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Serviço oferecido Requisitos
 Documentos 
necessários

Etapas para 
processamento

Forma de 
prestação do 

serviço

Prazo para a 
prestação do 

serviço

Forma de 
comunicação 

com o solicitante 
do serviço

Horario e 
dias uteis

Locais e 
formas de 

acesso

Autorização de 
Procedimentos 
Ambulatoriais 

(parte burocrática)

Documentação 
devidamente 

preenchida no ato 
dos atendimen-

tos por quaisquer 
profissionais, sejam 

Técnicos (Médi-
cos, Enfermeiros, 
Dentistas, etc.) ou 
Administrativos 
(Recepcionistas, 
Escriturários). Ter 
os Profissionais 

Tecnicos da UAC 
disponíveis para 

executar o serviço.

Laudo de APAC 
(Autorização de 
Procedimento de 
Alta Complexi-
dade), Guia de 

encaminhamento, 
Guia de SADT 

(Serviço de Apoio 
a Diagnose e Ter-
apia), Processos 
de Solicitação de 

Esterilização, Mapa 
de Atendimento 

Ambulatorial, 
Fichas de Atendi-
mentos SUS, Req-
uisição de Exames 
(Citopatológicos 
e Mamograifa), 
entre outros.

Após preenchida a documen-
tação, no caso de exames, de 
acordo com o atendimento e 

solicitação, é avaliado o preen-
chimento e coerência entre 

solicitação e hipótese diagnósti-
ca pelos Médicos Autorizador/ 
Auditor e Técnico do Setor. Se 

negado, é devolvido para acerto 
ou cancelado ao solicitante. Se 

aprovado é devolvido ao Estabe-
lecimento de Saúde solicitante e 
ao CEERAG para agendamento. 

Conferência, Avaliação, 
Controle do que será 
ou não autorizado/ 

pago, de acordo com 
Programação Orça-

mentária e Pactuação 
Regional/Estadual/ 

Federal, através de dig-
itação em sistemas de 
informação específicos 
e obrigatórios, criados 
e disseminados pelo 
Ministério da Saúde. 
Após esse processo 
existe a conferência 
do que foi autoriza-
do com o que foi 

executado, havendo 
crítica, devolução para 
correção quando se faz 

necessário.

Diária - a parte 
burocrática não se 
retringe a carimbar, 

colar etiquetas, mas a 
relacionar em planil-
ha eletrônica, com 

detalhes, todas solici-
tações por paciente e 
por Estabelecimento 

de Saúde.

Por e-mail, documen-
tação Oficial (Comuni-

cações Internas, 
Ofícios) e telefone da 

Secretaria. Atendi-
mento exclusivo às 
Unidades de Saúde 
e Prestadores de 

Serviço, não havendo 
qualquer contato com 

a população.

Das 07:00 às 
17:00, de se-

gunda a sexta, 
exceto feria-
dos e pontos 
facultativos.

Por e-mail, telefone 
da Secretaria, ou 
presencialmente 
na Secretaria de 

Saúde.

 Faturamento 
Ambulatorial 

(Informatização da 
Atenção em Saúde)

Após documen-
tos devidamente 
preenchidos e 

autorizados, há con-
ferência do que foi 
digitado e enviado 
pelos Estabeleci-
mentos de Saúde. 
Ter  Profissionais 
Técnicos da UAC 
disponíveis para 
executar a crítica, 
processamento 
e validação dos 

dados.

Arquivos exporta-
dos com os dados 
dos atendimentos 
prestados nos Es-
tabelecimentos de 
Saúde, conforme 

Cronograma 
pré-estabelecido 

pela Coordenação 
da UAC, em con-
formidade com 
o Cronograma 

Federal.

No caso de fichas de produção 
de atendimentos já realizados, 
são conferidos e digitados. Nos 

casos em que os Estabelecimen-
tos de Saúde digitam in loco, 
encaminham os arquivos com 
os atendimentos escriturados 
nas fichas que são reavaliadas, 

conferindo se o que foi realizado, 
foi o de fato autorizado  e então 
são processados nos sistemas de 

informação específicos.

Após aprovação 
dentro do processo de 
faturamento para envio 
ao Ministério da Saúde, 

o que é feito através 
de diversos sistemas 
de informação, existe 

a continuidade do mu-
nicípio receber verbas 
Federais específicas 
como por exemplo, o 
Bloco MAC (Média e 
alta Complexidade) 
PAB variável (Piso 

da Atenção Básica), 
além de ter ferra-

mentas oficiais para 
monitorar, pagar ou 

glosar pagamentos aos 
prestadores, através de 
relatórios elaborados a 
partir desses sistemas 

de informação.

Diária, onde há 
digitação de aten-

dimentos prestados 
na Média e Alta 

Complexidade. O 
envio de arquivo 
final validado ao 

Ministério, é realizado 
1 vez ao mês, con-

forme Cronograma, 
através da unificação 
de todos atendimen-

tos ambulatoriais 
SUS realizados no 
município, o que 

demanda em média 
para conferência e 
crítica 10 a 14 dias 

úteis.

Por envio do fatur-
amento através de 
sistema específoco 

de transmissção, por 
e-mail, documentação 

Oficial  
(Ofícios) e telefone. 

Devolutiva com 
relatórios por e-mail 

ao Prestador de 
Serviços (Santa Casa).

Das 08:00  às 
16:00, de se-

gunda a sexta, 
exceto feria-
dos e pontos 
facultativos.

Solicitação Oficial 
à Secretaria de 

Saúde ou pelo site 
do DATASUS e 

E-Gestor.
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Autorização de 
Procedimentos 

Hospitalares (parte 
burocrática)

Documentação 
devidamente 

preenchida no ato 
dos atendimentos 

por quaisquer 
profissionais, sejam 
Técnicos (Médicos, 
Enfermeiros, etc.) 
ou Administrativos 
(Recepcionistas, 

Escriturários), 
entregues dentro 
do prazo estabe-
lecido em Portaria 
pelo Ministério da 
Saúde (Urgências 

até 72 hrs e Eletivas 
a partir de 15 dias 

antes da realização 
do procedimento).
Ter os Profissionais 
Tecnicos da UAC 
disponíveis para 

executar o serviço.

