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CARTA DE SERVIÇOS 
 
 
 

 Secretaria de Sáude – REGULAÇÃO E AGENDAMENTOS 
Descrição: Avaliação, regulação e controle. 

Público alvo: Usuários do SUS e profissionais de saude 
Requisitos 
necessários: 

Atendimento geral aos usuários do SUS, profissionais e 
outros orgãos. 

Serviços Ofertados Regulação de procedimentos de média e alta 
complexidade, consultas especializadas, regulação de 
cirurgias eletivas, ordenação do fluxo de 
necessidade/resposta aos usuários.  
 

 

Acesso ao serviço: Presencial, telefone: (17)3648-1208 ou (17) 3648-1172  

Endereço de 
atendimento: 

Avenida Dr. Julio Amaral, 2528- centro- Paranapuã/SP 

Horário de 
atendimento: 

Seg. a Sex das 07:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 horas 

 
 
Responsáveis 

 
 
Vanuza Lanzoni Gouveia – Agendamento e regulação  
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 Secretaria de Sáude – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
Descrição: A Vigilância Epidemiológica consiste em um conjunto de 

ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes da saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos 

Público alvo: Usuários do SUS e profissionais de saude 
Requisitos 
necessários: 

Atendimento geral aos profissionais e ao público para 
dúvidas e informações; 

Serviços Ofertados - Operacionalização e alimentação dos Sistemas de saude 
(SIM , SINAN , SINASC , ESUS VE , HANSENIASE , 
DENGUE, CEREST) 
- Realização de campanhas ; Análise e acompanhamento 
de dados de doenças , o comportamento epidemiológico do 
agravo com alvo das ações, para que as intervenções 
pertinentes possam ser desencadeadas com oportunidade 
e efetividade para promoçao e prevenção. 

Acesso ao serviço: Presencial , telefone (17)3648-1208 ou (17)3648-1172 

Endereço de 
atendimento: 

Avenida Dr. Julio Amaral, 2528- centro- Paranapuã/SP 

Horário de 
atendimento: 

Seg. a Sex das 07:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 horas 

Responsáveis Cássia Belotto Moraes – Enfermeira 
Daliani Pomim Lorenceti Martins - Enfermeira 
Maria Lucélia Nunes Finotti - tec . de enfermagem 
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 Secretaria de Saúde – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

Descrição: A Vigilância Sanitária tem como objetivo realizar um conjunto de 
ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde. 

Público alvo: Todos os Cidadãos  (pessoa física ou jurídica); Instituições/empresas 
Públicas/Privadas. 

Requisitos 
necessários: 

Acesso a Portaria CVS 01/2020: Atualizada em 12/7/21 
http://200.144.0.250/download/site/E_PT-CVS-01_220720%20-
%20RET120721.pdf  
Acesso a formulários: 
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/formularios.asp 

Serviços Ofertados - Cadastramento e licenciamento sanitário; 
- Análise de projetos arquitetônicos dos estabelecimentos de 
interesse à saúde licenciáveis- LTA; 
- Alterações 
- Assunção de Responsabilidade Técnica 
- Baixa de Responsabilidade Técnica 
- Cancelamentos de Licença de Funcionamento 
- Renovação de Funcionamento 
- Solicitação de outros órgãos 
- Autos de Infração 
- Ações Educativas para setor regulado e população em geral; 
- Atendimento de denúncias/reclamações em geral; 
- Investigação de Acidente de Trabalho- Saúde do Trabalhador; 
- Investigação de Surtos de Alimentos; 
- Análise da água - Pró-água/Siságua; 

Acesso ao serviço: Presencial , telefone (17)3648-1208 ou (17)3648-1172 ou email: 
visaparanapua@yahoo.com.br 

Endereço de 
atendimento: 

Avenida Dr. Julio Amaral, 2528- centro- Paranapuã/SP 

Horário de 
atendimento: 

Seg. a Sex das 07:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 horas 

Responsáveis Vania Helena Barbosa - Coordenadora da Equipe  
Maisa Fernanda Matins – Fiscal Sanitário 
Priscila Guerra Rodrigues – Engenheira Civil 
Marcia Rosana Fugita Bóis – Engenheira Agronoma  
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 Secretaria de Saúde – Controle de  Zoonoses 

Descrição: Prevenção, controle e monitoramento das zoonoses no perímetro 
municipal. 
Análise, acompanhamento, observação e adoção de medidas para 
controle de zoonoses (raiva, Leishmaniose, febre amarela, etc). 

