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15 PERGUNTAS E RESPOSTAS A SEREM PUBLICADAS NO SITE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA

 

 

1. Qual o horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde 
(Postinhos) do município?

R.: Os postos de saúde funcionam das 07 h às 11 h; das 13 h às 17 h, sendo que não 
abrem em feriados e ponto facultativo. O Centro de Saúde funciona das 07 h às 19 h e 
não fecha no horário de almoço

 

 

2. Os PSF’s atendem somente com horário marcado?

R.: Não. Por exigência do Ministério da Saúde e atendendo à Política Nacional da 
Atenção Básica, os atendimentos médicos devem ser por demanda programada 
(agendada) e demanda livre (espontânea). Isso significa qu

crônicas e que visitam todo mês as unidades podem se programar para pegar receita ou 
realizar acompanhamento médico. Porém, existem vagas em todas as unidades para 
encaixes nos casos de alguma intercorrência
procurar o Pronto-Socorro do Hospital Municipal. 

 

 

3. Onde funciona o Centro de Vacinação Municipal?

R.: A sala de vacinas do município funciona no Centro de Saúde, sendo que o horário 
de atendimento ao público é das 07:30
possibilidade de alinhar o horário de atendimento da sala com o horário total de 
atendimento do Centro de Saúde.
do Ministério da Saúde, portanto obedecem a

 

4. O Centro de Saúde atende todo tipo de paciente?

R.: Prioritariamente o Centro de Saúde atende a demanda da Zona Rural visto que não 
existe PSF de Zona Rural e na Zona Urbana existem 
população urbana. Além disso, todas as terças e quintas a unidade não tem atendimento 
médico no período vespertino
visto que o território do município é muito grande. Sendo assim, em escala pré
programada a secretaria da saúde tem se preocupado em levar atendimento médico mais 
próximo para essa população
enfermagem e coleta ginecológica (exames de prevenção)
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15 PERGUNTAS E RESPOSTAS A SEREM PUBLICADAS NO SITE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA 

Qual o horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde 
(Postinhos) do município? 

de saúde funcionam das 07 h às 11 h; das 13 h às 17 h, sendo que não 
abrem em feriados e ponto facultativo. O Centro de Saúde funciona das 07 h às 19 h e 
não fecha no horário de almoço e também não abre em feriados e ponto facultativo. 

PSF’s atendem somente com horário marcado? 

R.: Não. Por exigência do Ministério da Saúde e atendendo à Política Nacional da 
Atenção Básica, os atendimentos médicos devem ser por demanda programada 
(agendada) e demanda livre (espontânea). Isso significa que pacientes com doenças 

crônicas e que visitam todo mês as unidades podem se programar para pegar receita ou 
realizar acompanhamento médico. Porém, existem vagas em todas as unidades para 
encaixes nos casos de alguma intercorrência que o paciente prefira ir ao PSF ao invés de 

Socorro do Hospital Municipal.  

Onde funciona o Centro de Vacinação Municipal? 

R.: A sala de vacinas do município funciona no Centro de Saúde, sendo que o horário 
de atendimento ao público é das 07:30 h às 18 horas. Por motivos técnicos não há 
possibilidade de alinhar o horário de atendimento da sala com o horário total de 
atendimento do Centro de Saúde.IMPORTANTE: cada tipo de vacina segue protocolo 

ério da Saúde, portanto obedecem a critérios de sexo, idade, nº de doses, etc.

O Centro de Saúde atende todo tipo de paciente? 

R.: Prioritariamente o Centro de Saúde atende a demanda da Zona Rural visto que não 
existe PSF de Zona Rural e na Zona Urbana existem 05 unidades de PSF para atender a 

. Além disso, todas as terças e quintas a unidade não tem atendimento 
médico no período vespertino no Centro de Saúde, pois há atendimento em Zona Rural, 
visto que o território do município é muito grande. Sendo assim, em escala pré

a secretaria da saúde tem se preocupado em levar atendimento médico mais 
próximo para essa população rural. Em algumas ocasiões há atendimento de 
enfermagem e coleta ginecológica (exames de prevenção). 
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15 PERGUNTAS E RESPOSTAS A SEREM PUBLICADAS NO SITE DA 
 

Qual o horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde - PSF 

de saúde funcionam das 07 h às 11 h; das 13 h às 17 h, sendo que não 
abrem em feriados e ponto facultativo. O Centro de Saúde funciona das 07 h às 19 h e 

e também não abre em feriados e ponto facultativo. . 

