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 PRODUÇÃO1.

consultas 
Médicas

1.1 UNIDADES DE SAÚDE DA FAMíLIA

1.1.1 CONSULTAS MÉDICAS POR PSF E PERíODO

 PSF Pinheirinho 

 Psf PriMavera i 

 Psf PriMavera ii 

 Psf recreio i e ii 

 total 

Mar/
2018

626

0

0

0

626

aBr/
2018

549

0

0

294

843

Mai/
2018

484

410

395

438

1.727

Jun/
2018

483

422

424

737

2.066

Jul/
2018

532

179

399

498

1.608

aGo/
2018

651

494

486

734

2.365

1º triMestre/Período 2º triMestre/Período

consultas 
Médicas

 PSF Pinheirinho 

 Psf PriMavera i 

 Psf PriMavera ii 

 Psf recreio i e ii 

 total 

set/
2018

514

455

396

629

1.994

out/
2018

567

436

430

719

2.152

nov/
2018

593

396

397

736

2.122

3º triMestre/Período

dez/
2018

349

405

284

524

1.562

5.348

3.197

3.211

5.309

17.065

total
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TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS POR PSF 

800

600

400

200

0
PSF PINhEIRINhO PSF PRIMAVERA 1 PSF PRIMAVERA 1I PSF RECREIO 1 E II

março/18

aBril/18

Maio/18

Junho/18

Julho/18

aGosto/18

seteMBro/18

outuBro/18

noveMBro/18

dezeMBro/18

626
549

484483

532

651

514
567593

349

0 0

410422

179

494
455

436396405

0 0

395
424

399

486

396
430

397

284

0

249

438

737

498

734

629

719 733

524

TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS 
NO PERíODO POR PSF - MARÇO à DEZEMBRO DE 2018

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

3.197

5.348

3.211

PSF PINhEIRINhO PSF PRIMAVERA I PSF PRIMAVERA II PSF RECREIO I E II

5.309
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DISTRIBUIÇÃO DAS CONSULTAS MÉDICAS 
NO PERíODO POR PSF MARÇO à DEZEMBRO DE 2018

PSF PINhEIRINhO

PSF PRIMAVERA I

PSF PRIMAVERA II

PSF RECREIO I E II

31% 31%

19% 19%
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consultas de 
enferMaGeM

1.1.2   CONSULTAS DE ENFERMAGEM POR PERíODO E PSF

 PSF Pinheirinho 

 Psf PriMavera i 

 Psf PriMavera ii 

 Psf recreio i e ii 

 total 

Mar/
2018

257

0

0

0

257

aBr/
2018

51

0

0

89

140

Mai/
2018

99

0

171

283

553

Jun/
2018

184

0

118

342

644

Jul/
2018

113

191

117

226

647

aGo/
2018

138

174

148

300

760

1º triMestre/Período 2º triMestre/Período

consultas de 
enferMaGeM

 PSF Pinheirinho 

 Psf PriMavera i 

 Psf PriMavera ii 

 Psf recreio i e ii 

 total 

set/
2018

59

144

150

317

670

out/
2018

59

180

215

591

1.045

nov/
2018

0

186

259

828

1.273

3º triMestre/Período

dez/
2018

0

287

78

365

730

960

1.162

1.256

3.341

6.719

total
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TOTAL DE CONSULTAS DE ENFERMAGEM REALIZADAS 
POR PSF POR PERíODO - MARÇO à DEZEMBRO DE 2018

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0
PSF PINhEIRINhO PSF PRIMAVERA 1 PSF PRIMAVERA 1I PSF RECREIO 1 E II

257

51
99

184
113138

59 59 0 0

191174144 180 186
287

0 0

171
118117148 150

215259

78 0 89

283
342226

300317

591

828

365

TOTAL DE CONSULTAS DE ENFERMAGEM REALIZADAS 
POR PSF - MARÇO à DEZEMBRO DE 2018

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

0

1.162960
1.256

PSF PINhEIRINhO PSF PRIMAVERA I PSF PRIMAVERA II PSF RECREIO I E II

0 0

3.341

março/18

aBril/18

Maio/18

Junho/18

Julho/18

aGosto/18

seteMBro/18

outuBro/18

noveMBro/18

dezeMBro/18

0 0
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DISTRIBUIÇÃO DAS CONSULTAS DE ENFERMAGEM 
NO PERíODO POR PSF MARÇO à DEZEMBRO DE 2018

PSF PINhEIRINhO

PSF PRIMAVERA I

PSF PRIMAVERA II

PSF RECREIO I E II

31% 17%

19%

14%



 10

atendiMentos 
de odontoloGia

1.1.3   ATENDIMENTOS DE ODONTOLOGIA POR PERíODO E PSF

 PSF Pinheirinho 

 Psf PriMavera i 

 Psf PriMavera ii 

 Psf recreio i e ii 

 total 

Mar/
2018

109

0

0

0

109

aBr/
2018

135

0

0

0

135

Mai/
2018

154

57

148

122

481

Jun/
2018

242

58

138

129

567

Jul/
2018

177

26

153

97

453

aGo/
2018

483

44

722

1.098

2.347

1º triMestre/Período 2º triMestre/Período

atendiMentos 
de odontoloGia

 PSF Pinheirinho 

 Psf PriMavera i 

 Psf PriMavera ii 

 Psf recreio i e ii 

 total 

set/
2018

445

0

217

478

1.140

out/
2018

514

84

194

468

1.260

nov/
2018

501

137

290

467

1.395

3º triMestre/Período

dez/
2018

298

74

159

84

615

3.058

480

2.021

2.943

8.502

total
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TOTAL DE ATENDIMENTOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS 
POR PSF POR PERíODO - MARÇO à DEZEMBRO DE 2018

1.200

1.000

800

600

400

200

0
PSF PINhEIRINhO PSF PRIMAVERA 1 PSF PRIMAVERA 1I PSF RECREIO 1 E II

109
135154

242
177

483 445
514501

298

0 0 57 58 26 44 0
84

137
74

0 0

148138153

722

217194
290

159

0 0

122 129 97

1.098

478458467

84

TOTAL DE ATENDIMENTOS DE ODONTOLOGIA 
REALIZADOS POR PSF - MARÇO à DEZEMBRO DE 2018

3.200

2.800

2.400

2.000

1.600

1.200

800

400

0

480

3.058

2.021

PSF PINhEIRINhO PSF PRIMAVERA I PSF PRIMAVERA II PSF RECREIO I E II

2.943

março/18

aBril/18

Maio/18

Junho/18

Julho/18

aGosto/18

seteMBro/18

outuBro/18

noveMBro/18

dezeMBro/18
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DISTRIBUIÇÃO DAS CONSULTAS ODONTOLÓGICAS 
POR PSF MARÇO à DEZEMBRO DE 2018

PSF PINhEIRINhO

PSF PRIMAVERA I

PSF PRIMAVERA II

PSF RECREIO I E II

34%31%

36%

6%
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visitas 
doMiciliares 
acss

1.1.4   VISITAS DOMICILIARES DOS AGENTES 
         COMUNITáRIOS DE SAÚDE POR PERíODO E PSF

 PSF Pinheirinho 

 Psf PriMavera i 

 Psf PriMavera ii 

 Psf recreio i e ii 

 total 

Mar/
2018

72%

0%

0%

0%

100%

aBr/
2018

99%

82%

85%

51%

100%

Mai/
2018

83%

93%

103%

95%

100%

Jun/
2018

73%

103%

76%

89%

100%

Jul/
2018

62%

81%

86%

76%

100%

aGo/
2018

73%

71%

82%

155%

100%

1º triMestre/Período 2º triMestre/Período

visitas 
doMiciliares 
acss

 PSF Pinheirinho 

 Psf PriMavera i 

 Psf PriMavera ii 

 Psf recreio i e ii 

 Meta 

set/
2018

89%

80%

78%

117%

100%

out/
2018

93%

75%

95%

128%

100%

nov/
2018

77%

97%

100%

99%

100%

3º triMestre/Período

dez/
2018

60%

70%

52%

63%

100%



 14

PERCENTUAL DE VISTAS REALIZADAS PELOS ACS POR PSF
MARÇO à DEZEMBRO DE 2018 

160%

120%

80%

40%

0%
PSF PINhEIRINhO PSF PRIMAVERA 1 PSF PRIMAVERA 1I PSF RECREIO 1 E II

72

99

83 73
62

73
89 93

77

60

0

82
93

103

81
71

80 75

97

70

0

85

103

76
86 82 78

95
100

52

0

51

95
89

76

155

117
128

99

63

TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS 
NO PERíODO POR PSF - MARÇO à DEZEMBRO DE 2018

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

3.197

5.348

3.211

PSF PINhEIRINhO PSF PRIMAVERA I PSF PRIMAVERA II PSF RECREIO I E II

5.309

março/18

aBril/18

Maio/18

Junho/18

Julho/18

aGosto/18

seteMBro/18

outuBro/18

noveMBro/18

dezeMBro/18
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VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NO PERíODO POR PSF 
MARÇO à DEZEMBRO DE 2018

faMilias cadastradas 

(Meta = 100%)

