Realizar o exame de intradermorreação com derivado proteico purificado (PPD), como estratégia 
de descentralização e ampliação da oferta deste exame para diagnóstico de pessoas suscetíveis à 
tuberculose ou portadoras de tuberculose latente.

Realizar a fundoscopia (exame de 
fundo de olho)

Realizar a fundoscopia sem colírio (exame de fundo de olho) para diagnóstico de lesões agudas e 
crônicas e para o rastreamento de lesão de órgão-alvo em hipertensos e diabéticos.

Realizar a coleta de material 
para exames Realizar a coleta de material para exames de urina, fezes, sangue, escarro e linfa.

Realizar coleta de material para a 
realização do citopatológico cér-
vico uterino

Realizar e ampliar a coleta de material para a realização do citopatológico cérvico uterino, incluin-
do-o no rol de procedimentos do enfermeiro do PMF.

Realizar exame de eletro-
cardiografia

Realizar exame de eletrocardiografia em casos de urgências e para investigação diagnóstica e ras-
treamento de lesões de órgão-alvo por uso de medicamentos, por hipertensão e diabetes.

Realizar controle de infecção Realizar limpeza, desinfecção e esterilização de materiais; limpeza e desinfecção de superfícies e 
ambientes; monitoramento do processo de esterilização e armazenamento.

PROCEDIMENTOS MÉDICOS-CIRÚRGICOS

Ações Descrição

Realizar infiltração de corticóide 
em articulações

Realizar infiltração de corticóide em articulações para a melhora temporária dos sintomas da os-
teoartrose e do dedo em gatilho.

Realizar a inserção e a retirada de 
dispositivo intrauterino (DIU) Realizar inserção e retirada de dispositivo intrauterino.

Realizar cateterismo vesical de alí-
vio e de demora

Realizar cateterismo vesical de alívio, para urgências, e de demora, para seguimento de usuários 
de longa data.

Realizar biópsia de tumores super-
ficiais de pele Realizar biópsia de tumores superficiais de pele para diagnóstico precoce de lesões malignas.
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Realizar a exérese de calosidades Realizar a exérese de calosidades.

Realizar a remoção de corpos estra-
nhos

Realizar a remoção de corpos estranhos no subcutâneo, em orifícios e na região subungueal; reali-
zar a remoção de anéis e anzóis, pregos, vidros e madeiras. Em casos que não haja possibilidade de 
resolução na unidade, os usuários devem ser encaminhados para serviço de urgência.

Realizar a frenectomia Realizar a frenectomia nos casos em que haja indicação para melhorar a pega do lactente.
Realizar a exérese de cistos, lipo-
mas e nevos Realizar a exérese de cistos, lipomas e nevos, encaminhando o material coletado para a biópsia.

Realizar a exérese de verrugas Realizar a exérese de verrugas, encaminhado o material coletado para a biópsia.
Realizar a cirurgia de unha 
(cantoplastia) Realizar a cirurgia de unha (cantoplastia) de urgência ou eletiva, respeitando a técnica adequada.

Realizar a retirada de pontos Realizar a retirada de pontos, respeitando a avaliação clínica e o tempo de cicatrização de 
cada segmento.

Realizar suturas de lesões superfi-
ciais de pele Realizar suturas de lesões superficiais de pele para a hemostasia das lesões. 

Realizar cauterização química de 
pequenas lesões de pele e mucosa

Realizar cauterização química de pequenas lesões de pele e mucosa a partir da aplicação de ácido 
tricloroacético. 

Realizar drenagem de abscesso

Realizar avaliação de abscessos e orientação dos cuidados domiciliares, incluindo tratamento me-
dicamentoso caso haja indicação; drenagem de abscessos de pele, excetuando-se a região perior-
bitária; drenagem de abscesso periungueal e hematoma subungueal; punção ou drenagem de 
glândula de Bartholin com abscesso. 

Realizar a marsupialização Realizar a marsupialização em mulheres com recorrência de infecção e abscesso da glândula de 
Bartholin.

Realizar colocação de imobilização 
provisória Realizar a colocação de talas e imobilizações provisórias em caso de luxações das articulações.
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8. Manejo das situações de urgência e emergência

Um entendimento amplificado do conceito de ur-
gência considera as necessidades dos usuários e fami-
liares e as possibilidades de atuação dos profissionais 
de saúde e dos equipamentos assistenciais disponí-
veis (O’DWYER, 2009). Nessa perspectiva, classifica-
mos as urgências em duas categorias: de baixo risco 
e de alto risco.