R.: Não. Por exigência do Ministério da Saúde e atendendo à Política Nacional da 
Atenção Básica, os atendimentos médicos devem ser por demanda programada 

e pacientes com doenças 

crônicas e que visitam todo mês as unidades podem se programar para pegar receita ou 
realizar acompanhamento médico. Porém, existem vagas em todas as unidades para 

r ao PSF ao invés de 

R.: A sala de vacinas do município funciona no Centro de Saúde, sendo que o horário 
Por motivos técnicos não há 

possibilidade de alinhar o horário de atendimento da sala com o horário total de 
: cada tipo de vacina segue protocolo 

s de sexo, idade, nº de doses, etc. 

R.: Prioritariamente o Centro de Saúde atende a demanda da Zona Rural visto que não 
5 unidades de PSF para atender a 

. Além disso, todas as terças e quintas a unidade não tem atendimento 
, pois há atendimento em Zona Rural, 

visto que o território do município é muito grande. Sendo assim, em escala pré-
a secretaria da saúde tem se preocupado em levar atendimento médico mais 

. Em algumas ocasiões há atendimento de 
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5. Como faz para agendar consulta de especialidades

R.: o agendamento de especialidades dentro do município é feito nos PSF’satrave´s
pedido feito pelo médico da unidade e é regulado por um sistema chamado de SISREG. 
Caso o paciente tem precisa ser encaminhado para especialista que não tem prestador 

dentro do município o encaminhamento é enviado à secretaria pelo PSF com todos os 
documentos necessários e essa vaga será regulada através da Central de Regulação de 
Goiânia ou do Estado. 

 

 

6. Quais são os serviços de saúde prestados no município?

R.:  

 Hospital Municipal 

 Laboratório Municipal 

 Serviço de Raio X -

 Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária 
comercial e Plantões ao alcance

 CEO - Centro de Especialida
horário comercial(fecha para almoço)

 PSF’s 301, 302, 303, 304 e 305 

 SAMU - funciona 24 horas todos os dias da semana

 EMAD - Equipe Multiprofis
6ª feira horário comercial e aos sábados, domingos e feriados em plantões ao 
alcance (não fecha para almoço);

 NASF - Núcleo de Apoio à saúde da Família funciona de 2ª a 6ª feira em horário 
comercial (fecha para almoço);

 Centro de Saúde - 
almoço); 

 Posto de Saúde do Rochedo: funciona de 2ª a 6ª feira horário comercial (fecha 
para almoço); 

 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial: funciona de 2ª a 6ª feir
comercial (não fecha para almoço);

 Centro Clínico de Especialidades Médicas e de Reabilitação: funciona de 2ª a 6ª 
feira horário comercial (não fecha para almoço);
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Como faz para agendar consulta de especialidades e exames de laboratório

o agendamento de especialidades dentro do município é feito nos PSF’satrave´s
pedido feito pelo médico da unidade e é regulado por um sistema chamado de SISREG. 
Caso o paciente tem precisa ser encaminhado para especialista que não tem prestador 

dentro do município o encaminhamento é enviado à secretaria pelo PSF com todos os 
umentos necessários e essa vaga será regulada através da Central de Regulação de 

Quais são os serviços de saúde prestados no município? 