 

visitas realizadas 

% de visitas realizadas 

mETA 

9.873

7.699

78%

100%

Pinheirinho

9.370

7.839

84%

100%

Pinheirinho i

8.810

7.422

84%

100%

Pinheirinho ii

12.793

12.226

96%

100%

recreio i e ii

TOTAL DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NO PERíODO 
EM RELAÇÃO à META - MARÇO à DEZEMBRO 2018

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

9.873

PSF PINhEIRINhO PSF PRIMAVERA I PSF PRIMAVERA II PSF RECREIO I E II

7.699

9.370

7.839
8.810

7.422

12.793
12.226
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TOTAL DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NO PERíODO 
EM RELAÇÃO à META - MARÇO à DEZEMBRO 2018

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

9.873

PSF PINhEIRINhO PSF PRIMAVERA I PSF PRIMAVERA II PSF RECREIO I E II

7.699

9.370

7.839
8.810

7.422

12.793
12.226

faMilias cadastradas (Meta = 100%)

visitas realizadas

% DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NO PERíODO 
EM RELAÇÃO à META - MARÇO à DEZEMBRO 2018

100%

75%

50%

25%

0

100

PSF PINhEIRINhO PSF PRIMAVERA I PSF PRIMAVERA II PSF RECREIO I E II

78

100

84

100

84

100 96

Meta

% de visitas realizadas
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1.2   PRODUÇÃO CAPS POR PERíODO

caPs

consultas Médicas 

oficinas 

ParticiPantes de oficinas 

inJetável 

GruPoS de aColhimento 

Pacientes inseridos no caPs

Meta

Mar/
2018

284

25

234

205

413

90

aBr/
2018

284

25

234

70

113

413

90

Mai/
2018

265

66

703

103

70

463

90

Jun/
2018

217

75

935

103

100

363

90

Jul/
2018

249

102

1223

108

156

393

90

aGo/
2018

309

127

1581

129

129

455

90

1º triMestre/Período 2º triMestre/Período

caPs

consultas Médicas 

oficinas 

ParticiPantes de oficinas 

inJetável 

GruPoS de aColhimento 

Pacientes inseridos no caPs

Meta

set/
2018

268

126

1363

94

87

347

90

out/
2018

273

136

1601

108

164

385

90

nov/
2018

322

105

1269

96

172

389

90

dez/
2018

280

74

993

81

125

339

90

3º triMestre/Período

total

2.751

861

10.136

892

1.321

3.960
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DISTRIBUIÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NO CAPS 
POR PERíODO - MARÇO à DEZEMBRO DE 2018

350

300

250

200

150

100

50

0

284

MAR/18 ABR/18

284

ParticiPantes de oficinas

oficinas

1.2.1  CONSULTAS MÉDICAS

265

MAI/18

217

249

JUN/18 JUL/18

309

268

AGO/18 SET/18

273

OUT/18

322
280

NOV/18 DEZ/18

DISTRIBUIÇÃO DAS OFICINAS/PARTICIPANTES REALIZADAS NO 
CAPS POR PERíODO - MARÇO à DEZEMBRO DE 2018

2.100

1.800

1.500

1.200

900

600

300

0

234

MAR/18 ABR/18

1.2.2   OFICINAS

MAI/18 JUN/18 JUL/18 AGO/18 SET/18 OUT/18 NOV/18 DEZ/18

25

234

25

703

66

935

75

1.223

102

1.581

127

1.363

127

1.601

136

1.269

106

993

74
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PACIENTES INSERIDOS NO CAPS - MARÇO à DEZEMBRO DE 2018

500

400

300

200

100

0

413

MAR/18 ABR/18

413

1.2.3   PACIENTES INSERIDOS NO CAPS

463

MAI/18

363
393

JUN/18 JUL/18

455

347

AGO/18 SET/18

385

OUT/18

389
339

NOV/18 DEZ/18

ParticiPantes inseridos no caPs

Meta

APLICAÇÃO DE INJETáVEIS - ABRIL à DEZEMBRO DE 2018

140

120

100

80

60

40
ABR/18

70

1.2.4  OUTROS PROCEDIMENTOS

1.2.4.1 APLICAÇÃO DE INJETáVEIS

103

MAI/18

103 108

JUN/18 JUL/18

129

94

AGO/18 SET/18

108

OUT/18

96

81

NOV/18 DEZ/18
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GRUPOS DE ACOLhIMENTO REALIZADOS NO PERíODO 
MARÇO à DEZEMBRO DE 2018

250

200

150

100

50

0

205

MAR/18 ABR/18

113

70

MAI/18

100

156

JUN/18 JUL/18

129

87

AGO/18 SET/18

164

OUT/18

172

125

NOV/18 DEZ/18

1.2.4.2   GRUPOS DE ACOLhIMENTO



 21

ATIVIDADES REALIZADAS NAS  
UNIDADES GERENCIADAS PELO IMED

2.

2.1  UNIDADES DE SAÚDE DA FAMíLIA

AÇÕES DO IMED

o iMed assumiu a gestão da unidade de saúde santa clara Pinheirinho a partir 

do dia 01 de março de 2018.

ao iniciarmos a gestão nos deparamos com as seguintes situações:

• verificamos que a forma de alimentação do sistema vivver estava inadequada, 

pois os dados não eram lançados no período corrente de competência gerando 

atrasos na analise e interpretação dos mesmos;

• alguns funcionários estavam trabalhando sem uniforme e sem identificação 

funcional;

• não eram realizadas limpezas terminais na unidade;

• havia inúmeras queixas sobre o funcionamento da internet, sendo esta inter-

rompida com frequência e muitas vezes ficando o dia todo sem acesso, o que 

a seguir apresentaremos as atividades e melhorias realizadas ao longo do período 

de 10 meses, compreendendo o intervalo entre março à deZemBro de 2018, nas 

unidades de saúde de família e unidades de saúde Mental gerenciadas pelo iMed.

2.1.1  PSF SANTA CLARA PINhEIRINhO
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impossibilitava o lançamento dos dados, o agendamento de consultas com espe-

cialistas e a marcação de exames; inviabilizando as atividades laborais;

• escassez de materias de informática com a disponibilização de apenas uma im-

pressora na recepção da unidade, ocasionando graves transtornos ou usuários 

quando havia problemas no equipamento, além de número reduzido de computa-

dores, ausência de serviço de manutenção preventiva dos mesmos e morosidade 

na realização de manutenção corretiva;

• mesas e armários em estado precário;

• estado precário das instalações/estrutura física da unidade, com a presença de 

várias infiltrações ocasionadas pela falta de um programa de manutenção corre-

tiva e preventiva (telhado com ausência de telhas em uma parte e algumas telhas 

quebradas), ralos quebrados, portas quebradas, pintura danificada, ausência de 

papeleiras, dispenser de sabão e álcool gel, entre outras não conformidades.

AÇÕES E MELhORIAS REALIZADAS

AÇÕES RELACIONADAS AO GERENCIAMENTO DA FORÇA DE TRABALhO:

Foi realizada cessão de funcionários da SmS de alfenas para o imed, sendo: 8 

agentes comunitários, 01 dentista, 01 auxiliar de saúde bucal, 03 técnicos em 

enfermagem, 01 auxiliar de farmácia, 01 segurança noturno, 01 enfermeira, 01 mé-

dico do programa “mais médicos”. 

além destes, recebemos 01 médico da Gestão Compartilhada que estava de aviso 

prévio. identificamos a ausência de um auxiliar de serviços gerais, recepcionista 

e segurança noturno;



 23

adequamos o quadro de funcionários com a contratação de 01supervisora de 

saúde, 01 recepcionista, 01 médico e 01 auxiliar de serviços gerais.

ao longo do período de execução do contrato, o imed tem realizado a manuten-

ção do rh da unidade, através de eventuais substituições das forças de trabalho, 

com as devidas adequações sempre que estas forem necessárias.

Providenciamos a adequação e padronização de uniformes, através da compra e 

distribuição de uniformes aos funcionários;

AÇÕES RELACIONADAS à MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E MATE-

RIAL PERMANENTE DA UNIDADE:

realizamos a substituição da internet existente por fibra óptica.

Contratamos uma empresa para a realização de manutenção preventiva e correti-

va dos equipamentos de informática e realizamos a manutenção predial de forma 

programada, com desentupimento de ralos e vaso sanitário, manutenção de tor-

neiras, bebedouros, entre outras ações.

elaboramos um descritivo das necessidades de reforma e ampliação, bem como 

cotação dos materiais e da mão de obra para execução dos serviços.

realizamos um levantamento das necessidades de equipamentos e mobiliário 

para a unidade assim como o levantamento de patrimônio existente atualmente.

recebemos da SmS de alfenas 01 computador e 01impressora para a unidade, 

bem como armários e ventiladores, que atenderam parcialmente a necessidade 

de equipamentos e mobiliário.
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realizamos a reforma e ampliação da unidade, conforme registro fotográfi co 

apresentado na sequência deste documento.