Laudo de AIH 
(Autorização 
de Internação 

Hospitalar), Laudo 
de Solicitação de 
Procedimentos 

Especiais

Após preenchida a documen-
tação, de acordo com o atendi-
mento e solicitação, é avaliado o 
preenchimento e coerência entre 
solicitação e hipótese diagnósti-
ca pelos Médicos Autorizador/ 
Auditor e Técnico do Setor. Se 

negado, é devolvido para acerto 
ou cancelado ao solicitante. Se 
aprovado é devolvido para real-
ização do atendimento (eletivo), 
e digitação (eletivo e urgências)

Conferência, Avaliação, 
Controle do que será 
ou não autorizado/ 

pago, de acordo com 
Programação Orça-

mentária e Pactuação 
Regional/Estadual/ 
Federal, através de 

digitação em sistemas 
de informação espe-
cíficos e obrigatórios, 
criados e dissemina-

dos pelo Ministério da 
Saúde. 

Após esse processo 
existe a conferência 
do que foi autoriza-
do com o que foi 

executado, havendo 
crítica, devolução para 
correção quando se 

faz necessário.

Diária - a parte 
burocrática não se 
retringe a carimbar, 
colar etiquetas, mas 

a relacionar em 
planilha eletrônica, 

com detalhes, todas 
solicitações por 

paciente e encamin-
hadas ao Prestador 

(Santa Casa)

Por e-mail, docu-
mentação Oficial 

(Ofícios) e telefone da 
Secretaria. Atendi-

mento exclusivo aos 
Profissionais Técnicos 
envolvidos no proces-

so de autorização/ 
auditoria/ fatura-

mento, não havendo 
qualquer contato 
com a população.

Das 07:00 
às 17:00, de 
segunda a 

sexta, exceto 
feriados e 

pontos facul-
tativos

Por e-mail, tele-
fone da Secretaria, 

ou presencial-
mente na Secre-
taria de Saúde

 Faturamento 
Hospitalar 

(Informatização 
da Atenção 

Especializada 
de Média e Alta 

Complexidade em 
Saúde)

Documentação 
devidamente 

preenchida no ato 
do atendimentos 

por quaisquer 
profissionais, sejam 

Técnicos (Médi-
cos, Enfermeiros, 
Dentistas, etc.) ou 
Administrativos 
(Recepcionistas, 

Escriturários, 
entregues dentro 

do prazo, conforme 
Ministério da Saúde 

(Urgências até 
72 hrs e Eletivas 
a partir de 15 dias 

antes da realização 
do procedimento). 
Ter  Profissionais 
Técnicos da UAC 
disponíveis para 
executar a crítica, 
processamento 
e validação dos 

dados.

Arquivos exporta-
dos com os dados 
dos atendimentos 

prestados no 
Prestador (Santa 
Casa), conforme 

Cronograma 
pré-estabelecido 

pela Coordenação 
da UAC, em con-
formidade com 
o Cronograma 

Federal.

Os laudos de AIH são enviados 
para autorização, se cancelados, 

são devolvidos ao Prestador 
para NÂO REALIZAÇÂO DO 

PROCEDIMENTO, se aprovados, 
são devolvidos para REAL-

IZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
E DIGITAÇÃO, tanto nos casos 
eletivos, quanto de urgência. 

O Prestador digita in loco, 
encaminha a UAC por e-mail os 
arquivos com os atendimentos 

escriturados nos laudos, que são 
reavaliados, com a conferência 
se o que foi realizado, foi o de 
fato autorizado e então são 

processados nos sistemas de 
informação específicos.

Após aprovação 
dentro do processo 
de faturamento para 
envio ao Ministério da 

Saúde, o que é feito at-
ravés de diversos siste-

mas de informação, 
para a continuidade 

do município receber 
verbas Federais 

específicas como por 
exemplo, o Bloco MAC 

(Média e alta Com-
plexidade), além de 

ter ferramentas oficiais 
para monitorar, pagar 
ou glosar pagamen-
tos aos prestadores, 
através de relatórios 
elaborados a partir 
desses sistemas de 

informação.

Diária, onde há 
digitação dos 

dados contantes 
nos laudos. O envio 
de arquivo final val-
idado ao Ministério, 

é realizado 1 vez 
ao mês, conforme 

Cronograma, através 
da unificação de 
todos atendimen-
tos ambulatoriais 
SUS realizados no 
município, o que 

demanda em média 
para conferência e 
crítica específica, 10 

a 14 dias úteis.

Por envio do fatur-
amento através de 
sistema específoco 

de transmissção, por 
e-mail, documen-

tação Oficial  
(Ofícios) e telefone. 

Devolutiva com 
relatórios por e-mail 

ao Prestador de 
Serviços (Santa 

Casa).

Das 08:00  
às 16:00, de 
segunda a 

sexta, exceto 
feriados e 

pontos facul-
tativos

Solicitação Oficial 
à Secretaria de 

Saúde ou pelo site 
do DATASUS e 

E-Gestor
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Treinamento 0/ 
Capacitação de 

Profissionais - Fichas 
de Atendimento 

e Digitação 
nos Sistemas e 

Informação)

Profissionais de 
Saúde (Técnicos e 
Administrativos), 
com atividades 
co-relacionadas 
ao conteúdo do 
treinamento aos 
serviços diários. 

Ter os Profissionais 
Tecnicos da UAC 
disponíveis para 

executar o serviço.

Fichas impressas, 
material de apoio, 
passo a passo de 
uso dos sistemas.