Público alvo: Munícipes residentes em Paranapuã  
Requisitos 
necessários: 

Para denúncias: não há requisitos , ligar                                    na unidade de saúde. 
Para atendimento clínico: Por agendamento   

Serviços Ofertados - Organização e execução da campanha municipal de vacinação 
antirrábica quando dispinibilizado pelo Estado. 
- Organização e execução de castração animal; 
- Atendimento veterinário clínico gratuito de baixa complexidade. 
- Recolhimento e realização de necropsia de carcaças de animais 
suspeitos de enfermidades zoonóticas com colheita e envio de 
amostras aos laboratórios referenciados para monitoramento 
epidemiológico e planejamento de ações preventivas; 

Acesso ao serviço:   Presencial , telefone (17)3648-1208 ou (17)3648-1172 

Endereço de 
atendimento: 

Rua Cachoeira dos Indios, 2641- centro- Paranapuã/SP 

Horário de 
atendimento: 

Segunda e Quarta - feira 7:00 h as 13:00 h 

Responsáveis Renan Junior Salmazzo – Médico Veterinário 
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Serviços: Atenção Primaria a Saúde - APS e Estratégia Saúde da Familia - 
ESF 

 
 

Descrição: 

A rede de atenção primária a saúde no município de Paranapuã é 
composta                                 por 1 unidade básica de saúde adjunta ao ESF. 
Os serviços ofertados na atenção básica/ESF são: consultas 
Médicas, consulta Odontológica, consulta de Enfermagem, visita 
domiciliar e procedimentos como: Vacinação, Medicação, Curativo, 
Aferição de Pressão Arterial, Controle de Glicemia, Controle 
Antropométrico, Retirada de Ponto, Inalação, testes rápidos entre 
outros. 
Os atendimentos podem ser realizados através de agendamento 
(para consultas médicas, odontológicas, de enfermagem, visita 
domiciliar) ou por demanda espontânea, para consultas de maior 
urgência e procedimentos. 

Público alvo: Usuários do SUS 
Requisitos 
necessários 

• Cartão SUS 
• Documento de Identificação com Foto e CPF 
• Carteira de vacina 
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Serviços 
ofertados 

CONSULTA MÉDICA (CLÍNICO GERAL NA ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMILIA)  
Compreende o processo de anamnese e exame físico com a 
finalidade de obter hipótese ou diagnóstico, solicitação de exames 
complementares, quando necessário, prescrição terapêutica e 
encaminhamento para outros tipos de serviços disponíveis no 
sistema de saúde realizada pelo médico de saúde da família, e 
medicogeneralista. 

CONSULTA MÉDICA (MÉDICO ESPECIALISTA) com ginecologia 
e pediatria. 
O acesso a esse serviço ocorre por agendamento na unidade de 
saúde, bem como atendimento a demanda espontanea em casos de 
urgência. Faz parte da consulta: anamnese, exame físico, solicitação 
de exames de laboratório, exames de imagem, prescrição terapêutica 
e encaminhamento para outros tipos de serviços disponíveis no 
sistema de saúde. 

 
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO  

 
As ações de Saúde Bucal se baseiam nos princípios do SUS que 
contemplam a universalidade, a integralidade da assistência, a 
utilização da epidemiologia, a participação da comunidade, a 
descentralização político-administrativa e a divulgação das 
informações. 
Serviços Odontológicos: Extrações; Tratamentos; Limpezas; Ações 
educativas nas escolas (escovação); Retirada de pontos; dentre 
outras. 
Lista de procedimentos realizados: 

 
• aplicação de flúor 
• aplicação de selante 
• controle de placa bacteriana 
• raspagem, alisamento e polimento (por hemiarcada) 
• selamento da cavidade com cimento provisório (por 
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  dente) 
• pulpotomia 
• restauração com resina composta fotopolimerizável 
• exodontia dente permanente e decíduo 
• remoção de resto radicular 
• tratamento de alveolite 
• profilaxia (limpeza) 
• remoção de pontos 
• tomadas radiográficas periapicais 
• cimentação provisória 

CONSULTA DE ENFERMAGEM  
 Serviço realizado pelo enfermeiro, no qual são identificados 
problemas de saúde e prescritas e implementadas medidas de 
enfermagem ou realização de procedimentos como coleta de 
Papanicolaou e outros, com o objetivo de promoção, proteção, 
recuperação ou reabilitação do paciente 

 
 VACINAÇÃO  
 Realizada de acordo com o calendário estabelecido pelo 
Ministério da                                 Saúde,de acordo com a idade ou condições 
específicas como risco de doença, após acidentes ou para viajantes 
para áreas de risco. 
 
PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM  
 Compreende os serviços de enfermagem realizados de acordo 
com necessidades específicas de cada paciente como: Medicação, 
Curativo, Aferição de Pressão Arterial, Controle de Glicemia, 
Avaliação Antropométrico, Retirada de Ponto, Inalação, testes 
rápidos entre outros. 
 
PROCEDIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE 
 Ações de apoio em orientação, acompanhamento e educação 
em saúde; processo de territorialização e mapeamento da área de 
atuação da equipe; identificação de grupos, famílias e indivíduos 
expostos a riscos; realização de cadastros, busca ativa e visitas 
domiciliares.  
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Secretaria de saúde - Controle de vetores 
Descrição: O controle de vetores compreende duas atividades básicas: vigilância 

entomológica e combate ao vetor. Portanto, tem como atribuição 
planejar, administrar e executar atividades de controle do mosquito 
Aedes aegypti, principal transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya e 
Febre Amarela urbana. 
Além do controle do mosquito Aedes aegypti, é realizado o controle 
químico do pernilongo Culex (pernilongo comum). 
É realizado atividades de orientação para o controle do escorpião e do 
mosquito Palha, transmissor da Leishmaniose Visceral. 

Público alvo: munícipes de Paranapuã, em especial, da área urbana. 

Requisitos 
necessários  

RH capacitado, veículos, EPIs, uniformes, crachás, materiais (bolsas, 
pranchetas, sacos de lixo, lanterna), protetor solar, equipamentos 
(bombas de aplicação de inseticida). 
Importante: as vistorias são realizadas apenas com a autorização do 
responsável do imóvel. 

Serviços Ofertados Averiguação de denúncias referentes aos locais com recipientes que 
sirvam de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, matéria orgânica 
por se tratar de criadouro do mosquito Palha ou materiais que 
propiciem habitat para escorpiões. 
Vistorias de rotina nos imóveis e terrenos baldios do município com 
orientação dos responsáveis e eliminação de possíveis criadouros do 
mosquito Aedes aegypti. 
Atividades educativas tais como palestras em escolas e sala de espera 
das unidades de saúde, afixação de cartazes no comércio, entrega de 
panfletos, entre outras. 
Alimentação do Sistema Sisaweb e Scorpio. 

Acesso ao serviço:   Presencial, por telefone ou através dos ACE. 

Endereço de 
atendimento: 

Av. Dr. Julio Amaral, 2528, telefone (17)3648-1208 ou (17)3648-1172 

Horário de 
atendimento: 

Segunda a Sexta feira 07 as 11 das 13 às 17 horas 

Responsáveis  Daniela Gomes Belai – Profissional de IEC 
 Sandra De Oliveira Paixão – Agente de Endemias 
Juliana de Freitas Moda - Agente de Endemias 
Laila Tayne Facas França - Agente de Endemias 
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Secretaria Municipal de Saúde - Setor de transporte 
Descrição: O Serviço de Transporte é caracterizado aos munícipes, usuários do 

SUS, que necessitam de transporte para deslocamento para unidades 
de referência. 

Público alvo: Municipes da cidade de Paranapuã 
Requisitos 
necessários: 

Morador da cidade de Paranapuã. 
Agendamento prévio de veículo para deslocamento munidos com a 
documentação do agendamento da consulta , comprovante de 
residencia e cartão do SUS 

Serviços Ofertados Transporte nas seguintes situações: Todos os pacientes 
encaminhados para outros municípios pelo SUS com necessidade de 
deslocamento de pacientes para unidades de referência no âmbito do 
SUS. 

Acesso ao serviço:   Presencial 

Endereço de 
atendimento: 

Av. Dr. Julio Amaral, 2528, telefone (17) 3648-1208 ou (17)3648-
1172 

Horário de 
atendimento: 

Segunda a Sexta 7h as 12h  e das 13h as 17h 

Responsáveis Jairo Lopes  – Serviços diversos (agendador de transportes) 
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Secretaria Municipal de Saúde  - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  

Descrição A Assistência Farmacêutica (AF) engloba um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto 
individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial 
e visando ao seu acesso e ao seu uso racional 
Este conjunto envolve seleção, programação, aquisição, 
armazenamento, distribuição, dispensação de medicamentos a 
população, garantia da qualidade dos produtos e serviços, 
acompanhamento e avaliação de sua utilização.  