MANUTENÇÕES CORRETIVAS REALIZADAS NO 

PSF SANTA CLARA PINhEIRINhO

MANUTENÇÃO DO TELhADO – MARÇO DE 2018

ANTES

DEPOIS
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ANTES

DEPOIS
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AMPLIAÇÃO DA UNIDADE – JUNhO DE 2018

ANTES

DEPOIS
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AÇÕES RELACIONADAS AOS PROCESSOS DE TRABALhO E ACOMPANhAMEN-

TO DE INDICADORES:

reformulamos e implantamos uma nova Ficha de atendimentos médicos, odon-

tológicos e de enfermagem na unidade.

elaboramos e implantamos rotinas de limpeza terminal na unidade.

elaboramos e implantamos uma rotina de solicitação e distribuição de insumos 

para a unidade.

realizamos a adequação do levantamento de dados da unidade com posterior 

apresentação e discussão com a equipe a respeito dos indicadores.

realizamos a coleta e lançamento dos dados em planilhas estruturadas referente 

aos indicadores de desempenho contratualizados, assim como acompanhamento 

das metas definidas em contrato (auditoria de prontuários, auditoria dos calendá-

rios vacinais, auditorias das consultas em gestantes e saúde do adulto).

realizamos o acompanhamos o quadro de metas de produção das equipes míni-

nas de esf.

AÇÕES RELACIONADAS à LOGíSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E IN-

SUMOS:

iniciamos o fornecimento de medicamentos da lista remume e dos materiais 

médico-hospitalares, de escritório e de limpeza para uso na unidade.

implantamos e padronizamos o envio dos kits de materiais médicos hospitalares 

para os pacientes que necessitam de materiais para curativos.
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realizamos o levantamento do quantitativo de porta-papel, saboneteira e ál-

cool gel necessários para a unidade e assim iniciamos a distribuição mensal 

de forma controlada.

AÇÕES RELACIONADAS à EDUCAÇÃO CONTINUADA:

a unidade realizou ações de conscientização sobre o “outubro rosa” e “novem-

bro azul”, sendo que o material foi fornecido pelo imed.

em outubro de 2018 no PSF Santa Clara / Pinheirinho foi iniciado a implantação 

dos PoP’s (Procedimento operacional Padrão), que se trata de um documento 

organizacional que traduz o planejamento do trabalho a ser executado. Segue 

cronograma da atividade:

sinais vitais

hiGieniZação daS mãoS

sinais vitais

liMPeza terMinal

liMPeza concorrente

descarte de MedicaMentos

PoPs

10/10/2018

13/12/2018

10/10/2018

13/11/2018

13/11/2018

21/11/018

imPlantação
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OUTRAS AÇÕES APOIADAS PELO IMED:

REINAUGURAÇÃO DO PSF SANTA CLARA PINhEIRINhO

o PSF Santa Clara Pinheiro foi reinaugurado no dia 24 de setembro de 2018.

a unidade foi reestruturada física e organizacionalmente.

além do atendimento rotineiro da unidade, foi oferecido para a população aten-

dimento médico com especialidade em geriatria; aferição de pressão arterial e 

glicemia capilar; acompanhamento de pé diabético; testes rápido para diagnós-
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ticos de hepatites virais, hiv e Sífilis; grupo de gestantes com a Coordenadora 

do PaGe; auriculoterapia; atendimento odontológico; ginástica laboral.

na sala de espera foram realizadas orientações abordando os temas:

• Conscientização sobre o uso de medicamentos;

• orientações sobre dSts.

neste dia também disponibilizamos para a população atividades recreativas 

com pula-pula inflável e cama elástica; oferta de pipoca, algodão doce e refres-

co; pintura facial; procedimentos de estética como higienização, limpeza de pele 

e design de sobrancelha.

na sequência apresentamos o registro fotográfico das atividades realizadas no 

dia da reinauguração do Psf Pinheirinho.

Palestras com grupo de Gestantes – PAGE
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Palestras realizadas na recepção

higienização de pele                                            

Glicemia capilar
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Auriculoterapia

Aferição de pressão arterial

Ginástica laboral                             
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Palestra sobre o uso racional de medicamentos

Pintura facial e corporal                                   

Diversão para crianças
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o imed assumiu a gestão das unidades de Saúde Primavera i e ii a partir do dia 

09 de abril de 2018.

na ocasião, as 2 equipes estavam lotadas dentro de uma mesma estrutura física.

ao iniciarmos a gestão nos deparamos com as seguintes situações:

• estrutura física em estado regular de conservação. Foram constatadas racha-

duras na parede de 3 consultórios e necessidade de pintura interna e externa da 

unidade;

• verificamos que a forma de alimentação dos dados do sistema vivver estava 

inadequada;

• alguns funcionários estavam trabalhando sem uniforme e sem identificação 

funcional;

• não eram realizadas limpezas terminais na unidade;

• havia inúmeras queixas sobre o funcionamento da internet, sendo interrompi-

da com frequência e muitas vezes ficando o dia todo sem acesso, o que impossi-

bilitava o lançamento dos dados, o agendamento de consultas com especialistas 

e a marcação de exames;

• número reduzido de computadores, ausência de serviço de manutenção pre-

ventiva dos mesmos e morosidade na realização de manutenção corretiva;

2.1.2   PSF PRIMAVERA I E II
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• mesas e armários em estado precário e em número insuficiente de armários 

para realização de arquivo e acondicionamento de materiais;

• ausência de análise dos indicadores da equipe para direcionar a tomada de 

decisão;

• número insuficiente de dispenseres de sabão e álcool gel, entre outros;

• número reduzido de profissionais.

ESF PRIMAVERA I

• Quadro de funcionários inadequado devido ausência de 01 dentista, 01 au-

xiliar de saúde bucal, 01 auxiliar de serviços gerais, 01 enfermeira e 01 técnico 

de enfermagem;

ESF PRIMAVERA I

• 01 médico realizando apenas 20 horas de atendimento semanal;

• 01 auxiliar de serviços gerais em processo de desligamento;

• ausência de 01 técnico de enfermagem.

AÇÕES E MELhORIAS REALIZADAS

• ações relacionadas ao gerenciamento da força de trabalho:

Foi realizada Cessão de Funcionários da SmS de alfenas para o imed; 

em parceria com a SmS de alfenas, adequamos o número de rh da unidade, 

que recebeu a transferência de uma enfermeira do PSF recreio.

em junho de 2018, contratamos 1 médico para cada uma das equipes e contra-

tação de 01 auxiliar de serviços gerais;
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Providenciamos a adequação e padronização de uniformes, através da compra e 

distribuição de uniformes aos funcionários;

• ações relacionadas à manutenção preventiva/corretiva e material permanente 

da unidade:

realizamos o inventário de patrimônio existente na unidade;

realizamos a manutenção da unidade com limpeza e corte do mato ao redor do 

prédio e manutenções na parte hidráulica;

realizamos a substituição da internet existente por uma de fibra óptica;

Contratamos uma empresa para a realização de manutenção preventiva e corre-

tiva dos equipamentos de informática.

Em junho de 2018 foram realizadas as seguintes ações:

1- iniciamos o projeto de para adequação da estrutura física da unidade que 

abrigará a eSF Primavera ii.

2 - realizamos a reforma na unidade do Cidade escola - situada na rua das orquí-

deas, 11, vila Promessa - para implantação do ponto de apoio do vila Promessa 

pelo PSF Primavera ii com atendimentos médicos e de enfermagem;

3 - realizamos adequação da unidade vila Promessa com disponibilização de equi-

pamentos e mobiliário novos e adequados para bom funcionamento da unidade;

4 - transferimos a eSF Primavera ii para o ponto de apoio da vila Promessa.
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Antes da reforma na unidade Cidade Escola (ponto de apoio da Vila Promessa)

Depois da reforma na unidade Cidade Escola (ponto de apoio da Vila Promessa)

ANTES

DEPOIS
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realizamos a adequação do levantamento de dados da unidade com posterior 

apresentação e discussão com a equipe a respeito dos indicadores;

realizamos a orientação e o acompanhamento do lançamento das produções 

no sistema viver (atendimentos de hipertensos, diabéticos, gestantes, pre-

ventivos e procedimentos por profissionais), assim como o acompanhamento 

das metas definidas em contrato (auditoria de prontuários, auditoria dos ca-

lendários vacinais, auditorias das consultas em gestantes e saúde do adulto) 

e analise de indicadores.

