


 

 

 

 



  É uma estratégia que atende a 
população cadastrada próximo a sua 
área.  

  Trabalha o cuidado da população 
com promoção, prevenção e 
tratamento dos principais problemas 
de saúde. Exemplo: Pré-natal, 
Prevenção, Curativo, Vacina, Ações de 
prevenção e Promoção da Saúde, 
Atividades Coletivas, tratamento de 
Hipertensão e Diabetes, Tratamento de 
Tuberculose e Hanseníase. 

  A atenção Básica é a principal 
porta de entrada dos serviços de 
saúde, capaz de resolver 80% dos 
problemas de saúde. 

 
(BRASIL, 2013) 
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  Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família são equipes multiprofissionais, compostas por 
profissionais de diferentes profissões ou especialidades, que devem atuar de maneira integrada e 
apoiando os profissionais das equipes de Saúde da Família e das equipes de Atenção Básica para 
populações específicas  

Pode-se afirmar, então, que o Nasf:  

• É uma equipe formada por diferentes profissões e/ou especialidades.  

• Constitui-se como apoio especializado na própria Atenção Básica, mas não é ambulatório de especialidades ou 
serviço hospitalar.  

• Recebe a demanda por negociação e discussão compartilhada com as equipes que apoia, e não por meio de 
encaminhamentos impessoais.  

• Realiza ações compartilhadas com as equipes de Saúde da Família (eSF), o que não significa, necessariamente, 
estarem juntas no mesmo espaço/tempo em todas as ações.  

• Ajuda as equipes a evitar ou qualificar os encaminhamentos realizados para outros pontos de atenção. • Ajuda a 
aumentar a capacidade de cuidado das equipes de Atenção Básica, agrega novas ofertas de cuidado nas UBS e 
auxilia a articulação com outros pontos de atenção da rede 



 Possibilidade para a reorganização inicial da atenção básica. 

 

      É uma forma de agregar os agentes comunitários a outras maneiras de 
organização da atenção básica para dar cobertura de saúde à população.  
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 Equipe formada por: 



  A Rede de Saúde do Paulista conta com 4 Centros de Saúde:  

 

o CS Sebastião Monteiro do Amaral 

o CS Francisco Medeiros Dantas 

o CS Nobre 

o CS João Abimael.  
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São locais onde você pode receber atendimentos básicos em: 



   

A Rede de Saúde do Paulista conta com 5 Policlínicas:  

 

o Policlínica Hélio Inácio (Jardim Paulista) 

o Policlínica Adolpho Speck (Arthur Lundgren) 

o Policlínica Josino Guerra (Maranguape I) 

o Policlínica Correia Mandu (Maranguape II) 

o Policlínica William Nascimento (Janga) 

                

 

 As Policlínicas oferecem consultas ambulatoriais especializadas (Cardiologia, 
Psiquiatria, Ortopedia, Neurologia, Reumatologia, Fonoaudiologia, Psicologia, entre 
outras)  referenciadas da Atenção Básica (USF/ESF, EACS/PACS ou Centro de Saúde). 

   



   

  A Policlínica da Mulher tem a função de centro de referência para 
atendimento ginecológico mais especializado referenciado pela Atenção 
Básica.  

   

  A Prontoclínica Torres Galvão realiza atendimento de urgência e 
emergência clínica, além de realização pequenas cirurgias (agendado após 
encaminhamento das unidades de saúde do município).  

 

  O Centro de Reabilitação  realiza atendimentos  em Fisioterapia  e 
Terapia Ocupacional. 

 

 

 

 



   

Centros de Atenção Psicossocial – CAPS  

 

 São serviços da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS abertos destinados a 
prestar atenção diária a pessoas com transtornos mentais e dependentes químicos. Os 
CAPS oferecem atendimento à população, realizam o acompanhamento clínico e a 
reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis 
e fortalecimento dos laços familiares e comunitários.  

 Os CAPS também atendem aos usuários em seus momentos de crise e apoia 
usuários e famílias na busca de independência e responsabilidade para com seu 
tratamento. 

 

O município conta com dois Caps: 

 

Caps Tereza Noronha (Transtorno) – 24h 

Caps Eliane Aguiar (Álcool e outras drogas) 

 

 



SECRETARIA DE SAÚDE 
Rua Cleto Campelo, 59, Centro, Paulista – PE 

Telefone: (81) 3433 - 0473 