Público alvo: Usuários do SUS 
Requisitos 
necessários 

Para Atendimento da Assistência Farmacêutica: 
 
- Cartão SUS 
- Documento de Identificação com Foto 
- Receita médica em duas vias pela denominação comum brasileira 
(DCB) 

 
Para Atendimento da Farmácia de Ação Judicial da Assistência 
Farmacêutica: 

 
- Cartão SUS 
- Documento de Identificação com Foto 
- Receita médica em duas vias pela denominação comum brasileira 

(DCB) 
- Cópia do processo com a sentença judicial   

Serviços Ofertados Componente Básico, Componente Especializado, Componente 
Estratégico, Farmácia de Ação Judicial 
- Medicamentos 
- Atenção Farmacêutica 

 
- Planejar o Ciclo da Assitênica Farmacêutica; Atender as demandas 

eventuais; Aquisição de medicamentos por meio de licitação ou 
compra direta; Prestar Atenção Farmacêutica de modo que o 
conjunto destas ações propiciem o abastecimento de todas as 
necessidades que os Componentes da Assitência Farmacêutica 
demandam. 

Acesso ao serviço:  Presencial 
Endereço de 
atendimento: 

 Av. Dr. Julio Amaral, 2528, Centro. 

Horário 
de atendimento: 

Atendimento de 2ª a 6ª feira das 7h às 17h. 

Responsáveis - Lúcia Helena Volpi de Oliveira – Farmaceutica  
- Miriele Castilheri Faustino – Farmaceutica  
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Secretaria Municipal de Saúde -  Serviço Social 
Descrição: O Serviço Social da Saúde atua no diagnóstico e discussão das 

condições sociais dos indivíduos e de comunidades, sempre 
trabalhando em conjunto com outros profissionais com o objetivo de 
atuar na garantia de direitos e acesso aos serviços de saúde aos 
usuários do SUS. 

Público alvo: Todos os usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Requisitos 
necessários: 

Documentação pessoal, cartão SUS e comprovante de residência. 

Serviços Ofertados Realiza acompanhamento social do tratamento de saúde dos usuários, 
estimulando os mesmos a participarem do seu tratamento de saúde; 
Discute com os demais membros da equipe de saúde sobre a 
problemática de cada paciente, interpretando a situação social deles; 
Orienta os usuários acerca dos direitos sociais, mobilizando-os ao 
exercício da cidadania; Elabora relatórios sociais, laudos e pareceres 
para encaminhar/ e ou informar a Rede de Proteção do Município; 
Participa de reuniões técnicas da equipe interdisciplinar e reuniões de 
Rede; Orienta os familiares sobre a necessidade de apoio na 
recuperação e prevenção da saúde do paciente. 

Acesso ao serviço: Demanda espontânea, presencial, por meio telefônico ou através de 
visitas domiciliares. 

Endereço de 
atendimento: 

Av. Dr. Julio Amaral, 2528, Centro. 

Horário de 
atendimento: 

Segunda a Sexta-feira das 08h00min às 11h00min e 13h00min às 
16h00min 

Responsáveis Sonia Aparecida Lanzoni – Assistente Social 
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Secretaria de saúde - Setor administrativo 
Descrição: O setor administrativo da secretaria de saúde realiza o controle do 

ponto digital dos Recursos Humanos, e toda a parte administrativa 
incluindo envio e elaboração ofícios e documentos para todos os locais 
que fazem a solicitação dos documentos. Realiza o Gerenciamento da 
unidade de saúde como um todo e do quadro de funcionários. Realiza 
o controle de estoque e compra de materiais e produtos. 

Público alvo: Funcionarios da rede da secretaria de saude e população em geral 
Requisitos 
necessários: 

Documentos e requerimentos de forma geral 

Serviços Ofertados Gerir o sistema de informações de recursos humanos; 
Coordenar e executar os serviços de protocolo, tramitação de 
processos e arquivos em geral . 
Executar as atividades de administração e recursos humanos no que 

diz respeito aos registros funcionais dos servidores. 
Dirigir a execução dos serviços administrativos de apoio, 
compreendendo arquivo, copa, informações, limpezas, portaria, 
recepção, protocolo, anotação, registro e controle funcionais. 
Coordenar e executar as demandas das unidades de saúde que 
necessitem de transportee/ou motorista. 

