
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Unidades de Saúde do Município de Piracanjuba 

 Atualmente o Município de Piracanjuba conta com 19 unidades de saúde 

para atender uma população aproximadamente 24800 habitantes. São 5 

PSF’s(UBS), NASF, Academia da Saúde, 1 Centro de Saúde, Posto de Saúde do 

Rochedo, 1 Equipe Multiprofissional de Atendimento Domiciliar(EMAD), 1 CAPS 

I, 1 Unidade de Acolhimento Transitório(Temporariamente Inabilitado), SAMU, 

Centro de Especialidades Odontológicas(CEO), Vigilância em Saúde, Centro 

Clínico de Especialidades e o Hospital Municipal, onde abriga o Laboratório 

Municipal. A Secretaria também é a unidade onde se encontra a Assistência 

Farmacêutica e onde funciona a central de regulação de procedimentos 

pactuados com Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade. 

 As redes de atenção à saúde são divididas em três níveis de atenção: 

primária, secundária e terciária, sendo que indicam os níveis de complexidade 

no atendimento. Primária é a baixa complexidade. Secundária é a média e a 

terciária a alta complexidade, esta última também é caracterizada pelo alto custo 

dos procedimentos e geralmente, de competência de outras esferas do governo: 

estadual ou federal.  

 

 PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA:  

 

1. UBS 301: localizada no Setor Norte – com estrutura nova e adequada; telefone: 
3405-4051; 

 
2. UBS 302: localizado no BNH; telefone: 3405-4052; 

3. UBS 303: localizado no Setor Aeroporto; telefone: 3405-4053; 

4. UBS 304: localizado no Setor Pouso Alto – em breve mudará para unidade nova 
que está em fase de acabamento; telefone: 3405-4054; 

5. UBS 305: localizado no Setor Lima; telefone: 3405-4055. 

Trata-se de unidades de atendimento primário a saúde, localizados em pontos 

estratégicos da cidade para cobrir toda a população. A equipe é multidisciplinar com 

profissionais: médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e odontólogos 

disponíveis de segunda às sextas-feiras. Provê atendimento e acompanhamento aos 

cadastrados nos programas de hipertensos e diabéticos, gestantes, entrega de 

medicações, curativos, dentre outros. Prioriza os atendimentos de rotina, sem grande 



complexidade ou urgência, e quando ocorrem, estes pacientes são encaminhados ao 

Hospital Municipal. O atendimento é programado e de livre demanda. Além disso, 

contam com as visitas domiciliares de médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem 

e agentes comunitários de saúde. 

 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF e ACADEMIA DA SAÚDE: O 

NASF é programa responsável pelo suporte à atenção básica como o próprio nome 

indica, o qual beneficia mensalmente cerca de 200 pessoas. Elaboram e executam 

projetos de atendimento de acordo com a necessidade da saúde física da população, 

tais como: Combate ao Tabagismo, De Olho na Balança e coordenam a Academia da 

Saúde. Além disso, ainda realiza atendimentos domiciliares e serviço de apoio à 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais( APAE). É composto pelos principais 

profissionais: Educador Físico, Psicólogo, Fisioterapeuta e Nutricionista. 

 

 CENTRO DE SAÚDE: De volta a seu prédio recém-reformado e adequado, é a 

unidade de saúde até então responsável pelos atendimentos prioritários das pessoas 

que residem na Zona Rural. Atualmente, o atendimento conta com médico a 

disposição por 12 horas diárias durante toda a semana, ou seja, das 07 às 19 horas. 