Elaboração de material para 
treinamento e metodologia de 

ensino.

Presencial, com apre-
sentação em slides e 
uso real do sistema.

Solicitação prefer-
enciamente com 
duas semanas de 

antecedência.

Por e-mail, docu-
mentação Oficial 
(Comunicações 
Internas, Ofícios) 

e telefone da 
Secretaria. Atendi-
mento exclusivo às 
Unidades de Saúde 
e Prestadores de 

Serviço, não haven-
do qualquer contato 

com a população.

Dia e Horário 
previamente 
agendados, 
conforme di-
sponibilidade 
do Treinador 
e de quem 

será Treinado, 
conforme tra-
balhos diários 
nos Estabe-
lecimentos 
de Saúde.

Presencialmente 
na Secretaria 
de Saúde, ou 

em espaço que 
possa vir a ser 
sugerido pelos 
responsáveis 

pelos Profissionais 
a serem capacit-

ados.

Suporte em 
Informática 

Erro em sistemas 
de informação, 

lendidão de pro-
cessos, inoperância 
do equipamento. 

Ter os Profissionais 
Tecnicos da UAC 
disponíveis para 

executar o serviço.

Solicitação de 
reparo identifi-

cando Unidade/ 
Setor, usuário do 

equipamento, 
qual falha e quan-

to tempo.

Queixa de falha do usuário, rol 
de perguntas do Técnico ao 

usuário quanto ao processo de 
desempenho do equipamento 
e falhas. Recebendo ou verifi-
cando in loco equipamento, é 

feito reparo ou dada orientação 
ao usuário.

Avaliação da falha ou 
defeito apresentado, 

seja de hardware 
(compra de peças) ou 
software (atualização, 

instalação, for-
matação), executan-
do ação correitiva 

quando necessário e 
dentro das possibili-

dades de ferramentas 
e peças existentes no 

setor.

Varia conforme 
defeito de hardware 
(compra de peças) 
ou software (atual-
ização, instalação, 

formatação).

Por e-mail, docu-
mentação Oficial 
(Comunicações 
Internas, Ofícios) 

e telefone da 
Secretaria. Atendi-
mento exclusivo às 
Unidades e Setores 
diretamente ligados 

a Secretaria de 
Saúde.

Atendimento 
de segunda 
a sexta, das 

07:00 às 
16:00.

Em Setores Inter-
nos da Secretaria 
de Saúde, in loco, 
nas Unidades e 

Setores Externos 
vinculados à Sec-
retaria de Saúde , 
solicitamos envio 
de equipamento 
à Secrataria, no 
setor da UAC, 

com aviso prévio 
por e-mail ou tele-

fone.

Suporte em Sistemas 
de Informação

Instalação, Atu-
alização, Erros 
em sistemas de 

informação utiliza-
dos na Rede SUS, 
dúvidas quanto 
ao processo de 

digitação, emissão 
de relatórios e ex-

portação de dados. 
Ter os Profissionais 
Tecnicos da UAC 
disponíveis para 

executar o serviço. 
Alguns sistemas 
(E-SUS, CNES, 

CADWEB, SISCAN, 
SGOP, SCPA, 

BPA, SISAIH01, 
CIAH, FORMSUS, 
HÓRUS, SISVAN, 

SI-PNI, SI-EDI, SIM, 
SINASC, SINAN)

Solicitação de 
suporte identifi-

cando Estabeleci-
mento de Saúde/ 

Setor, usuário 
do sistema, qual 
dúvida ou falha 
apresentada, at-
ravés de print da 
tela com o erro.

Solicitação do suporte com de-
scrição do problema/ dúvida.

Avaliação do prob-
lema/ dúvida, busca 
ou resposta imediata 

quanto a solução. 
Há casos em que 

reportamos falhas oc-
asionadas dentro dos 
sistemas, diretamente 
a Secretaria de Esta-
do e ao Ministério da 
Saúde para possível 
solução através de 

atualização de versão 
ou orientações de 
como proceder em 

cada caso.

Se for apenas 
suporte quanto a 
dúvidas, imediata, 
no caso de falha 

de sistema, o prazo 
será o de resposta 
da Secretaria de 

Estado/ Ministério 
da saúde

Por e-mail, docu-
mentação Oficial 
(Comunicações 

Internas, Ofícios) e 
telefone da Secre-
taria. Atendimen-
to exclusivo aos 

Estabelecimentos 
de Saúde, incluin-
do Prestador de 
Serviços (Santa 

Casa).

Atendimento 
de segunda 
a sexta, das 

07:00 às 
16:00.

Geralmente à 
distância, através 
de acesso remoto 
ou somente por 
meio de ligação 

telefônica.
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Apoio à Gestão

Ter os bancos de 
dados atualiza-
dos, profission-

al disponível 
para emissão 

de relatórios e 
elaboração de 
estatísticas e 

indicadores. Ter 
os Profission-

ais Tecnicos da 
UAC disponíveis 
para executar o 

serviço.

Solicitação por 
e-mail, docu-
mento oficial 

ou verbalmente, 
destacando 
quais infor-

mações serão 
necessárias e o 
prazo máximo 
para entrega 
das mesmas.

Chegando a solicitação 
já damos retorno de data 
provável de entrega dos 

relatórios, a partir daí 
realizamos todos cruzamen-

tos necessários, salvando 
versões em xlsx, docx e 

pdf, conforme necessidade 
e possibilidade, enviando 

por e-mail e imprimindo via 
física quando solicitado.

Através da gestão 
da informação é 

possivel idenficar 
sasonalidade, sur-

tos, demandas rep-
rimidas, proporção 
entre oferta X ne-
cessidade, influen-
ciando diretamente 

no planejamento 
das ações em saúde 
e nas ações a serem 
desempenhadas at-
ravés do panorama 

real identificado.