Hospital Municipal - Pronto-Socorro funciona 24 horas todos os dias da semana;

Municipal - funciona das 07 h às 19 h. Plantão ao alcance;

- funciona 24 horas; 

Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária - funciona de 2ª a 6ª feira horário 
comercial e Plantões ao alcance(fecha para almoço); 

Centro de Especialidades Odontológicas - funciona de 2ª a 6ª feira 
(fecha para almoço); 

PSF’s 301, 302, 303, 304 e 305 - funciona de 2ª a 6ª feira horário comercial;

funciona 24 horas todos os dias da semana(fecha para almoço)

Equipe Multiprofissional de Atendimento Domiciliar funciona de 2ª a 
6ª feira horário comercial e aos sábados, domingos e feriados em plantões ao 
alcance (não fecha para almoço); 

Núcleo de Apoio à saúde da Família funciona de 2ª a 6ª feira em horário 
para almoço); 

 funciona de 2ª a 6ª feiras das 07 h às 19 h (não fecha para 

Posto de Saúde do Rochedo: funciona de 2ª a 6ª feira horário comercial (fecha 

Centro de Atenção Psicossocial: funciona de 2ª a 6ª feir
comercial (não fecha para almoço); 

Centro Clínico de Especialidades Médicas e de Reabilitação: funciona de 2ª a 6ª 
feira horário comercial (não fecha para almoço); 
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e exames de laboratório? 

o agendamento de especialidades dentro do município é feito nos PSF’satrave´s de 
pedido feito pelo médico da unidade e é regulado por um sistema chamado de SISREG. 
Caso o paciente tem precisa ser encaminhado para especialista que não tem prestador 

dentro do município o encaminhamento é enviado à secretaria pelo PSF com todos os 
umentos necessários e essa vaga será regulada através da Central de Regulação de 

funciona 24 horas todos os dias da semana; 

funciona das 07 h às 19 h. Plantão ao alcance; 

funciona de 2ª a 6ª feira horário 

funciona de 2ª a 6ª feira 

funciona de 2ª a 6ª feira horário comercial; 

(fecha para almoço); 

onal de Atendimento Domiciliar funciona de 2ª a 
6ª feira horário comercial e aos sábados, domingos e feriados em plantões ao 

Núcleo de Apoio à saúde da Família funciona de 2ª a 6ª feira em horário 

funciona de 2ª a 6ª feiras das 07 h às 19 h (não fecha para 

Posto de Saúde do Rochedo: funciona de 2ª a 6ª feira horário comercial (fecha 

Centro de Atenção Psicossocial: funciona de 2ª a 6ª feira horário 

Centro Clínico de Especialidades Médicas e de Reabilitação: funciona de 2ª a 6ª 
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7. Quais são as especialidades médicas disponíveis

R.: Médicos especialistas que atendem no Centro Clínico de Especialidades Médicas e 
de Reabilitação são: Pediatra, Ortopedista, Ginecologista e Urologista.

Médicos especialistas que atendem no Hospital Municipal: Cirurgião Geral, 
Anestesiologista, Ultrasonografista e Psiquiatra.

 

 

8. No Centro Clínico de Especialidades Médicas e de Reabilitação só atende 
médico?  

R.: Não. Tem atendimento de Fisioterapeuta, Psicólogo e Fonoaudiólogo. Para ter 
acesso ao serviço é necessário encaminhamento na ficha de referência 
referência do SUS, sem encaminhamento não tem acesso ao atendimento.

 

 

9. Qualquer paciente pode ser atendido pelo EMAD?

R.: Não. O paciente precisa se enquadrar em alguns critérios: ser morador da zona 
urbana, ter cuidador, ter diagnóstico de Câncer
doença degenerativa grave, ter tido AVC recentemente com sequelas graves, ser 
acamado, diagnosticado com demência e/ou pós operatório com complicações. 
IMPORTANTE: o paciente deverá ser encaminhado com ficha de referê
referência do SUS. A equipe multiprofissional faz avaliação antes para checar se o 
paciente pode ser admitido ou não. 

 

 

10. Se precisar chamar o serviço do SAMU o que fazer?

R.: Ligar no Nº 192 que é a Central de Regulação do SAMU com base em Ap

Goiânia. É necessário informar dados como endereço completo e ponto de referência, 
visto que a central não é no nosso município. O médico atendente dará orientações até o 
resgate chegar. IMPORTANTE
pessoas passam trote telefônico. 