As urgências de baixo risco correspondem aos 
atendimentos com grande possibilidade de serem 
resolvidos na APS: são aqueles considerados azul e 
verde pela classificação de Manchester, uma das clas-
sificações de risco mais utilizadas nos serviços hospi-
talares de urgências. As urgências de alto risco cor-
respondem aos atendimentos com possibilidade de 
necessitarem de um apoio da assistência hospitalar 
para a sua resolução, cabendo à eSF o acolhimento 
imediato, a classificação, o primeiro atendimento, a 
estabilização e a regulação para serviço hospitalar. 
Estes casos são denominados amarelo, laranja ou ver-
melho na classificação de Manchester.

O acolhimento das urgências é uma tarefa funda-
mental da APS que está inserida em uma rede de saú-
de em que a resolutividade das equipes afeta direta-
mente os demais serviços de urgência do município. 
Uma pesquisa realizada na cidade do Rio de Janeiro 
demonstrou que, mesmo em territórios de plena co-
bertura de APS com equipes extremamente capacita-
das e comprometidas com o acolhimento da demanda 
espontânea, as urgências de baixo risco ainda corres-
pondem a cerca de 80% dos atendimentos das Unida-
des de Pronto Atendimento (SOARES 2017).

O usuário que procurar um serviço de APS deve 
ser acolhido na unidade, independentemente da sua 
área adstrita e do número de consultas agendadas 
e realizadas no período. Para tanto, todos os profis-
sionais devem estar aptos a reconhecer situações de 
alerta e de gravidade. De acordo com classificação de 
risco e com diagnóstico realizado na unidade, caberá 
à eSF dois desfechos: resolver os casos que competem 
ao seu nível de complexidade ou encaminhar para os 
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serviços de emergência médica do município via sis-
tema de regulação de vaga zero.

Nos casos de remoção, todas as medidas para es-
tabilização clínica hemodinâmica e respiratória ne-
cessárias devem ser assumidas e o paciente precisa 

permanecer em observação. A remoção deve ser as-
segurada e o transporte em urgência tem que seguir 
preceitos básicos, visando garantir a qualidade da as-
sistência prestada ao paciente antes, durante e depois 
do deslocamento.

Manejo das situações de urgência e emergência na prática do PMF/APS:

MANEJO DE SITUAÇÕES DE URGÊNCIA

Ações Descrições

Acolher a demanda espontânea e 
classificar o risco/a vulnerabilidade Acolher e classificar a demanda espontânea pelo tipo de urgência.

Acolher e atender as urgências de 
baixo risco 

Acolher e atender as urgências de baixo risco. Estas devem ser manejadas no mesmo dia pela eSF, 
levando em conta a estratificação de risco biológico e a vulnerabilidade psicossocial. Geralmente, 
trata-se de situações que podem ser resolvidas pela eSF sem necessidade de encaminhamento 
para outros serviços. Exemplos: disúria, tosse sem sinais de risco, dor lombar leve, conflito fami-
liar, usuário que não conseguirá acessar o serviço em outro momento.

Atender as urgências de 
alto risco

Acolher e atender as urgências de alto risco. Estas devem ser manejadas imediatamente pela eSF. 
Geralmente, trata-se de situações em que pode haver necessidade de um apoio da atenção hospi-
talar para a continuidade do cuidado. Nessas urgências, cabe à eSF, muitas vezes, o acolhimento, a 
estratificação de risco, o primeiro atendimento, a estabilização e a regulação para a atenção hospi-
talar. Exemplos: parada cardiorrespiratória, dificuldade respiratória grave, convulsão, rebaixamento 
do nível de consciência, dor severa, crise asmática, febre, gestante com dor abdominal, usuários com 
suspeita de doenças transmissíveis, pessoas com ansiedade significativa, infecções orofaciais disse-
minadas, hemorragias bucais espontâneas ou decorrentes de trauma, suspeita de violência.
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ANEXOS

ANEXO I – Quadro de endereços e telefones das unidades de saúde da RAS de Niterói