Variação entre 
quais infor-

mações, perío-
do e variáveis 
(por ocorrên-

cia, residência, 
Estabelecimento 
de saúde, faixa 

etária, sexo, etc), 
podendo ser 

emitido no dia, 
ou semanas após, 
dependendo das 
datas correntes 
do faturamento 
apresentado e a 

ser relatado, uma 
vez que se não 

foi apresentado e 
faturado, não há 

dados para serem 
analisados.

Por e-mail e por 
via impressa de 

relatórios.

Atendi-
mento de 
segunda a 
sexta, das 
08:00 às 

17:00.

Presencialmente 
em reuniões na 
Secretaria de 
Saúde - Setor 

UAC, por e-mail.

Observação: o Setor da UAC (Unidade de Avaliação e Controle), não realiza nenhum atendimento direto a população, sendo que os Profissioais das Unidades são Capacitados e sempre 
Orientados para darem o devido acolhimento aos pacientes, sem ter que fazê-los ir de um ponto a outro da cidade para serem orientados quanto e liberação de exames ou internações.

Consulta Médica -  
Atenção Básica (Clínico 

Geral, Generalista, 
Pediatra, Ginecologista, 

Obstétra e Dentista)     
Especialidades 

(Fonoaudiologo, 
Otorrinolaringologista, 

Oftalmologista, 
Endócrino, 

Nutricionista, 
Psicólogos e Psiquiatra. 

 Morar em Santa 
Isabel 

Especialidades - 
possuir guia de 

encaminhamento

 RG, CPF, 
Cartão SUS e 

comprovante de 
residência para 

cadastro de 
RMS (abertura 
de prontuário) 

na unidade.

 - Solicitação da consulta 
 

- Agendamento de acordo 
com a disponibilidade de 

vagas 
 

- Retorno do paciente

 Após as consultas 
com o médico, as 
guias de encamin-

hamentos são 
direcionadas a  SMS  

para os devidos 
agendamentos. Ex-
ames laboratoriais 

são agendados pelo 
Enfermeiro da uni-

dade priorizando os 
casos de urgências, 
pré natal e crianças

De acordo com 
conduta médica.

Todos os agenda-
mentos são pres-
enciais, mas para 
manter contato 
com o paciente 
utiliza-se o tele-

fone/celular. 

Segunda à 
sexta-feira 
das 7h às 

16h 

Presencial – Em 
todas as Uni-
dades Básicas 

de Saúde – 
UBS’s e Estraté-
gias Saúde da 
Família – ESF’s 

Coleta de exames 
laboratoriais e 
citopatologico 

oncótico 
(papanicolau). 

Morar em Santa 
Isabel

RG, CPF, Cartão 
SUS e com-
provante de 

residência para 
cadastro de 

RMS (abertura 
de prontuário) 

na unidade

 - Solicitação do exame  
- Agendamento de acordo 
com a disponibilidade de 

vagas 
- Retorno do paciente para 

receber os resultados e pas-
sar com o médico 

Após a coleta, os 
exames são en-

caminhados para 
análise no labo-

ratório responsável 
e retornam para a 
Unidade. O paci-

ente recebe os re-
sultados e caso seja 
identificado algum 
problema, ele já ini-
cia um tratamento 

adequado

De acordo com 
conduta médica.

Presencial e via 
telefone/celular

Segunda à 
sexta-feira 
das 7h às 

16h 

Presencial – Em 
todas as Uni-
dades Básicas 

de Saúde – 
UBS’s e Estraté-
gias Saúde da 
Família – ESF’s
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Dispensação de 
medicamentos 

básicos 

Morar em 
Santa Isabel

RG, CPF, 
Cartão SUS, 

Receita Médi-
ca e com-

provante de 
residência 

para cadas-
tro de RMS 

(abertura de 
prontuário) 
na unidade

 - Apresentação dos 
documentos 

- Retirada dos medica-
mentos

Após a apre-
sentação dos 
documentos 

necessários, os 
medicamentos 

são dispensados 
para o paciente

Imediatamente 
após a apre-
sentação dos 
documentos

Presencial e via 
telefone/celular

Segunda à 
sexta-feira 
das 7h às 

15h 

Presencial 
– Em todas 
as Unidades 
Básicas de 

Saúde – UBS’s 
e Estraté-
gias Saúde 

da Família – 
ESF’s

Dispensação de 
preservativos 

masculino e feminino 
e contraceptivos

Morar em 
Santa Isabel Nenhum Solicitação                

Entrega imediata

O próprio pa-
ciente retira na 

Farmácia Munici-
pal da Unidade

Entrega 
imediata Presencial 

Segunda à 
sexta-feira 
das 7h às 

16h 

Presencial 
– Em todas 
as Unidades 
Básicas de 

Saúde – UBS’s 
e Estraté-
gias Saúde 

da Família – 
ESF’s

Atendimento de 
Enfermagem (pré - 
natal; puericultura; 
puerpério; triagem 
pré consulta  e pós 
consulta; curativos; 
retirada de pontos)

Morar em San-
ta Isabel

RG, CPF, 
Cartão SUS e 
comprovante 
de residência 
para cadas-
tro de RMS 

(abertura de 
prontuário) 
na unidade.

 Solicitação de 
atendimento       

Triagem                             
Atendimento                       

O paciente é 
atendido pelo En-
fermeiro e quan-

do necessário 
é encaminhado 

para uma consul-
ta médica com o 
Clínico Geral da 

Unidade 

Imediato (Todas 
as consultas de 

enfermagem 
são demandas 
espontâneas, 

sendo agenda-
das somente 

coletas de cito-
logia oncótica.) 