AÇÕES RELACIONADAS à LOGíSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E 

INSUMOS:

iniciamos o fornecimento de medicamentos da lista remume e dos materiais 

médico-hospitalares, de escritório e de limpeza.

realizamos o levantamento do quantitativo de porta-papel, saboneteira e álcool 

gel necessários para a unidade e assim iniciamos a distribuição mensal de forma 

controlada;

implantamos o envio dos kits padronizados de materiais médicos hospitalares 

para os pacientes que necessitam de materiais para curativos;

AÇÕES RELACIONADAS à EDUCAÇÃO CONTINUADA:

a unidade realizou ações de conscientização sobre o “outubro rosa” e “novem-

bro azul”, sendo que o material foi fornecido pelo imed.
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a partir de outuBro iniciamos a implantação dos Procedimentos operacio-

nais Padrão - PoP’s, no PSF Primavera ie ii, conforme cronogramas de implan-

tação abaixo:

GliceMia caPilar

sinais vitais

coleta de citoPatolóGico cérvico - vaGinal

liMPeza terMinal

liMPeza concorrente

hiGieniZação daS mãoS

uso de ePis - luvas

CronoGrama de imPlantação PoPs

PriMavera i

08/10/2018

10/10/2018

17/10/2018

13/11/2018

21/11/2108

23/11/2018

23/11/2018

imPlantação

GliceMia caPilar

sinais vitais

coleta de citoPatolóGico cérvico -vaGinal

curativo liMPo

curativo contaMinado

hiGieniZação daS mãoS

uso de ePis - luvas

CronoGrama de imPlantação PoPs

PriMavera ii

08/10/2018

10/10/2018

17/10/2018

18/10/2018

23/10/2018

26/11/2018

26/11/2018

imPlantação
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OUTRAS AÇÕES APOIADAS PELO IMED:

a partir de Julho de 2018 as equipes de Saúde da Família do PSF Primavera i e 

ii, as quais ocupavam o mesmo espaço físico, foram desmembradas permane-

cendo o PSF Primavera i na rua dos mognos, nº 20, - Jardim Primavera e o PSF 

Primavera ii passou a estar situado provisoriamente, na rua das orquídeas, nº 

11, - vila Promessa, onde seria apenas o ponto de apoio da vila Promessa.

2.1.3  PSF RECREIO I E II

o iMed assumiu a gestão das unidades de saúde recreio i e ii a partir do dia 

09 de abril de 2018.

na ocasião as 2 equipes estavam lotadas dentro de uma mesma estrutura física. 

ao iniciarmos a gestão nos deparamos com as seguintes situações:

• estrutura física em estado regular de conservação. Foram constatadas racha-

duras e necessidade de pintura interna e externa da unidade;

• estrutura física da residência locada para acomodação da equipe do recreio 

ii com necessidade de inúmeras intervenções para se aproximar aos critérios 

estabelecidos para funcionamento da unidade;

• Baixa produtividade dos médicos do programa “mais médicos” devido a não 

aceitação de encaixes de pacientes no caso de ausência do paciente agendado;

• dificuldade técnica das enfermeiras para execução da administração da unidade;

• retirada das enfermeiras por inúmeras vezes para realização de capacitações 

chegando a ficar o dia inteiro sem a presença da enfermeira na unidade;
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• unidade indisponível em alguns dias do mês devido realização de treina-

mento para toda a equipe; o que traz prejuízo para a população referenciada 

na unidade;

• verificamos que a forma de alimentação do sistema vivver estava inadequa-

da, pois os dados não eram lançados no período corrente de competência ge-

rando atrasos na analise e interpretação dos mesmos;

• alguns funcionários estavam trabalhando sem uniforme e sem identificação 

funcional;

• não eram realizadas limpezas terminais na unidade;

• havia inúmeras queixas sobre o funcionamento da internet, sendo interrom-

pida com frequência e muitas vezes ficando o dia todo sem acesso, o que im-

possibilitava o lançamento dos dados, o agendamento de consultas com espe-

cialistas e a marcação de exames;

• número reduzido de computadores, ausência de serviço de manutenção pre-

ventiva dos mesmos e morosidade na realização de manutenção corretiva;

• mesas e armários em estado precário e número insuficiente de armários para 

realização de arquivo e acondicionamento de materiais;

• ausência de análise dos indicadores da equipe para direcionar a tomada de 

decisão;

• número insuficiente de dispenser de sabão e álcool gel, entre outros;
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• número reduzido de profissionais;

ESF RECREIO I

• enfermeira cedida pela prefeitura se ausenta da unidade por estar cursando 

mestrado;

• ausência de técnico de enfermagem;

• ausência de 03 agentes comunitários para cobertura da área;

• auxiliar de farmácia sendo disponibilizado apenas um período do dia;

• a médica da unidade está gestante e precisou se afastar devido ao risco de 

parto prematuro, por indicação médica;

• auxiliar de serviços gerais sendo desligada.

ESF RECREIO II

• ausência de dentista e auxiliar de saúde bucal;

• Falta de espaço físico para implantação do consultório odontológico;

• ausência de auxiliar de serviços gerais;

• ausência de 03 agentes comunitários para cobertura da área;
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AÇÕES E MELhORIAS REALIZADAS

AÇÕES RELACIONADAS AO GERENCIAMENTO DA FORÇA DE TRABALhO:

Foi realizada Cessão de Funcionários da SmS de alfenas para o imed;

informamos à SmS de alfenas sobre a necessidade de adequação da equipe 

de agentes comunitários, técnicos em enfermagem e auxiliar de farmácia da 

unidade;

Providenciamos a adequação e padronização de uniformes, através da compra 

e distribuição de uniformes aos funcionários;

em julho de 2018, contratamos 1 médico da Saúde da Família de 40 horas/se-

manais e 1 recepcionista pelo iMed;

AÇÕES RELACIONADAS à MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA  

E MATERIAL PERMANENTE DA UNIDADE:

Contratamos uma empresa para a realização de manutenção preventiva e cor-

retiva dos equipamentos de informática ao longo do período;

Foi realizado o levantamento das necessidades de reforma da unidade, bem 

como o quantitativo de materiais e mão de obra necessários para a execução;

Foi realizado o levantamento das necessidades de reforma da casa onde será 

transferida a equipe do recreio ii, bem como o quantitativo de materiais e mão 

de obra necessários para a execução;

em julho de 2018 a engenheira do imed iniciou o projeto de reforma e amplia-

ção da estrutura física da unidade de Saúde do PSF recreio vale do Sol;
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realizamos o levantamento do patrimônio existente na unidade;

realizamos a substituição da internet existente por uma de fibra óptica.

AÇÕES RELACIONADAS AOS PROCESSOS DE TRABALhO E ACOMPANhA-

MENTO DE INDICADORES:

reformulamos e implantamos novas fichas de atendimentos médicos, odon-

tológicos e de enfermagem;

elaboramos e implantamos uma rotina de limpeza terminal na unidade;

realizamos a adequação do levantamento de dados da unidade com posterior 

apresentação e discussão com a equipe a respeito dos indicadores;

realizamos a orientação e o acompanhamento do lançamento das produções 

no sistema viver (atendimentos de hipertensos, diabéticos, gestantes, pre-

ventivos e procedimentos por profissionais), assim como o acompanhamento 

das metas definidas em contrato (auditoria de prontuários, auditoria dos ca-

lendários vacinais, auditorias das consultas em gestantes e saúde do adulto) 

e analise de indicadores.

em outubro realizamos reunião entre o diretor operacional do imed, o pes-

soal da Courat e as enfermeiras dos PSFs gerenciados pelo imed para a 

apresentação do diagnóstico das unidades e início do planejamento de 2019. 

abaixo registro fotográfico da atividade.
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AÇÕES RELACIONADAS à LOGíSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E 

INSUMOS:

realizamos o levantamento do quantitativo de porta-papel, saboneteira e ál-

cool gel necessários para a unidade e assim iniciamos a distribuição mensal 

de forma controlada;

iniciamos o fornecimento de medicamentos da lista remume e dos materiais 

médico-hospitalares, de escritório e de limpeza.
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AÇÕES RELACIONADAS à EDUCAÇÃO CONTINUADA:

Solicitamos à SmS de alfenas sobre a nossa participação e envolvimento na 

programação dos treinamentos ministrados pelas universidades para que es-

tes sejam ministrados nas dependências do PSF com a finalidade de minimi-

zar o impacto da saída dos profissionais das unidades;

em outubro iniciamos a implantação dos PoPs, conforme cronograma abaixo:

GliceMia caPilar

hiGieniZação daS mãoS

sinais vitais

coleta de citoPatolóGico cérvico -vaGinal

curativo liMPo

curativo contaMinado

adm. mediCação via SuBCutânea

lavaGem daS mãoS

liMPeza concorrente

liMPeza terMinal

CronoGrama de imPlantação PoPs

recreio i e ii

08/10/2018

19/10/2018

10/10/2018

17/10/2018

18/10/2018

23/10/2018

24/10/2018

26/10/2018

23/11/2018

23/11/2018

imPlantação

unidade realizou ações de conscientização sobre o “outubro rosa” e “novembro 

azul”, sendo que o material foi fornecido pelo imed.



 47

OUTRAS AÇÕES APOIADAS PELO IMED:

em outubro, a dentista, a aSB e a enfermeira da unidade realizaram atividade 

educativa com 57 crianças no Cemei de sua área de abrangência, atendendo a de-

manda do programa Saúde na escola. abaixo o registro fotográfico da atividade.
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2.2   UNIDADES DE SAÚDE MENTAL

o imed iniciou a gestão dos equipamentos de Saúde mental do município de 

alfenas em 1º de março de 2018 ficando sob sua responsabilidade o CaPS – 

Centro de atenção Psicossocial, 06 residências terapêuticas, sendo 02 femini-

nas e 04 masculinas e o Centro de Convivência.