Entre suas atribuições estão: dispensação de medicamentos, exames preventivos para 

mulher, acompanhamento de hipertensos e diabéticos, e ainda, sala de vacinação que 

fica aberta das 07 às 18 horas. Salienta-se que o Centro de Saúde possui uma extensão 

na comunidade do Rochedo, chamado “Posto do Rochedo”, onde é realizado 

atendimento médico mensal e odontológico semanal. Nessa nova gestão, um 

cronograma de atendimentos na zona rural foi formulado para levar atendimento 

médico e de enfermagem, além de palestras educativas com a equipe do NASF às 

associações ou outros pontos estratégicos, visto que a extensão rural do município é 

muito grande.  Telefone Centro de Saúde: 3405- 4042 / Telefone: 3405-0049 - 

Rochedo 

 

 

 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS: órgão responsável pela 

avaliação e acompanhamento de pacientes com distúrbio mental, psicossocial e 

dependentes químicos substância (droga, álcool). É composto por uma equipe técnica 

de Psiquiatra, Psicólogo, Enfermeiro e Monitor Social, capazes de acolher, acompanhar 

e se for o caso referenciar para outras unidades de saúde. Seus atendimentos são 

realizados a livre demanda, ou seja, a população pode buscar atendimento direto na 

unidade sem necessidade de agendamento. Possui uma extensão através da UAI, que 

é uma  unidade de acolhimento transitória, que acolhe aqueles pacientes classificados 

pela equipe técnica como sendo os mais graves, os quais podem ficar em um local 



destinado ao programa por no máximo 6 meses, por sua livre e espontânea vontade 

para realizarem o tratamento contínuo da dependência. Atualmente, esse serviço está 

inabilitado esperando o repasse do governo Federal para entrar novamente em 

funcionamento. Em média, o CAPS são atende mensalmente 1.600 pessoas, 

desenvolvendo atividades individuais e coletivas, tal como oficinas terapêuticas, de 

artesanato, capoeira e outras. Telefone: 3405-4022 

 

 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD: 

Piracanjuba conta com esse privilégio desde 2014, pois são pouquíssimos municípios 

contemplados com o programa no Brasil, sendo que no último Congresso Nacional 

sobre o EMAD as experiências vivenciadas aqui serviram de modelo para os outros. É  

uma unidade bastante conhecida e de grande relevância atualmente no Município. 

Presta serviços ao paciente diretamente em seu domicílio, ou seja, é uma espécie de 

internação domiciliar, por se tratar de pacientes em casos críticos e em estágio 

debilitado, tais como: oxigenoterapia, casos oncológicos (cancerígenos), Acidentes 

Vasculares Cerebrais – AVC, dentre outros, que são indicados por profissionais da rede: 

PSF’s, Hospital Municipal e outros Hospitais da Capital  que tomam conhecimento 

através de suas visitas, consultas, internações, pós-cirurgias, etc e constatada a 

gravidade dos casos, os encaminham ao EMAD para acompanhamento. A equipe 

multiprofissional possui: Médico, Fisioterapeuta, Psicólogo, Enfermeiro, Técnico em 

Enfermagem e Fonoaudiólogo. Telefone: 3405-6194 

 

 CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO: Programa do Governo 

Federal Brasil Sorridente. Trata-se de centro odontológico especializado que realiza 

atendimento de procedimentos específicos, tais como cirurgias, próteses, tratamentos 

periodônticos, endodônticos, atendimento pediátrico e de pessoas portadoras de 

necessidades especiais à disposição da população. Telefone: 3405-6157. 

 

 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU: órgão federal, 

que recebe chamados pela central reguladora, através no número 192. Faz parte da 

rede de atendimentos de urgência e emergência, sendo que sua finalidade é o 

atendimento pré-hospitalar, onde posteriormente os pacientes são encaminhados ao 

Hospital Municipal para serem atendidos pelo Pronto Socorro Municipal. 