Presencial e via 
telefone/celular

Segunda à 
sexta-feira 
das 7h às 

16h 

Presencial 
– Em todas 
as Unidades 
Básicas de 

Saúde – UBS’s 
e Estraté-
gias Saúde 

da Família – 
ESF’s

Vacinação Morar em San-
ta Isabel

RG; CPF; 
Cartão SUS; 

Carteirinha de 
vacinação

Análise da carteirinha 
de vacinação                              

Aplicação da vacina

Após analisar a 
carteira de vaci-
nação e consta-
tar a necidade 
da aplicação, o 

paciente recebe a 
vacina

De acordo 
com a 

disponibil idade 
de vacinas

Presencial e via 
telefone/celular

Segunda à 
sexta-feira 
das 7h às 

16h

Presencial 
– Em todas 
as Unidades 
Básicas de 

Saúde – UBS’s 
e Estraté-
gias Saúde 

da Família – 
ESF’s

Visitas Domicilares

Morar em San-
ta Isabel            

Estar acama-
do ou não ter 

disponibil idade 
para compare-
cer na Unidade 
de Saúde mais 

próxima

RG; CPF; 
Cartão SUS

Busca ativa por 
pacientes

Os profissionais 
da saúde fazem 

a busca ativa por 
pacientes na área 

de abrangência 
de cada Unidade 
e atendem solic-
itações médicas 

para acompanhar 
pacientes espe-

cíficos

De acordo 
com protocolo 

médico
Presencial

Segunda à 
sexta-feira 
das 7h às 

16h

Presencial 
– Em todas 
as Unidades 
Básicas de 

Saúde – UBS’s 
e Estraté-
gias Saúde 

da Família – 
ESF’s
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Planejamento 
Familiar

Morar em Santa 
Isabel Nenhum 

Encontros para elaboração de um 
planejamento adequado de acordo 

com as condições da família

As famílias podem 
comparecer na Unidade 
de Saúde mais próxima 
e solicitar um encontro 
para abordar aspectos 

do planejamento familiar

Pode variar Presencial
Segunda à sex-
ta-feira das 7h 

às 16h

Presencial – Em 
todas as Unidades 
Básicas de Saúde – 
UBS’s e Estratégias 
Saúde da Família 

– ESF’s

Grupos educativos 
(tabagismo; 
alimentação 

saudável; hipertensão 
e diabetes; atividades 

físicas... Cada mês 
trabalhamos um 

tema. Por ex: janeiro 
roxo -  hanseniase)

Morar em Santa 
Isabel Nenhum Agendamento do encontros Par-

ticipação regular dos munícipes

Todos os munícipes 
podem participar dos 

grupos educativos 
geralmente realizados 

na própria Unidade 
com os profissionais de 

saúde

Pode variar Presencial Pode variar 

Presencial – Em 
todas as Unidades 
Básicas de Saúde – 
UBS’s e Estratégias 
Saúde da Família 

– ESF’s

Teste de Gravidez 
(TIG)

Morar em Santa 
Isabel

RG, CPF, Cartão 
SUS e comprovante 
de residência para 
cadastro de RMS 

(abertura de pron-
tuário) na unidade

Solicitação do teste               
Realização do teste            
Resultados do teste

 Durante consulta de en-
fermagem, identifica-se 
a data da última men-
struação e realiza-se 
a Prognosticon (teste 

rapído de gravidez).  Em 
determinadas situações 

é solicitado o  BHCG 
(exame de sangue). 
Se der positivo, o 

Enfermeiro responsável 
solicita exames de rotina 
+ USG obstétrica.  Após 
o recebimento dos re-
sultados avaliados pelo 
Enfermeiro, o paciente 
será encaminhado para 
consulta com Médico 

obstétra. 

Imediato Presencial
Segunda à sex-
ta-feira das 7h 

às 16h

Presencial – Em 
todas as Unidades 
Básicas de Saúde – 
UBS’s e Estratégias 
Saúde da Família 

– ESF’s

Testes rápidos (HIV, 
Sífilis, Hepatites B e C)

Morar em Santa 
Isabel

RG, CPF, Cartão 
SUS

Solicitação do teste               
Realização do teste            
Resultados do teste

Caso o teste rápido dê 
positivo, o paciente é 

encaminhado para con-
sulta com o médico que 
irá solicitar a sorologia 
para total confirmação. 

Se realmente der 
positivo, o paciente é 
encaminhado para a 
Secretaria Municipal 
de Saúde e inicia um 

acompanamento com a 
coordenadora do depar-

tamento de IST/AIDS

Imediato (demanda 
livre) Presencial

Segunda à sex-
ta-feira das 7h 

às 15h

Presencial – Em 
todas as Unidades 
Básicas de Saúde – 
UBS’s e Estratégias 
Saúde da Família 

– ESF’s
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Acompanhamento 
através do programa 

IST/AIDS

Morar em Santa 
Isabel

RG;CPG; 
resutado dos 
testes rápidos 

realizados

Exames laboratoriais para 
confirmação do caso         

Triagem                           In-
ício do acompanhamento

Após o diagnósti-
co, o paciente é 

encaminhado para 
o devido acolhi-
mento em locais 

de referência: SAE 
Carlos Cruz; CTA - 
Central de Testa-

gem de Acolhimen-
to. Os pacientes 

de Hepatites Virais 
geralmente são 

encaminhados para 
o Hospital Arnaldo 

Pezzuti.                As 
mães portadoras 

do HIV também re-
cebem acompanha-
mento no pré-parto, 
parto e pós-parto. 

Após o nascimento, 
o bebê é acompan-
hado até completar 
18 meses.  Casos de 
Sífilis são tratados 
nas Unidades de 

Saúde do município, 
acompanhados 

pelo Médico Clínico 
Geral da própria 

Unidade

Assim que o pa-
ciente é diagnos-
ticado, inicia-se o 
acompanhamento 

(Imediato)

Presencial ou via 
telefone

Segunda à 
sexta-feira, 
das 8h às 

17h

Presencial 
-  Secretaria 
Municipal de 

Saúde

Acesso a 
procedimentos como 
consultas e exames 

de média e alta 
complexidade como 
cateterismo, marca 
passo, tratamento 

oncológico e outros. 