2.2.1 CAPS

ao assumirmos o CaPS nos deparamos com várias situações que necessitavam 

de resolução.

relatamos abaixo as principais situações encontradas.

• estrutura física precária com portas e fechaduras danificadas, paredes com 

falta de manutenção;

• Constatado a ausência de rotina de limpeza concorrente e terminal, bem 

como, ausência de limpeza externa da unidade e poda das árvores presentes 

ao redor da unidade, ausência de comprovação de limpeza de caixa de água, 

dedetização e desratização;

• Salas desorganizadas, 

• mobiliários danificados e em péssimas condições de uso;

• 03 banheiros interditados por falta de manutenção;

• a internet oferecida não estava atendendo a demanda da unidade dificultan-
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do os lançamentos dos atendimentos realizados que estavam com atraso de 3 

meses.

• os computadores e impressoras estavam sem manutenção preventiva e corre-

tiva, haviam máquinas paradas por falta de manutenção.

• Constatamos desorganização no setor de farmácia, sendo que vários profissio-

nais e pacientes tinham acesso a medicamentos de controle especial (psicotró-

picos), colocando em dúvida o mecanismo de controle implantado.

• a agenda médica e o acolhimento estavam desorganizados, as visitas domici-

liares não estavam sendo realizadas e o Projeto terapêutico Singular (PtS) dos 

pacientes não estava em andamento.

• verificou-se a ausência de oficinas terapêuticas com cronograma pré-estabe-

lecido.

• ausência de assistência odontológica.

• Falta frequente de medicamentos de uso continuo ocasionando aumento na 

frequência de crises.

AÇÕES E MELhORIAS REALIZADAS

AÇÕES RELACIONADAS AO GERENCIAMENTO DA FORÇA DE TRABALhO:

adequamos o quadro de funcionários recebendo, por meio de termo de cessão 1 en-

fermeiro, 2 auxiliar de enfermagem, 2 psicólogos, 1 assistente social e 1 farmacêutico.
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Procedemos a contratação de 1 auxiliar de limpeza, 1 recepcionista, 2 médicos 

psiquiatras, 3 monitores, 1 pedreiro, além de 1 supervisora de saúde para rea-

lizar a coordenação da unidade.

ao longo do período, o imed garantiu a continuidade do trabalho, através da 

adequação e manutenção do rh do CaPS.

AÇÕES RELACIONADAS à MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E MA-

TERIAL PERMANENTE DA UNIDADE:

Providenciamos a contratação de um pedreiro, que deu inicio a manutenção 

predial da unidade, sendo realizados os reparos e pintura das paredes, troca 

de fechaduras de portas e armários, desentupimento de vasos e pias, troca de 

chuveiros, lâmpadas e reparos nos mobiliários. 

iniciamos um plano de manutenção preventiva que esta foi realizado ao longo 

do período.

abaixo o registro fotográfi co das melhorias realizadas na parte predial da unidade.

Manutenção das paredes da unidade 

ANTES

DEPOIS
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Manutenção das portas dos armários 

ANTES

DEPOIS

Manutenção das portas fechaduras 

ANTES

DEPOIS
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Manutenção das pias dos banheiros 

ANTES

DEPOIS

realizamos a limpeza das caixas de água, dedetização e desratização, capina-

gem ao redor da unidade, retirado entulho e realizado poda das árvores.

Certifi cado dedetização – Abril de 2018
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estabelecemos uma rotina de limpeza concorrente e terminal da unidade.

realizamos a contratação de uma empresa para fornecimento de internet atra-

vés de fibra óptica, assim como a contratação de uma empresa para a manu-

tenção preventiva e corretiva da rede de informática. a empresa realiza visitas 

mensais para realizar a preventiva e ações corretivas são realizadas a partir de 

abertura de chamados ocasionais.

AÇÕES RELACIONADAS AOS PROCESSOS DE TRABALhO, ROTINAS E ACOM-

PANhAMENTO DE INDICADORES:

reorganizamos a agenda médica com horários para atendimento de pacientes 

inseridos e de demanda espontânea além da criação de uma escala das referên-

cias técnicas.

definimos um novo fluxo para os pacientes/usuários que chegam a unidade, 

sendo que atualmente passaram a são acolhidos por uma referência técnica, 

independentemente de suas demandas com posterior direcionamento para a 
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consulta médica, agendamento de consultas ou outras condutas, como exem-

plo, acompanhamento psicológico.

além disso, foram retomadas as visitas domiciliares e implantado reuniões di-

árias com a equipe para discussão de casos.

abaixo registro fotográfico do livro de marcação de consultas e escala das refe-

rências técnicas

Agenda de consultas por dia e horários - CAPS

Escala das referencias técnicas - CAPS
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Contratamos monitores que, sob supervisão das referências técnicas, estabe-

leceram quais oficinas são realizadas diariamente, bem como datas e horário 

de cada uma.

Agenda de consultas por dia e horários - CAPS

Foram adquiridos materiais adequados para o funcionamento de cada oficina 

(jogos interativos, bolas, bambolês, peteca, materiais de papelaria, como cola, 

canetas hidrográficas, papel crepom e eva.

as oficinas terapêuticas estão em funcionamento com várias atividades sendo 

executadas, como: oficina de oração, atividade física dirigida (alongamento, 

caminhada, futebol), oficina da beleza, passeios na área verde e na academia ao 

ar livre, jogos terapêuticos (dominó, dama, uno, jogo da memória), trabalhos 

manuais em geral e mosaicos e etc.

em SetemBro foram iniciadas as oficinas de artesanato onde foram produ-

zidos caixinhas com uso de palitos de picolé, além da confecção de tapetes no 
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“tear de Prego”, utilizando barbantes. as oficinas de artesanatos objetivam a 

criação e um espaço de promoção de interação. estas oficinas visam o desen-

volvimento do potencial criativo e imaginário do paciente, promovem o exer-

cício da cidadania, a expressão de liberdade e convivência através da inclusão 

pela arte.

abaixo o registro fotográfico de algumas destas oficinas.

Atividades lúdicas

Passeios e oficinas de orações
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Oficinas de artesanato

Atividades físicas dirigidas

Oficinas de beleza e atividade manuais
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Oficinas de confecção de Cartões de Natal – Novembro de 2018

no mês de novemBro aconteceram algumas oficinas direcionadas, como a 

produção de cartões de natal, confeccionados pelos pacientes, além da partici-

pação massiva na decoração de natal.

em Junho iniciamos aos “Grupos terapêuticos”, que são atividades desenvol-

vidas pelas referências técnicas no acompanhamento e intervenção terapêuti-

ca, de acordo com as necessidades e perfil dos pacientes inseridos no CaPS em 

permanência dia. 

entre os “Grupos terapêuticos” destacamos: o grupo “viabilizando o acesso aos 

direitos Sociais”, desenvolvido pela assistente social; e os grupos “memórias 

e vivências” e “desenvolvimento Cognitivo”, desenvolvidos pelos psicólogos, 

entre outros Grupos desenvolvidos ao longo do período.
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abaixo o registro fotográfico destas atividades.

Criamos a rotina de atividades de ressocialização externa ao CaPS, como pas-

seios com os pacientes em locais destinados a lazer e recreação, assim como 

comemorações em datas importantes do calendário, como a comemoração do 

dia das Mães, dia dos Pais, dia nacional da luta anti-manicomial, festa Junina.
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abaixo o registro fotográfico de alguma destas atividades
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o imed tem incentivado e criado meios para a reinserção dos indivíduos na 

sociedade e convívio familiar e desta forma estimula a participação da famí-

lia neste contexto. assim criamos as reuniões de familiares que tiveram seu 

inicio em Junho de 2018. o objetivo destas reuniões serve como meio de 

sensibilizar os familiares quanto a co-responsabilização e acompanhamento 

da assistência prestada no CaPS, além do esclarecimento sobre a importân-

cia da aproximação afetiva com o seu ente para o efetivo sucesso da terapia.

abaixo o registro fotográfico destas reuniões.

Reunião com familiares  - JUNhO de 2018

Reunião com familiares  - JULhO de 2018



 63

ao longo do período de 10 meses, intensificamos as visitas domiciliares às 

famílias dos pacientes em acompanhamento no CaPS, com a finalidade de 

estreitar os laços entre o CaPS e as famílias, assim como conhecer as condi-

ções sociais em que vivem.

em maio foram iniciadas as reuniões diárias com a coordenadora do CaPS 

e as referências técnicas da unidade para serem elaborados os Projetos tera-

pêuticos singulares (Pts) dos pacientes inseridos. 

as reuniões diárias estão acontecendo no CaPS com as referências técnicas, 

médicos e a coordenadora da unidade.