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

MÓDULOS MÉDICO DE FAMÍLIA

Unidade Endereço Telefone

MMF do Matapaca “Dr. Aberlado Ramirez” Rua Aurora Ribeiro 5, Maria Paula (21) 96616-9015
MMF do Sapê Rua E, Lote 6 s/nº, Sapê (21) 97377-0072
MMF da Ititioca “Dr. Wilson de Oliveira” Rua Vila Costa Monteiro s/nº, Ititioca (21) 99373-1347
MMF do Maceió “João Sampaio” Rua José Bento de Vieira Ferreira s/nº, Maceió (21) 99448-6237
MMF da Grota I “José Marti I” Rua Albino Pereira 615, São Francisco (21) 99365-4086
MMF do Badu Dr. Barros Terra “Prof. Barros Terra” Estrada Alcebiades Pinto s/nº, Badu (21) 96879-6792
MMF da Grota II “José Marti II” Rua Ascendino Pereira 335, São Francisco (21) 99353-0002
MMF do Cantagalo “Haidée Santa Maria” Avenida Nelson de Oliveira e Silva 63, Cantagalo (21) 99274-4857
MMF do Atalai “Salvador Allende” Rua Padre José Euger s/nº, Ititioca (21) 99194-3926
MMF do Engenho do Mato “Willian Soller” Estrada Irene Lopes Sodré s/nº, Engenho do Mato (21) 99329-4586
MMF da Colônia Praia de Itaipu s/nº, Itaipu (21) 99313-6274
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MMF do Maravista “Cte. Manoel Pinheiro Lozada” Rua Astor da Costa Menezes s/nº, Maravista (21) 99468-2553
MMF de Varzea das Moças “Dr. Tobias Tostes Machado” Estrada Velha de Maricá s/nº, Rio do Ouro (21) 97303-7091
MMF do Cafubá I “Ernesto Che Guevara I” Avenida Raul de Oliveira Rodrigues s/nº, Piratininga (21) 99225-9679
MMF do Cafubá II “Ernesto Che Guevara II” Rua Vereador Luiz Erthal lote 05, quadra 69, Cafubá (21) 99264-7800
MMF do Cafubá III “Alberto Ricardo Hatin” Rua Manoel Pacheco de Carvalho 107, Piratininga (21) 99246-3181
MMF da Leopoldina Julio Dias Gonzales Rua George Allan s/nº, Barreto (21) 99434-5624
MMF do Maritimos “Carlos Rafael Rodriguez” Travessa Carlos Silva 1, Barreto (21) 2622-4348
MMF do Marui “Jorge Luiz Camacho Rodrigues” Rua Monsenhor Raeder 151, Barreto (21) 96601-3189 
MMF da Nova Brasília “Antonio Ñico Lopez” Rua Zalmir Garcia s/nº, Engenhoca (21) 96601-3189 
MMF Zilda Arns Baldeador “Deputado José Sally” Loteamento Bento Pestana s/nº, Baldeador (21) 97316-9542
MMF da Vila Ipiranga “Vilma Espin” Rua Tenente Osório s/nº, Fonseca (21) 96847-5217
MMF do Coronel Leoncio “Dr. Claudio do Amaral” Avenida Professor João Brasil s/nº, Engenhoca (21) 2621-6535
MMF do Viçoso Jardim “Tayssa Erminda Alves” Estrada Viçoso Jardim s/nº, Viçoso Jardim (21) 96839-7618
MMF da Teixeita de Freitas “Dr. Antonio Peçanha” Rua Teixeira de Freitas 380, Fonseca (21) 96898-0061
MMF do Caramujo “Dr. Aloisio Brazil” Avenida Colônia s/nº, Caramujo (21) 99284-8438
MMF do Morro do Céu “Faustino Perez” Estrada Viçoso Jardim 357, Viçoso Jardim (21) 96635-7432
MMF do Jonathas Botelho “Jose Suares Blanco” Travessa Jonathas Botelho 133, Cubango (21) 99399-3550
MMF do Bernadino Raul “Carlos Pareto Jr.” Rua Sá Barreto 107, Fonseca (21) 99219-5533
MMF do Morro da Boa Vista “Italo Gomes” Rua Indígena 200, São Lourenço (21) 2705-0341
MMF da Ilha da Conceição Dr. Ruy Carlos Decnop “Cé-
lia Sánchez” Rua Jornalista Sardo Filho 196, Ilha da Conceição (21) 96871-5705