Guia de 
encaminhamento 

para agendamento 
de consultas 

especializadas 
e requisição de 

exames - impresso 
SADT (média 

complexidade) 
e APAC (alta 

complexidade) 
contendo 

informações 
necessárias

Cartão SUS; 
RG; CPF E 

Comprovante 
de endereço

  Solicitação realizada 
pelos profissionais das 

Unidades de Saúde (Rede 
Pública de Saúde) que 

encaminham ao departa-
mento de regulação do 

município 

Solicitações avali-
adas, autorizadas 
e agendadas pela 
regulação ambula-
torial e informado 
a Unidade solici-

tante

Depende da ofer-
ta de serviços e 

demanda de pro-
cedimentos, ex-

ames e consultas, 
variando entre 
dias e meses

 Os solicitantes 
são as Unidades 
de Saúde (Rede 

Pública de Saúde 
de Santa Isabel). 

Por telefone, 
e-mail, documen-

tos e pessoal-
mente quando 

necessário

 Segunda a 
sexta-feira, 
das 8h às 

17h

 Através de 
todas as 

Unidades de 
Saúde (Postos 

de Saúde - 
Atenção Bási-

ca) e prestador 
de serviços 

(Santa Casa de 
Misericórdia de 
Santa Isabel) 

por documen-
tos e sistema 
específico de 
informação
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 Combate às Endemias 
-  Atendimentos à 

denúncias 
realizadas pela 

população e 
retorno em imóveis 

que apresentam 
problemática no 

município (denúncias 
que devem ser 

atendidas, são dos mais 
variadas naturezas, 
bem como ESGOTO, 

LIXEIRA, entre outros, 
pois a visita deve ser 

realizada e no caso de 
haver apoio em casos 

mais complicados, 
existe o trabalho feito 
em conjunto com os 
fiscais da Vigilância 

Sanitária) 

As denúncias 
devem ser sobre  
locais da cidade 
de Santa Isabel

Não é 
necessário 

identificação

1- recebimento da denún-
cia; 2- Avaliação do local; 
3- contato com o morador 
denunciado; 4- estipulação 
de prazo para a realização 

das adequações que podem 
variar de acordo com o prob-
lema encontrado; 5- retorno 
ao local no final do prazo; 

6- caso as adequações sejam 
feitas finalização do proces-

so, caso não, ocorre a di-
minuição do prazo, podendo 
haver notificações entre out-
ras medidas cabíveis no qual 
acarreta em multa quando   

não há o cumprimento;  

Comparecimento 
da equipe ao local 

denunciado
Pode variar Via telefone e/ou 

pessoalmente

Segunda à 
sexta- feira 
das 8h às 

17h

Secretaria Mu-
nicipal da Saúde         
e telefone: 4656-

4444

Distribuição de capas 
de caixa d’água    

Para caixas 
d’águas que apre-
sentam irregular-
idades quanto à 

vedação e poste-
rior vistoria dos 

locais onde foram 
entregues;

Nome e 
endereço

Distribuição da tela e pos-
teriormente visita ao local 
para verificação da correta 

aplicação da tela;

Imediato, quando 
possuímos tela em 

estoque;
Pessoalmente

Segunda à 
sexta- feira,  
das 8h às 

17h

Secretaria Mu-
nicipal da Saúde         
e telefone: 4656-

4444

        Distribuição de 
hipoclorito de sódio    

Em locais onde 
a falta de água e 
saneamento são 
visíveis, e ocorre  
armazenamento 

de água;

Imediato, quando 
possuímos hipoclo-

rito em estoque;
Pessoalmente

Segunda à 
sexta- feira,  

das 8h às 17h

Secretaria Mu-
nicipal da Saúde         
e telefone: 4656-

4444

Casa-a-casa

Atividade realiza-
da diariamente, 

em que são feitas 
vistorias em todas 
as residências do 
perímetro urbano 

e rural do mu-
nicípio;

Pode variar
Segunda à 
sexta- feira,  

das 8h às 17h
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Bloqueio contra o 
criadouro

Vistoria realizada 
intra e peri dom-
iciliar, em bairros 
que apresentam 
pacientes com 

suspeita de dengue, 
com o intuito de 

eliminar a maioria de 
criadouros possíveis, 
coletando larvas e 
quando necessário 
aplicando larvicida, 
evitando assim a 

procriação de mos-
quitos que possam 

disseminar a doença;

Pode variar
Segunda à 
sexta- feira,  

das 8h às 17h

Pontos Estratégicos

Locais cadastrados, 
onde apresentam 

maior incidência de 
criadouros específi-
cos, que são vistoria-
dos quinzenalmente, 
e devidamente trat-
ados através de apli-
cação de larvicidas 
e tratamento com 
inseticidas quando 
são encontradas 

larvas positivas para 
o Aedes aegypti ;

Pode variar
Segunda à 
sexta- feira, 

das 8h às 17h

Imóveis Especiais

Locais referencia de 
grande circulação 
de pessoas, como 
escolas, hospitais 

(VISTORIA EM TODA 
A ÀREA, INTERNA 
E EXTERNA, E EM 

TODO E QUALQUER 
LOCAL QUE 

APRESENTE RISCO 
QUANTO À PROLIF-
ERAÇÃO DE LAR-
VAS, SENDO FEITO 

O “CONTROLE 
MECÂNICO” QUAN-
DO NECESSÁRIO ), 

delegacia e unidades 
de saúde, que são 

vistoriados mensal-
mente;

Pode variar
Segunda à 

sexta-feira, das 
8h às 17h
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Nebulização

Em residências 
de pacientes com 
caso de Dengue 
confirmado e em 
todo seu entorno, 
com o intuito de 

eliminar os alados 
existentes no 

local para evitar a 
transmissão para 
mais pessoas ao 

redor;