Semanalmente, as reuniões são realizadas com toda a equipe e a coorde-

nadora de saúde mental do imed. nas reuniões são debatidos assuntos ge-

rais da dinâmica de trabalho da unidade, lançamento do raaS (registro de 

ações ambulatoriais de Saúde), PtS (Projeto terapêutico Singular), dentre 

outros assuntos relacionados ao andamento da unidade.

abaixo o registro fotográfico destas ações.
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Exemplo de PTS - CAPS
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visando a melhoria na condição nutricional dos pacientes inseridos na uni-

dade, em SetemBro realizamos algumas mudanças referentes a alimenta-

ção dos mesmos. levando-se em consideração as alterações clínicas que 

comprometem a saúde dos pacientes, e pela administração da grande quan-

tidade de medicamentos psicotrópicos, foram incluídas frutas, gelatinas e 

sucos, proporcionando assim, alimentos mais ricos em vitaminas e nutrien-

tes, favorecendo uma alimentação mais saudável.

em outuBro contratamos um profissional para desenvolver oficinas de 

música assim como atividades de dança realizada por uma voluntária.

a musicoterapia permite aos pacientes expressarem, através do corpo e da 

música, a vivência do dia a dia.

a principal força da música é ser um veículo para a auto-expressão emocio-

nal onde o indivíduo utiliza a música como um canal expressivo através do 

qual pode experimentar e desenvolver a musicalidade e expressar suas opini-

ões e visão do mundo. abaixo o registro fotográfico destas atividades.

  

Oficinas de Musicoterapia - Outubro de 2018
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Oficinas de Dança – Outubro de 2018

AÇÕES RELACIONADAS à LOGíSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E 

INSUMOS:

em aBril, realizamos processo de contratação de empresa para fornecimento 

de refeições, pães, água e gás de cozinha.

realizado mudanças bruscas na rotina da farmácia, como: retirado fax e tele-

fone que estava sendo de uso comum de toda a unidade, implantado acesso 

restrito ao profissional da farmácia, definido rotina de conferencia do estoque 

e as datas de validade de cada medicamento, adequado a forma de distribui-

ção, estabelecido rotina para administração de injetáveis.

em maio realizamos a compra emergencial de medicamentos que estava em 

falta na rede para atender os pacientes inseridos no CaPS.

em novemBro o imed realizou a substituição da empresa de fornecimento 

de marmitas, assim como a criação de uma ficha de avaliação das refeições 
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que será realizada diariamente comprovando a qualidade e aceitação da ali-

mentação ofertada, conforme registro abaixo.
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AÇÕES RELACIONADAS à EDUCAÇÃO CONTINUADA:

iniciamos as capacitações de toda a equipe do CaPS para aprimoramento e 

melhora na qualidade da assistência e cuidado ao paciente.

Capacitações CAPS

Foram realizadas capacitações sobre:

 - dependência Química.

 - elaboração do Projeto terapêutico Singular.

na última semana de Maio, em parceria com a coordenação de saúde Bucal 

do município realizamos a triagem de todos os pacientes do CaPS, para iden-
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tificar os problemas e direcioná-los ao tratamento dentário necessário.

OUTRAS AÇÕES APOIADAS PELO IMED:

em SetemBro de 2018 tivemos algumas parcerias das universidades do mu-

nicípio junto ao CaPS, onde são desenvolvidos projetos voltados aos pacien-

tes inseridos em permanência dia na unidade. 

projeto mentes Brilhantes: É um projeto de extensão desenvolvido pela Fa-

culdade de odontologia da universidade Federal de alfenas (uniFal) e tem 

como objetivo dar continuidade as abordagens aos pacientes vinculados ao 

CaPS de alfenas/mG, por meio de oficinas e visitas domiciliares.

as ações propostas visam estimular, contribuir, aconselhar, fortalecer e melho-

rar o vínculo dos pacientes com transtornos mentais, com o CaPS e sua famí-

lia .ademais as atividades desenvolvidas respeitam o nível cognitivo e com-

portamental dos pacientes, as orientações prestadas pelos profissionais que 

executam seu trabalho no CaPS e o meio familiar. as propostas são de ações 

educativas, preventivas, de promoção da saúde e direcionamentos para uma 

melhor convivência, aceitação e entendimento sobre saúde mental. o projeto 

está sendo desenvolvido dentro de uma lógica de parceria entre os acadêmi-

cos da uniFal/mG, funcionários dos serviços do CaPS e demais familiares.

Rodas de Terapia Comunitária integrativa (tCi): É coordenada pela Profª 

responsável pela disciplina de Saúde mental da Faculdade de enfermagem da 

uniFal – universidade Federal de alfenas/mG. a tCi consiste em uma meto-

dologia simples de cuidado integral e de pouco custo financeiro, fundamenta-

da sobre alguns pilares: o pensamento sistêmico, a teoria da comunicação, a 

antropologia cultural, e a resiliência. a tci proporciona um espaço acolhedor, 
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solidário e igualitário de educação emocional e cuidado holístico, onde por meio 

de fala, escuta, olhares, toque, músicas, cheiros, sabores, momentos lúdicos e 

descontraídos que alimentam o corpo e o espírito, acolhem-se sofrimentos, per-

turbações e sentimentos para prevenir e curar enfermidades de várias naturezas, 

partilhar saberes e reconhecer redes de apoio na própria comunidade. a tCi está 

sendo realizada pelos acadêmicos de enfermagem da uniFal, com a participa-

ção da equipe assistencial do CaPS.

em outuBro foi iniciado o “projeto Farmácia legal tem Cuidado Farmacêu-

tico na saúde mental” desenvolvido pela Faculdade de Ciências Farmacêuti-

cas da uniFal, sob a supervisão da professora da universidade e apoiado pelo 

imed. o projeto tem como objetivo principal desenvolver ações para pacientes 

com transtornos mentais e também para seus familiares e cuidadores.

objetiva especificamente realizar o levantamento do perfil dos usuários dos ser-

viços de saúde mental em alfenas, realizar o acompanhamento farmacotera-

pêutico dos pacientes, capacitar os profissionais envolvidos na saúde mental e 

oferecer orientação farmacêutica. a proposta visa a interdisciplinaridade, pois 

permitirá estabelecer um vínculo com toda a equipe multiprofissional do CaPS 

e também das residências terapêuticas, proporcionando a troca de saberes. a 

atenção farmacêutica ou cuidado farmacêutico tem por objetivo tornar a farma-

coterapia necessária, segura e efetiva e assim melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes. espera-se através das atividades desenvolvidas atingir o público-alvo 

e disseminar o conhecimento sobre atenção farmacêutica, orientando os pa-

cientes e contribuindo para o uso racional dos medicamentos.

ainda em outuBro iniciamos o direcionamento dos pacientes inseridos no 

CaPS para as atividades desenvolvidas no Centro de Convivência.
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Com a melhora do quadro de crise e diminuição do número de dias em perma-

nência dia na unidade, faz-se necessária a intensificação e estímulo a assidui-

dade e participação nas oficinas desenvolvidas no Centro de Convivência-Ce-

Co, buscando desta forma a reinserção do indivíduo em outros meios sociais.

no decorrer do mês de novemBro alguns pacientes foram encaminhados a 

participarem com maior frequência das atividades desenvolvidas no Centro de 

Convivência. os profissionais do CaPS têm acompanhado os pacientes nas ofi-

cinas do CeCo. Com a melhora e estabilidade do quadro de crise, temos o 

objetivo de que estes pacientes passem a frequentar assiduamente o Centro de 

Convivência, sendo este um espaço de convívio e fortalecimento da afetivida-

de, além do incentivo a autonomia, produção e reinserção na sociedade.

em deZemBro, em parceria com o “Projeto Cidade escola” da Secretaria de 

educação e Cultura do município, para os pacientes que apresentam estabi-

lidade das situações de crises, proporcionamos uma visita a estamparia de 

camisetas do projeto, onde tivemos a oportunidade de conhecer como é desen-

volvido o trabalho. a proposta é que a partir desta visita possam ser incluídos 

ao projeto os pacientes em condições de produzir, para que sejam inseridos 

ao trabalho do “Cidade escola”, levando-se em consideração que a inserção ao 

trabalho é de fundamental importância aos mesmos. abaixo o registro fotográ-

fico da ação.
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Visita a estamparia – Dezembro de 2018
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no dia 21/12/2018, encerramos as atividades na unidade com uma Confraterni-

zação entre toda a equipe e os pacientes internos. 

esta confraternização proporcionou momentos de muita alegria, agradecimen-

tos e o fortalecimento de afetividade entre profissionais e pacientes.

um dos moradores de uma residência terapêutica foi o Papai noel de 2018, 

distribuindo presentes e lembranças a todos os pacientes presentes na confra-

ternização.

Confraternização do final de ano – Dezembro de 2018
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a unidade CaPS do município encerrou suas atividades no ano de 2018 com 

a equipe assistencial completa, composta por dois médicos psiquiatras, uma 

enfermeira e dois técnicos de enfermagem, dois psicólogos, uma assistente 

social e um farmacêutico.

temos ainda, três monitores, uma recepcionista, uma funcionária de serviços 

gerais e um motorista, além da coordenadora da unidade.