MMF da Ponta da Areia Rua Coronel Miranda 18, Ponta da Areia (21) 97519-8783
MMF do Vital Brazil “Carlos Juan Finlay” Rua João da Lossi, Travessa F, 8, Vital Brazil (21) 96863-5799
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MMF do Viradouro “Camilo Cienfuegos” Rua Dr. Mario Vianna 790, Santa Rosa (21) 96855-8279
MMF do Preventório I “Abel Santa Maria” Travessa Carmita s/nº, Charitas (21) 96687-1055
MMF do Souza Soares “Jose Antonio Echeverria Bianchi” Rua Lions Club 37, Santa Rosa (21) 96826-2801
MMF do Preventório II “Calixto García” Avenida Quintino Bocaiúva s/nº, Charitas (21) 96804-5986
MMF de Jurujuba “Mario Munhoz Monroe” Avenida Carlos Ermelindo Marins s/nº, Jurujuba (21) 99418-4268
MMF do Martins Torres “Dr. João Vasconcellos” Rua Martins Torres 281, Santa Rosa (21) 97338-6915
MMF do Cavalão “Frank Pais Garcia” Alameda Paris s/nº, São Francisco (21) 99300-3378
MMF do Alarico “Dr. Omar Marinho Vieira” Estrada do Alarico s/nº, Santa Rosa (21) 99194-3916
MMF do Palácio “Jesus Montañez” Rua 11 de Agosto 4, Ingá (21) 96669-9139
MMF Enoc Joaquim de Oliveira “Jacaré” Estrada Frei Orlando - Jacaré info. restrita

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Unidade Endereço Telefone

UBS Centro Dr. Eduardo Imbassay Rua Visconde de Uruguai 531, Centro 2620-8226
2612-8183

UBS Engenhoca Rua Coronel Guimarães 724, Engenhoca 2628-8656
2694-0110

UBS Morro do Estado Dr. Mario Pardal Rua Dr. Araujo Pimenta s/nº, Ingá 2622-1010
UBS Santa Bárbara Adelino de Mendonça e Silva Rua Jandira Pereira 625, Santa Bárbara 2627-6303

POLICLÍNICAS REGIONAIS

Unidade Endereço Telefone

Policlínica Regional Dr. Carlos Antônio da Silva Rua Jansen de Mello s/nº, São Lourenço
2717-1426
2719-0050
2721-0059
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Policlínica Regional Dr. Sérgio Arouca Praça Vital Brazil s/nº, Santa Rosa 2711-2366
2710-9176

Policlínica Regional Dr. Guilherme Taylor March Rua Desembargador Lima Castro 238, Fonseca 2626-4170

Policlínica Regional do Largo da Batalha Dr. Francisco da 
Cruz Nunes Rua Reverendo Armando Ferreira s/nº, Largo da Batalha

2616-3633
2710-1053
2710-7100

Policlínica Regional de Itaipú Assistente Social Maria 
Aparecida da Costa Avenida Irene Lopes Sodré s/nº, Engenho do Mato (21)2609-6368

Policlínica Regional De Piratininga – Dom Luiz Orione Rua Marcolino Gomes Candau 111, Piratininga 3701-8271
2618-2654

Policlínica Regional do Barreto Dr. João da Silva Vizella Rua Luiz Palmier 726, Barreto 2719-0141
2719-6861

Policlínica Regional da Engenhoca Dr. Renato Silva Avenida Professor João Brasil s/nº, Engenhoca (21)2620-8047

ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

POLICLÍNICAS DE ESPECIALIDADE

Unidade Endereço Telefone

Policlínica de Especialidades Dr. Sylvio Picanço (PESP) Av. Amaral Peixoto 169, Centro
2719-1699
2719-3255
2620-0486 (Fax)

Policlínica de Especialidades em Atenção à Saúde da Mu-
lher Malu Sampaio (PEMS) Rua Visconde de Uruguai 531, Centro

2621-2302
2621-1109 (Fax)
2621-8185 (SAU)
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CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Unidade Endereço Telefone

CAPS II Casa do Largo Avenida Presidente Roosevelt 465, São Francisco (21) 2616-5612
CAPS II Herbert de Souza Rua Marques de Olinda 104, Centro (21) 2722-4147
CAPS AD Alameda Alameda São Boaventura 129, Fonseca (21) 2718-5803
CAPSi Monteiro Lobato Av. Alm. Ary Parreiras 649, Vital Brasil (21) 2621-6598

UNIDADE DE ACOLHIMENTO 

Unidade Endereço Telefone

Unidade de Acolhimento Infantojuvenil Av. Alm. Ary Parreiras 676, Vital Brasil (21) 2621-6598

AMBULATÓRIOS AMPLIADOS DE SAÚDE MENTAL

Unidade Endereço Telefone

Ambulatório Ampliado de Saúde Mental – Policlínica Re-
gional Sérgio Arouca Praça Vital Brasil s/nº, Vital Brasil