Pode variar

Segunda à 
sexta-feira, 
das 8h às 

17h

Barraca temática

Barraca com 
a temática da 

dengue, expos-
ta em praças 
públicas em 

datas específicas, 
com a exposição 
de amostras do 

ciclo biológico do 
mosquito, entre-
ga de panfletos e 

orientações;

Palestras educativas

Abordam temas 
com todos os 

vetores de maior 
incidência no 
município, em 

escolas, empre-
sas e unidades 
de saúde do 

município, bem 
como eventos em 

praças públi-
cas e ações em 

datas específicas 
(palestras que, 

inclusive, são re-
alizadas em sala 
de espera de uni-
dades de saúde à 
pacientes, devido 

estado clínico 
seja desconhe-

cido);

Pode variar

Segunda à 
sexta-feira, 
das 8h às 

17h
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Panfletagem e 
fixação de cartazes

Orientação nos 
portais, feiras 

livres, transporte 
coletivo e região 
central do mu-

nicípio, (principal-
mente em datas 

festivas e feriados 
prolongados) 

com o intuito de 
atingir turistas e 
proprietários de 

casas de veraneio 
e por se tratar 
de uma cidade 

dormitório, onde 
grande parte da 

população só 
se encontra no 

município aos fins 
de semana. 

        . Pode variar

Segunda à 
sexta-feira, 
das 8h às 

17h

Castração Morar em Santa 
Isabel

RG, CPF e Com-
provante de 
Residência

Solicitação da castração 
 Entrada na lista de espera 

 Agendamento da castração 
Realização da castração 
 Retorno do animal para 

retirada de pontos 

Após o pedido de 
castração, o animal 

entra na fila de 
espera até que seja 

chamado. 

De 5 meses a 1 ano Presencial e via 
telefone

Segunda à 
sexta-feira 
das 8h às 

17h

Presencial – Sec-
retaria Municipal 

da Saúde

Vacinação Antirrábica

Morar em Santa 
Isabel  

O animal precisa 
estar saudável  

Nenhum
Campanhas de Vacinação 

 Aplicação da vacina 

Uma vez por ano a Pre-
feitura de Santa Isabel, 
por meio da Secretaria 

Municipal da Saúde, 
realiza a Campanha Na-
cional Antirrábica, que 
consiste na aplicação 

da vacina contra a raiva 
em todos os cachorros 
e gatos saudáveis do 

município. 

1 ano
Divulgação nas redes 
sociais; escolas e ruas 

da cidade
Pode variar De acordo com o 

cronograma do ano

Doação de cães e 
gatos

Ter condição 
financeira e emo-

cional para adoção 
responsável

RG, CPF e 
Comprovante de 

Residência

Visita ao Canil Municipal 
Apresentação dos documentos 

Entrevista para identificar a 
condição para cuidar do animal 

Adoção – Entrega do animal 

Após o interessado em 
adotar entrar em con-
tato com a Secretaria 

Municipal da Saúde, ele 
vai conhecer o animal 

e caso tenha condições 
para concretizar a 
adoção, o animal é 

entregue. 

Imediato Presencial e via 
telefone

De segunda à 
sexta-feira, das 

8h às 17h

Presencial – Sec-
retaria Municipal 
da Saúde / Canil 

Municipal de Santa 
Isabel
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Atendimento à 
denúncias de animais 
doentes (que podem 
causar riscos à saúde 

humana)     

O animal precisa 
estar claramente 
doente para ser 

recolhido

Denúncia 
Atendimento à denúncia 
Acolhimento do animal 

O animal é examinado pela 
veterinária responsável 

pelo Canil Municipal para 
identificação de possíveis 

doenças 

Após o atendimen-
to à denúncia e o 

devido recolhimen-
to, o animal é ex-
aminado pela vet-

erinária responsável 
pelo Canil Munic-
ipal para identifi-

cação de possíveis 
doenças. Se caso, 

for detectado 
algum agravo,  o 
animal inicia um 

tratamento adequa-
do imediatamente. 
Se não responder 
aos tratamentos, é 

realizado a eu-
tanásia. Agora se 

responder ao trata-
mento, é realizada 
a feira de adoção 
e o animal aguar-
da por adoção no 
Canil Municipal.  

Caso, não for 
detectado nen-

huma doença ou 
agravo, o animal 
é devolvido para 
o local aonde foi 

recolhido, se for an-
imal de rua, ele será 
acolhido pelo Canil  
Municipal para pos-

terior adoção. 

Pode variar Presencial e via 
telefone

De segunda 
à sexta-fei-
ra, das 8h 

às 17h

Presencial 
– Secretaria 
Municipal da 

Saúde 

Desratização / 
Dedetização / 

Desinsetização em 
locais da cidade

Solicitação do serviço 
Atendimento à solicitação 

Após a ordem de 
serviço, a ação é 

realizada. 
Pode variar Presencial e via 

telefone

De segunda 
à sexta-fei-
ra, das 8h 

às 17h

Presencial 
– Secretaria 
Municipal da 

Saúde 

Registro de 
reclamações / 

Ouvidoria

Morar em Santa 
Isabel 

Nenhum / pode 
ser anônimo

Registro da denún-
cia do munícipe                                                              

Entrega de protocolo                                                        
Busca pela res-
olução do caso                                                            

Retorno do andamento para 
o denunciante                       

Após registrar 
a denúncia, a 

SMS entrega um 
protocolo para o 

denunciante e entra 
em contato com os 
responsáveis para a 
resolução de cada 

caso

15 dias Presencial e via 
telefone

De segunda 
à sexta-fei-
ra, das 8h 

às 17h

Presencial 
– Secretaria 
Municipal da 

Saúde 
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Atendimento 
à denúncia na 