Acesso ao serviço: Presencial , por telefone (17)3648-1208 ou email : 
saude@paranapua.sp.gov.br 
 

Endereço de 
atendimento: 

Av. Dr. Julio Amaral, 2528, Centro. 

Horário de 
atendimento: 

Segunda a Sexta-feira das 07h00min às 12h00min e 14h00min às 
16h00min 

Responsáveis Wilgner Valério da Silva – Secretário Municipal de Saúde  
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 Secretaria de Saúde – FISIOTERAPIA  
 

Descrição:  As atividades de fisiterapia tratam os distúrbios cinéticos funcionais 
intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por 
alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas. 

Público alvo: Todos os usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Requisitos 
necessários: 

- Cartão SUS 
- Documento de Identificação com Foto 
- Guia de encaminhamento  
- Agendamento prévio 

Serviços Ofertados Realização de consultas de fisioterapia 
Elaborar o Diagnóstico Cinesiológico Funcional, prescrever, 
planejar, ordenar, analisar, supervisionar e avaliar os projetos 
fisioterapêuticos, a sua eficácia, a sua resolutividade e as 
condições de alta do cliente submetido a estas práticas de 
saúde. 
Educação, prevenção e assistência fisioterapêutica coletiva, na 
atenção primária em saúde. 
Participação de equipes multiprofissionais . 

Acesso ao serviço: Presencial 

Endereço de 
atendimento: 

Avenida Pedro Lanzoni, 2051 - centro- Paranapuã/SP 

Horário de 
atendimento: 

Seg. a Sex das 07:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 horas 

Responsáveis Flavia Cristina da Silveira Silva - Fisioterapeuta 
Rose Kelly C. Scarante – Fisioterapeuta 
Rosilene Cristina Tribioli Iamamoto – Fisioterapeuta  
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 Secretaria de Saúde – FONOAUDIOLOGIA  
 

Descrição:  A fonoaldiologia é responsável pela promoção da saúde, 
prevenção, avaliação e diagnóstico, orientação, terapia (habilitação 
e reabilitação) e aperfeiçoamento dos aspectos fonoaudiológicos da 
função auditiva periférica e central, da função vestibular, da 
linguagem oral e escrita, da voz, da fluência, da articulação da fala e 
dos sistemas miofuncional, orofacial, cervical e de deglutição. 

Público alvo: Todos os usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Requisitos 
necessários: 

- Cartão SUS 
- Documento de Identificação com Foto 
- Guia de encaminhamento  
- Agendamento prévio 

Serviços Ofertados Ações de promoção/proteção/recuperação da saúde; 
diagnosticar problemas/alterações de saúde, desenvolver 
atividades de promoção/proteção da saúde,  
realizar visitas domiciliares e institucionais/escolas, 
assessorias/orientações a diferentes profissionais, organizar 
grupos para atendimento da demanda, entre outras. 

Acesso ao serviço: Presencial 

Endereço de 
atendimento: 

Av. Dr. Julio Amaral, 2528, Centro, Paranapuã/SP 

Horário de 
atendimento: 

Segunda feira das 13:00 às 17:00   
Quinta feira das 07:00 às 13:00 horas 

Responsáveis Andreia Robles – Fonoaudiologa  
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 Secretaria de Saúde – PSICOLOGIA  
 

Descrição: Compreende a analise dos indivíduos a fim de solucionar problemas 
relacionados ao comportamento, assim atuando diretamente para 
realizar diagnósticos, prevenção e tratamento de doenças mentais, 
de personalidade ou distúrbios emocionais atuando no bem-estar 
individual e manutenção da saúde mental das pessoas. 

Público alvo: Todos os usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Requisitos 
necessários: 

- Cartão SUS 
- Documento de Identificação com Foto 
- Guia de encaminhamento  
- Agendamento prévio 

Serviços Ofertados Realização de consultas para atendimento clinico em 
psicologia. 
Palestras e reuniões com escolas e outros profissionais. 

Acesso ao serviço: Presencial 

Endereço de 
atendimento: 

Av. Dr. Julio Amaral, 2528, Centro, Paranapuã/SP 

Horário de 
atendimento: 

Segunda feira das 07:00 às 15:00 horas 
Terça feira das 11:00 às 17:00 horas 
Quarta feira das 07:00 às 13:00 horas 
Quinta feira das 11:00 às 17:00 horas 
Sexta feira das 07:00 às 11:00 horas 

Responsáveis Paula Correa Lima Penteado – Psicóloga  
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