Equipe CAPS
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2.2.2  CENTRO DE CONVIVêNCIA

imed assumiu o Serviço do Centro de Convivência (CeCo) a partir de 1º de 

março de 2018.

os CeCos, fazem parte de uma rede de serviços substitutivos ao manicômio, 

para portadores de sofrimento mental, visando sua inserção social, através de 

recursos sócio-culturais.

o objetivo geral dos CeCos é desenvolver ações que promovam cidadania, so-

cialização, diversão e circulação dos portadores de sofrimento mental e depen-

dentes químicos, de forma articulada com outros serviços substitutivos que 

tratam em liberdade, possibilitando a efetivação de laços sociais.

além disso, os CeCos desenvolvem oficinas de arte e artesanato, promovem 

passeios, visitas a teatros e parques, atividades físicas e esportivas, dentre 

outros. realiza também, exposição de trabalhos desenvolvidos e possibilita 

o intercâmbio artístico, a circulação da loucura nos espaços culturais e a des-

mistificação da loucura. Cabe aos CeCos o papel de preparar e encaminhar 

cidadãos para inclusão produtiva, promover reuniões, manifestações e assem-

bléias para empoderar politicamente os portadores de sofrimento mental.

É um equipamento de saúde da raPS que possui grande responsabilidade 

articuladora do ponto de vista social para os pacientes com distúrbio mental.

a seguir apresentamos as ações realizadas pelo imed para o aprimoramento 

dos serviços e atividades despendidos no CeCo de alfenas.
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AÇÕES RELACIONADAS AO GERENCIAMENTO DA FORÇA DE TRABALhO:

ao assumirmos o CeCo do município contratamos 1 recepcionista, 1 auxiliar 

de serviços gerais, 3 oficineiros e já havia na unidade 1 coordenadora do qua-

dro efetivo de funcionários da prefeitura, que foi cedida ao imed. 

no final do mês de SetemBro houve mudança na coordenação do CeCo e no 

início do mês de outuBro foram contratados 2 oficineiros para a realização 

das oficinas de artesanato e a oficina de música.

ao longo do período, o imed garantiu a continuidade do trabalho, através da 

adequação e manutenção do rh do CeCo.

AÇÕES RELACIONADAS AOS PROCESSOS DE TRABALhO E ACOMPANhA-

MENTO DE INDICADORES:

ao longo do período o imed garantiu meios para a perpetuidade das diversas ati-

vidades que já vinham sendo desenvolvidas previamente ao período de contrato.

as oficinas de artesanato, pintura e música mantém-se ativas e são realizadas atra-

vés de diversas atividades diferentes, tais como: tricô, crochê, aplique em pano de 

prato, desenho, colagem, pintura em tecido, pintura em tela, confecção de tapetes 

no tear, oficina de música com o “Batuque legal”, entre outras oficinas;
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Oficinas realizadas no CECO

Oficina de música – “Batuque Mental”
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em SetemBro de 2018 padronizamos as atividades do CeCo através da elabo-

ração de um cronograma de atividades na unidade para que sejam realizadas 2 

oficinas em cada período do dia (manhã/tarde).

AÇÕES RELACIONADAS à LOGíSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E 

INSUMOS:

em março de 2018 realizamos o processo de contratação de empresa responsá-

vel pela entrega de pães e gás de cozinha, pois o CeCo oferece em todos os dias 

de funcionamento o café da manhã e da tarde.

• ações relacionadas à educação continuada:

• outras ações apoiadas pelo imed:

o imed tem incentivado as ações de resocialização e para isso garante meios 

para a comemoração dos aniversariantes do mês que freqüentam o CeCo. 

estas comemorações são realizadas no espaço do CeCo.

em outuBro de 2018, tivemos a comemoração dos aniversariantes do mês, 

com a participação de familiares.

Cronograma de Oficinas Centro de Convivência
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Comemorações dos aniversariantes – Outubro de 2018
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durante o mês de novemBro de 2018 foram realizados alguns eventos pelos 

acadêmicos da uniFal. tivemos a “tarde literária”, “dia da Beleza”, além de 

atividades lúdicas.

Oficinas realizadas no CECO – Novembro de 2018
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realizamos um bazar para divulgação dos trabalhos realizados na unidade e 

venda dos produtos.

Bazar realizado no CECO – Novembro de 2018
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em deZemBro de 2018 aconteceu uma exposição dos artesanatos que são 

produzidos nas oficinas realizadas no CeCo.

a exposição foi realizada na Praça Getúlio vargas em alfenas para divulgação e 

vendas dos materiais confeccionados.

Exposição dos trabalhos de artesanato realizados pelos freqüentadores do CECO 
– Dezembro de 2018
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CeCo encerrou as atividades no dia 21 de deZemBro de 2018, entrando em 

recesso para festividades de final de ano. 

no encerramento realizamos uma Confraternização entre usuários e funcioná-

rios do ceco.

Foi servido um almoço e comemoramos os aniversários do mês de dezembro.

houve também a presença do “Papai noel”, que na ocasião foi representado 

por um morador de uma das residências terapêuticas que entregou cestas de 

natal aos funcionários do CeCo.

Entrega de cestas de natal – Dezembro de 2018 - CECO
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Confraternização de Final de Ano e comemorações dos  
aniversariantes do mês – CECO – Dezembro de 2018
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2.2.3   RESIDêNCIAS TERAPêUTICAS

imed assumiu o Serviço de residências terapêuticas (Srt) a partir de 1º de 

março de 2018.

o Srt é mais um equipamento da raPS e um espaço privilegiado na constru-

ção da autonomia de pacientes com longo período de internação psiquiátrica, 

sendo cotidianamente resgatadas a cidadania e sua identidade em atividades 

diárias. assim, é de fundamental importância trabalhar a ressocialização e au-

tonomia dos moradores.

assumimos a gestão de 6 rts, sendo que na ocasião somavam 4 residências 

masculinas com 28 moradores e 2 residências femininas com 10 moradoroas, 

totalizando 38 moradores. 

AÇÕES RELACIONADAS AO GERENCIAMENTO DA FORÇA DE TRABALhO:

em março, ao iniciarmos as atividades encontramos um modelo de adminis-

tração das residências em que cada referência era responsável exclusivamente 

por 2 residências e observamos que este modelo deixava a desejar quanto a 

atenção que era dispensada aos moradores, pois, o modelo de administração 

e cuidado da rt estava atrelado ao perfil de quem era sua referência.

Com o objetivo de uniformizar o modelo de administração tomamos a cautela de 

contratar referencias com formação diferente e implantamos um modelo onde to-

das as referências se tornaram responsáveis por todas as casas e assim dividimos 

as atividades entre todos, respeitando a formação e experiência de cada referência. 
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distribuímos os horários de trabalho e passamos a contar com a presença físi-

ca de pelo menos uma referência das 07h. às 22h., e o restante do horário foi 

instituído modelo de cobertura à distância.

em março realizamos a contratação de 4 cuidadores e 1 auxiliar de serviços 

gerais, para cada residência. Contratamos também 4 cuidadores para realizar 

a cobertura de ausências e acompanhar moradores quando são internados em 

unidade hospitalar e 4 referências técnicas para realizar o acompanhamento 

assistencial aos moradores e garantir o funcionamento diário das residências.

durante o mês de outuBro foram realizadas algumas mudanças importantes 

nas rts. em todas elas houve troca de cuidadores, pois houve a necessidade 

de remanejamento das cuidadoras da casa feminina, por estarem realizando o 

plantão em dupla, devido a redução de 2 casas para 1 casa. nas casas mascu-

linas também foram feitas transferências de cuidadores devido a necessidades 

internas de cada residência. a mudança de funcionários nas casas ocorreu de 

forma tranquila e os moradores estão passaram pelo processo de adaptação 

sem problemas consideráveis.

AÇÕES RELACIONADAS à MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E MA-

TERIAL PERMANENTE DA UNIDADE:

o imed contratou 1 pedreiro que realiza pequenos reparos nas unidades in-

cluindo assim as rts.

em outuBro iniciamos o processo de reforma da residência São Carlos para 

posterior devolução do imóvel a imobiliária, o qual foi entregue em 16 de no-

vembro de 2018.
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AÇÕES RELACIONADAS AOS PROCESSOS DE  TRABALhO E ACOMPANhA-

MENTO DE INDICADORES:

realizamos vistoria, levantamento de bens e dados sobre a locação de todas 

as residências.

a forma de administração dos benefícios recebidos pelos moradores também 

sofreu grandes alterações, pois nos deparamos com um modelo onde o pos-

suidor da tutela do morador repassava mensalmente a referência técnica o 

valor do benefício e, este administrava como achava necessário, utilizando cri-

térios individuais para estabelecer o que comprar e como realizar a prestação 

de contas do benefício recebido.

Ficou estabelecido que as referências técnicas, agora contratadas pelo imed, 

não terão acesso aos benefícios dos moradores, devolvendo assim, a respon-

sabilidade de utilização deste benefício em prol do morador a quem é devido, 

ou seja, ao possuidor da curatela.

realizamos o levantamento dos benefícios e do curador de cada morador, 

conforme e estes dados foram apresentados a Comissão de Saúde mental 

formada pelo Conselho municipal de Saúde. Convocamos cada curador, nos 

apresentamos a cada um dos curadores e os informamos sobre a nova forma 

de administração dos recursos, a partir daí passamos a solicitar por escrito to-

dos os itens a serem adquiridos para o morador, este comunicado é entregue 

ao curador que providencia a compra conforme solicitado.