Vigilância Sanitária 
 

Denuncias de 
locais na cidade 
de Santa Isabel                              

Ter em mãos 
dados corre-
tos do local 
denunciado 

com endereço 
e numeração 

e se possível o 
nome do esta-
belecimento ou 
proprietário do 
imóvel denun-

ciado

Registro/protocolo - Livro 
de denuncia da Visa 

Análise da coordenação                  
Fiscalização 

Fiscalização vai até 
o local para verifi-

car a denúncia 

De acordo com 
cada caso

Telefone, pes-
soalmente ou via 

e-mail 

De segunda 
à sexta-fei-
ra, das 8h 

às 17h

Secretaria 
Municipal da 

Saúde    - Vig-
ilância Sanitária      

e telefone: 
4656-4444

Recebimento/
Atendimento à 
denúncia  via 
Ouvidoria da 

Prefeitura 

Denuncias de 
locais na cidade 
de Santa Isabel                              
Ter registro at-
ravés de ouvi-

doria 

Ter em mãos 
dados corre-
tos do local 
denunciado 

com endereço 
e numeração 

e se possível o 
nome do esta-
belecimento ou 
proprietário do 
imóvel denun-

ciado

Registro/protocolo - Livro 
de denúncia da Visa 

Análise da coordenação                  
Fiscalização

Fiscalização vai 
até o local para 

verificar a denúncia 

De acordo com 
cada caso

Respondendo os 
e-mails da Ouvi-

doria

De segunda 
à sexta-fei-
ra, das 8h 

às 17h

Secretaria 
Municipal da 

Saúde    - Ou-
vidoria      e 

telefone: 4656-
4444

Concessão de alvará 
Sanitário

Contrato 
Social, For-

mulário Sivisa,  
Fluxograma, 

Declaração de 
Boas Praticas 

de Manipu-
lação, Cópia da 

Planta   
Ou croqui 

 
De acordo 

com a Portar-
ia CVS o1 de 
02.01.2018 

Registro/protocolo - Livro 
de denúncia da Visa 

Análise da coordenação                  
Fiscalização

Vistoria realizada 
pela Fiscalização

De acordo com 
cronograma da 

Visa

Através do tele-
fone ou pessoal-

mente ou por 
e-mail da visa

De segunda 
à sexta-fei-
ra, das 8h 

às 17h

Secretaria 
Municipal da 

Saúde    - Vig-
ilância Sanitária      

e telefone: 
4656-4444

Renovação - Alvará

Formulario 
SIVISA 

 
De acordo 

com a Portar-
ia CVS o1 de 
02.01.2018 

Registro/protocolo - Livro 
de denúncia da Visa 

Análise da coordenação                  
Fiscalização

Vistoria realizada 
pela Fiscalização

De acordo com 
cronograma da 

Visa
Pessoalmente 

De segunda 
à sexta-fei-
ra, das 8h 

às 17h

Secretaria 
Municipal da 

Saúde    - Vig-
ilância Sanitária      

e telefone: 
4656-4444
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Encerramento das 
atividades - Sanitária

De acordo com 
a Portaria CVS 

o1 de 02.01.2018

Registro/protocolo - Livro de 
denúncia da Visa 

Análise da coordenação                  
Administração

Despacho da Coor-
denação

De segunda 
à sexta-feira, 

das 8h às 
17h

Secretaria Mu-
nicipal da Saúde    

- Vigilância 
Sanitária      e 

telefone: 4656-
4444

Parcelamento de taxa 
- Sanitária

Requerimento 
Cópia dos docu-
mentos pessoais  

(RG;CPF) 

Protocolar a solicitaçao no 
protocolo geral

Após o recebimento 
na vigilância sani-

tária, realizamos os 
tramites necessários 
e emissão das guias 

de recolhimento 

Pode variar Telefone

De segunda 
à sexta-feira, 

das 8h às 
17h

Secretaria Mu-
nicipal da Saúde    

- Vigilância 
Sanitária      e 

telefone: 4656-
4444

Coleta de água  
Proágua Cronograma 

pactuada

Coletas de água em torneiras 
dos cavaletes         

Envio para análise

A equipe técnica da 
vigilância sanitária 
coleta de 15 em 15 
dias água proveni-
ente do cavalete. 12 
coletas por mês em 
diferentes pontos 

da cidade. A água é 
encaminhada para 
análise no Instituto 
Adolfo Lutz de San-

to André

Caso haja des-
conformidade no 

resultado, encamin-
hamos ofício para a 

Sabesp

Secretaria Mu-
nicipal da Saúde    

- Vigilância 
Sanitária      e 

telefone: 4656-
4444

Saúde do trabalhador 

Através do 
recebimento da 
Ficha do Sinan 
encaminhada 
pela Vigilância 
Epidemiológica

Recebimento na Vigilância 
Sanitária 

Vistoria para inves-
tigação dos casos e 
acompanhamento 

adequado

Conforme crono-
grama Através de relatório

Secretaria Mu-
nicipal da Saúde    

- Vigilância 
Sanitária      e 

telefone: 4656-
4444

Programa Paulista de 
alimento 

Através de solici-
tação do Estado

De acordo com a pro-
gramação emitida pelo 

Estado

Colheita dos pro-
dutos determinado 

pelo Estado em 
estabelecimen-
tos comerciais e 

encaminhado para 
análise fiscal no 

Laboratório do IAL 
Central e IAL Santo 

André 

De acordo pro-
gramação do 

Estado

Secretaria Mu-
nicipal da Saúde    

- Vigilância 
Sanitária      e 

telefone: 4656-
4444

Vistorias nos 
estabelecimentos 

pertinentes a 
Vigilância Sanitária

Vistorias através 
de processos e 

denuncias 

Protocolo Geral                  
Protocolo VISA  

Coordenação e despacho 
para fiscalização 

Vistoria “IN LOCO” De acordo com 
cronograma 

Através de 
despachos e 

relatórios emitidos 
pela equipe de 

fiscalização

Secretaria Mu-
nicipal da Saúde    

- Vigilância 
Sanitária      e 

telefone: 4656-
4444
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