 

 



 HOSPITAL MUNICIPAL: local destinado aos atendimentos mais complexos e 

urgentes – atenção secundária, pois, para os demais casos existem as unidades nos 

setores (PSF´s). Estrutura recentemente reformada, unidade de internação que dispõe 

de clínica médica, cirúrgica, obstétrica e pediátrica, pronto socorro 24 horas; equipe 

técnica formada por médicos plantonistas, pois recentemente todas as especialidades 

médicas foram transferidas para o Centro Clínico de Especialidades, permanecendo 

somente o ambulatório de psiquiatria com atendimento em suas dependências. Os 

outros profissionais são: enfermeiros, técnicos em enfermagem, biomédicos, técnicos 

em radiologia, dentre outros profissionais. O Hospital disponibiliza ainda exames 

laboratoriais à população; os que não são possíveis de realização na unidade contam 

com dois prestadores no nosso município e demais nas cidades pactuadas (Goiânia e 

Aparecida de Goiânia) com atendimentos destinados ao SUS; é realizado exames de 

Raio X nas urgências e emergências, e os eletivos são agendados pelos PSF´s. 

Disponibiliza-se eletrocardiograma para uso na urgência e emergência e também nos 

casos eletivos. 

A Secretaria Municipal de Saúde busca suprir a necessidade dos demais exames 

através de seus prestadores de serviços em Goiânia e Aparecida de Goiânia; também 

temos algumas cirurgias que são realizadas no próprio Hospital Municipal de 

Piracanjuba, de acordo com risco e complexidade, pois ainda não se tem UTI em sua 

estrutura. Vale salientar, que ocorreram alguns cortes do Ministério da Saúde 

relacionados as cirurgias eletivas que eram realizadas em Goiânia pelos Hospitais 

prestadores, sendo assim, várias pessoas encontram-se prejudicadas, aguardando 

vagas nos três principais hospitais de Goiânia: HGG, HC e Santa Casa, aumentando a 

fila de espera para as cirurgias. Telefone: 3405-7450 e 3405-4065. 

Obs: Vale esclarecer que, o Hospital deverá ser procurado em casos de urgência e 

emergência, ou internações hospitalares que são os atendimentos prioritários, pois o 

caso não seja classificado como urgência e emergência, sendo um atendimento 

simples (resultado de exames, receitas médicas, resfriados comuns, dentre outros) o 

usuário poderá aguardar por muito tempo até ser atendido, lembrando que os casos 

prioritários têm a preferência no atendimento do Pronto Socorro, para isso temos 

classificação de risco.  

 

 CENTRO CLÍNICO DE ESPECIALIDADES E DE REABILITAÇÃO: As consultas 

realizadas pelos especialistas geralmente são agendadas pelas unidades de saúde 

setoriais (PSF´s),: Unidade de saúde destinada aos atendimentos eletivos de 

especialidades. Os médicos profissionais especialistas atualmente são: pediatria( 4 



vezes na semana), urologia( 2 vezes no mês), ortopedia e ginecologia, ambos 1 vez na 

semana. Em breve teremos atendimento de cardiologia. O atendimento é programado, 

ou seja, agendado, pois a unidade não faz atendimento de urgência. Nesta unidade há 

ainda o serviço de apoio à reabilitação de pacientes que sofreram sequelas diante de 

qualquer patologia ou acidentes em geral, isto é, o antigo Núcleo de reabilitação. 

Atende a livre demanda, de acordo com encaminhamento em mãos e possui os 

seguintes profissionais a disposição: Psicólogo, Fisioterapeuta e Fonoaudiólogo. 

Telefone: 3405-4049. 

 

 VIGILÂNCIA EM SAÚDE: Composta pela Vigilância Epidemiológica e Vigilância 

Sanitária responsável pelo combate diário as endemias e também pela fiscalização. 

Tem importantíssima contribuição para os indicadores de saúde do município. 

Vigilância é vigiar, então cuida das notificações de doenças e agravos, traçando 

estratégias para impedir epidemias e surtos de doenças infecto-contagiosas. Em 

processo de estruturação, a Vigilância Ambiental em breve fará parte do rol de 

atividades e competências do município. O grau de serviços da Vigilância em Saúde é 

de baixa complexidade. O local de atendimento ao público é em frente ao Hospital 

Municipal, na Av. Exp. Jovino Alves da Silva. Telefone: 3405-6168 

 

 