2711-2366 
2710-9176
2610-8975

Ambulatório Ampliado de Saúde Mental – Policlínica 
Regional João Vizella (Ambulatório de Saúde Mental 
do Barreto)

Rua Dr. Luiz Palmier 726, Barreto info. restrita

Ambulatório Ampliado de Saúde Mental – Policlínica Re-
gional Carlos Antônio da Silva Avenida Jansen de Melo s/nº, Centro 2719-0050

2717-1426
Ambulatório Ampliado de Saúde Mental —Policlínica do 
Largo da Batalha Rua Reverendo Armando Ferreira, 30 - Largo do Batalha 2616-1456

Ambulatório Ampliado de Saúde Mental – Hospital Psi-
quiátrico de Jurujuba Av. Quintino Bocaiúva s/nº, Charitas 2714-8856 (r 223)

2710-0663
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Ambulatório Ampliado de Saúde Mental da Região Oceâ-
nica – Policlínica de Piratininga Rua Dr. Marcolino Gomes Candau 111, Piratininga info. restrita

Ambulatório Ampliado de Saúde Mental do Fonseca – Po-
liclínica Regional Dr. Guilherme Taylor March Rua Desembargador Lima Castro 238, Fonseca info. restrita

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA

Unidade Endereço Telefone

Centro de Convivência e Cultura de Niterói Av. Amaral Peixoto 169, 9º andar, Centro info. restrita

SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS

Unidade Endereço Telefone

Serviço de Residência Terapêutica Centro informação restrita info. restrita
Serviço de Residência Terapêutica Pendotiba informação restrita info. restrita
Serviço de Residência Terapêutica Preventório informação restrita info. restrita
Serviço de Residência Terapêutica Charitas informação restrita info. restrita
Serviço de Residência Terapêutica São Francisco informação restrita info. restrita
Serviço de Residência Terapêutica Preventório informação restrita info. restrita
Serviço de Residência Terapêutica Preventório informação restrita info. restrita
Serviço de Residência Terapêutica Preventório informação restrita info. restrita
Serviço de Residência Terapêutica São Lourenço informação restrita info. restrita

UNIDADES/SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO

Unidade Endereço Telefone

SPA 1 – Serviço de Pronto Atendimento do Largo 
da Batalha Rua Vereador Armando Ferreira 30, Largo da Batalha 2616-3633

2616-0130
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SPA 2 – Serviço de Pronto Atendimento da Engenhoca Avenida Professor João Brasil s/nº, Engenhoca 3603-8874
2628-8047

Unidade de Pronto Atendimento Dr. Mário Montei-
ro (UPA III) Estrada Francisco da Cruz Nunes s/nº, Itaipu 2619-2613

MATERNIDADE DE BAIXO RISCO

Unidade Endereço Telefone

Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira Av. Carlos Ermelindo Marins s/nº, Jurujuba 3611-0107
3701-1846

HOSPITAL CIRÚRGICO

Unidade Endereço Telefone

Hospital Orêncio de Freitas Av. Machado s/nº, Barreto 2620-5157
2620-3434

HOSPITAL GERAL

Unidade Endereço Telefone

Hospital Carlos Tortelly Rua Des. Athayde Parreira 266, Centro 2620-4553

HOSPITAL PEDIÁTRICO

Unidade Endereço Telefone

Hospital Pediátrico Getúlio Vargas Filho (Getulinho) Rua Teixeira de Freitas s/nº, Fonseca 3603-525
2627-1525
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HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Unidade Endereço Telefone

Hospital Psiquiátrico de Jurujuba Av. Quintino Bocaiúva s/nº, Charitas

(21) 2714-8856
2710-0663
2610-7678
2714-8051

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)

Unidade Endereço Telefone

2 bases descentralizadas do SAMU informação restrita info. restrita

REDE ESTADUAL EM NITERÓI

Unidade Endereço Telefone

Hospital Estadual Azevedo Lima (hospital geral) Dr. Teixeira de Freitas 30, Fonseca (21) 2627-1448

UPA 24h Niterói (UPA III) Rua Sá Barreto 107, Fonseca (21) 2625-7807
2625-7721

Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras 
(hospital especializado) Rua Dr. Luiz Palmier 762, Barreto info. restrita

Polo SAMU Metropolitana II Rua Ataydes Parreira 266, Bairro de Fátima (21) 2722-2873

REDE FEDERAL EM NITERÓI

Unidade Endereço Telefone

Hospital Universitário Antônio Pedro (hospital uni-
versitário) Rua Marques do Paraná 303, Centro (21) 2629-9408
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