Para este novo modelo de controle e uso dos benefícios, contamos com a 

colaboração de uma Psicóloga visitou as residências dando orientações indi-

vidualizadas às referências e aos cuidadores.
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verificamos que alguns residentes não possuem curatela. tal situação foi in-

formada à SmS de alfenas e solicitamos que o município indique um curador. 

assim, foi dado andamento aos procedimentos necessários para agilizar o 

processo e resolver tal situação. o imed ofereceu todo o suporte aos mora-

dores sem curatela, fornecendo produtos de higiene e acessórios necessários 

para esses moradores. assim, todos os moradores estão sendo tratados de 

forma individualizada atendendo todas as suas necessidades, independente-

mente de ter ou não benefício disponível.

nos três meses iniciais de administração (março, abril e maio de 2018) rea-

lizamos algumas mudanças nos cardápios das rts, como exemplo: inserção 

de uma alimentação com uma maior variedade de frutas, verduras e legumes, 

dieta com mais alimentos cozidos e assados, visando uma melhora da condi-

ção clínica dos moradores.

todos os moradores estão sendo acompanhados regularmente pelos médicos 

psiquiatras do CaPS, assim como o acompanhamento dos problemas clínicos 

e de ordem odontológica, nas unidades de saúde da família, referentes às 

áreas de cobertura das casas.
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o imed realiza reuniões semanais entre a diretoria, coordenação de Saúde 

mental e referencias técnicas para discussões de assuntos diversos.

no final do mês de aGoSto houve redução do número de 6 para 5 rts. tínha-

mos anteriormente 2 residências femininas e 4 residências masculinas, com o 

total de 36 moradores, sendo 9 mulheres e 27 homens.

Com esta redução ficamos com uma única residência feminina com 9 morado-

ras e permanecemos com 4 casas masculinas com o total de 27 homens. este 

mês foi fundamental para adaptações, pois com a redução das casas femini-

Atendimento odontológico realizado nos moradores das RTs
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nas para apenas uma, as moradoras passaram por um processo adaptativo do 

convívio entre nove mulheres na mesma casa. além disso, houve a mudança de 

uma das casas masculinas para outro bairro, o que ocasionou alguns impactos 

nos moradores, pois houve mudanças na comunidade e a necessidade de se 

adequarem a outra região da cidade.

iniciamos atividades terapêuticas nas residências, com a participação dos cui-

dadores de cada residência, visando um maior envolvimento dos residentes 

nas atividades de vida diária e maior autonomia no seu cotidiano.

em algumas residências já podemos observar maior autonomia dos morado-

res, onde já estão fazendo caminhadas com os cuidadores diariamente.

instituímos reuniões de equipe em cada residência para alinhamento de ques-

tões administrativas, além de reuniões semanais entre as referências para ali-

nhamento das questões assistenciais.

Reuniões – Cuidadores e referências – Residências Terapêuticas
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AÇÕES RELACIONADAS à LOGíSTICA E wDISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E 

INSUMOS:

elaboramos rotina de entrega de alimentos, materiais de higiene e materiais 

de limpeza.

reorganizamos a forma como os medicamentos eram armazenados, de forma 

que fique claro ao cuidador a dose e horário adequado para a administração e 

para qual morador o medicamento deve ser administrado.

  

AÇÕES RELACIONADAS à EDUCAÇÃO CONTINUADA:

nos dias 05 e 06 de deZemBro foi realizada no Cir – Centro integrado de re-

creação uma capacitação aos cuidadores das rts.

a capacitação foi ministrada por uma professora da Faculdade de Ciências Far-

macêuticas da uniFal e teve como tema “Cuidado Farmacêutico na Saúde men-

tal”. a Profª explanou sobre o assunto e em seguida houve uma roda de conversa, 

onde todos puderam tirar suas dúvidas num debate bastante proveitoso.

  

Organização dos medicamentos dos moradores das RTs
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OUTRAS AÇÕES APOIADAS PELO IMED:

em Junho o imed deu andamento à inclusão dos pacientes e moradores das 

residências terapêuticas no Programa cidade escola.

o Programa Cidade escola é um programa da Prefeitura de alfenas, através 

da Secretaria municipal de educação e Cultura e conta com atividades de so-

Capacitação realizada para os cuidadores das RTs - “Cuidado 
Farmacêutico na Saúde Mental” – Dezembro de 2018
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cialização, educação e integração em vários pontos dentro do município. o 

programa conta com oficinas culturais, música, teatro, dança, palestras moti-

vacionais, recreações esportivas e de entretenimento.

no mesmo mês, o imed deu inicio às atividade de visitas às famílias dos mo-

radores das rts. iniciamos as viagens com os moradores às suas cidades de 

origem para visitar e fazer passeios com seus familiares.

Visitas aos familiares – Junho de 2018
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Visitas aos familiares – Julho de 2018
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Visitas aos familiares – Setembro de 2018
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Visitas aos familiares – Outubro de 2018
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Visitas aos familiares – Dezembro de 2018
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em Junho de 2018 iniciamos as assembléias nas residências com os cuida-

dores e a participação ativa dos moradores. nas assembléias são decididas as 

questões coletivas dos moradores, assim como decisões individuais e particu-

lares de cada um.

Assembléias nas RTs – setembro de 2018

as assembléias contribuem diretamente na elaboração do Projeto terapêutico 

Singular (PtS), pois são ouvidas as reivindicações coletivas e individuais, as-

sim como colhidas informações que fortalecem o processo de ressocialização 

dos moradores. o Projeto terapêutico Singular (PtS) é elaborado individual-

mente para cada morador das rts, sendo realizado o levantamento de pro-

blemas, as possíveis intervenções e profissionais responsáveis por elas e os 

resultados esperados. devem ser identificadas as metas a curto, médio e longo 

prazo e programada uma data para reavaliação.
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PTS – Residências Terapêuticas

o imed esta trabalhando intensamente no processo de ressocialização e au-

tonomia dos moradores, como o incentivo na realização de atividades de vida 

diária (avd’s) e convívio social.

os moradores são incentivados a saírem das rts, sob a supervisão dos cuida-

dores, conforme podemos observar nos registros fotográficos abaixo.
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Realização de Atividades de Vida Diária (AVDs) – Residências Terapêuticas
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realizamos a comemoração mensal do aniversariantes do mês de cada rt.

abaixo o registro destas atividades.

Residências Terapêuticas – Aniversariantes do mês de Julho de 2018
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Residências Terapêuticas – Aniversariantes do mês de Setembro de 2018

Residências Terapêuticas – Aniversariantes do mês de Outubro de 2018
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Residências Terapêuticas – Aniversariantes do mês de Dezembro de 2018

terminamos o ano de 2018 com 5 residências terapêutica e o total de 36 mo-

radores, sendo 27 homens e 9 mulheres no Serviço residencial terapêutico 

(srt) do município. são elas: residência Jardim são carlos (7 moradores), re-

sidência Jardim oliveira (7 moradores), residência Jardim américa masculina 

(6 moradores), residência Jardim aeroporto (7 moradores) e residência Jardim 

américa Feminina (9 moradoras).

um dos moradores da rt pediu para vestir-se de Papai noel e fez a entrega das 

cestas de natal aos funcionários do Centro de Convivência e PSF’s, além de ter 

participado da Confraternização dos pacientes do CaPS.
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Festa de Final de Ano – Residências Terapêuticas

uma ceia foi preparada pelos cuidadores das rts para a comemoração das fes-

tividades de natal e réveillon.
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3.  OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO IMED

a diretoria do imed apoiados pela secretaria da saúde e prefeitura de alfenas, 

realizou no dia 28 de junho de 2018, um encontro que contemplou 140 pro-

fissionais entre eles: médicos, psicólogos, enfermeiros, técnicos, dentistas, 

coordenadores, agentes de saúde, cuidadores, atendentes, recepcionistas, 

motoristas, serviços gerais e demais colaboradores das áreas administrativas, 

com objetivo de divulgar o conceito do “Jeito imed de atender”, disseminados 

pela diretoria estratégica do imed.

o “Jeito imed de atender é uma estrutura norteadora de atitudes para a boa 

utilização de conhecimentos e habilidades profissionais, que objetivam levar 

aos postos de atendimento a possibilidade de, em sua estrutura física, admi-

nistrativa e humana de praticar o respeito à dignidade de cada sujeito, esteja 

ele em qualquer um dos pontos da cadeia de interessados.

assim como a Política nacional de humanização do ministério da Saúde, o 

imed acredita que a humanização é a valorização dos diferentes sujeitos im-

plicados no processo de produção de saúde e enfatiza a autonomia e o prota-

gonismo desses sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento 

de vínculos solidários e a participação coletiva no processo de gestão.

Portanto, a humanização nada mais é do que a construção de vínculos que 

possibilitem a coparticipação dos diversos agentes envolvidos na busca pela 

excelência e qualidade do processo cooperativo de produção da saúde.

abaixo o registro fotográfico do encontro.
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Encontro – “Jeito IMED de Atender”