 

IMPORTANTE:NENHUMA ESPECIALIDADE MÉDICA ATENDE LIVRE 

DEMANDA E URGÊNCIA, O MUNICÍPIO COMPRA QUANTIDADE DE 
PROCEDIMENTOS ELETIVOS 
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Quais são as especialidades médicas disponíveis no município?

R.: Médicos especialistas que atendem no Centro Clínico de Especialidades Médicas e 
de Reabilitação são: Pediatra, Ortopedista, Ginecologista e Urologista. 

Médicos especialistas que atendem no Hospital Municipal: Cirurgião Geral, 
ografista e Psiquiatra. 

No Centro Clínico de Especialidades Médicas e de Reabilitação só atende 

R.: Não. Tem atendimento de Fisioterapeuta, Psicólogo e Fonoaudiólogo. Para ter 
acesso ao serviço é necessário encaminhamento na ficha de referência 
referência do SUS, sem encaminhamento não tem acesso ao atendimento.

Qualquer paciente pode ser atendido pelo EMAD? 

R.: Não. O paciente precisa se enquadrar em alguns critérios: ser morador da zona 
urbana, ter cuidador, ter diagnóstico de Câncer, de Alzheimer, de Parkinson, ou outra 
doença degenerativa grave, ter tido AVC recentemente com sequelas graves, ser 
acamado, diagnosticado com demência e/ou pós operatório com complicações. 

: o paciente deverá ser encaminhado com ficha de referê
referência do SUS. A equipe multiprofissional faz avaliação antes para checar se o 
paciente pode ser admitido ou não.  

Se precisar chamar o serviço do SAMU o que fazer? 

R.: Ligar no Nº 192 que é a Central de Regulação do SAMU com base em Ap

Goiânia. É necessário informar dados como endereço completo e ponto de referência, 
visto que a central não é no nosso município. O médico atendente dará orientações até o 

IMPORTANTE: é necessário cumprir com as exigências, pois m
pessoas passam trote telefônico.  

NENHUMA ESPECIALIDADE MÉDICA ATENDE LIVRE 

DEMANDA E URGÊNCIA, O MUNICÍPIO COMPRA QUANTIDADE DE 
ELETIVOS E NÃO PLANTÃO DE ESPECIALIDADE
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no município? 

R.: Médicos especialistas que atendem no Centro Clínico de Especialidades Médicas e 

Médicos especialistas que atendem no Hospital Municipal: Cirurgião Geral, 

No Centro Clínico de Especialidades Médicas e de Reabilitação só atende 

R.: Não. Tem atendimento de Fisioterapeuta, Psicólogo e Fonoaudiólogo. Para ter 
acesso ao serviço é necessário encaminhamento na ficha de referência e contra-
referência do SUS, sem encaminhamento não tem acesso ao atendimento. 

R.: Não. O paciente precisa se enquadrar em alguns critérios: ser morador da zona 
, de Alzheimer, de Parkinson, ou outra 

doença degenerativa grave, ter tido AVC recentemente com sequelas graves, ser 
acamado, diagnosticado com demência e/ou pós operatório com complicações. 

: o paciente deverá ser encaminhado com ficha de referência e contra-
referência do SUS. A equipe multiprofissional faz avaliação antes para checar se o 

R.: Ligar no Nº 192 que é a Central de Regulação do SAMU com base em Aparecida de 

Goiânia. É necessário informar dados como endereço completo e ponto de referência, 
visto que a central não é no nosso município. O médico atendente dará orientações até o 

: é necessário cumprir com as exigências, pois muitas 

NENHUMA ESPECIALIDADE MÉDICA ATENDE LIVRE 

DEMANDA E URGÊNCIA, O MUNICÍPIO COMPRA QUANTIDADE DE 
E NÃO PLANTÃO DE ESPECIALIDADE. 
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11. Como funciona a classificação de risco no 

R.: A classificação de risco é uma ferramenta utilizada nos serviços de urgência e 
emergência, que visa avaliar e identificar os pacientes que necessitam de 

atendimento prioritário, de acordo com a gravidade clínica, potencial de risco,
agravos à saúde ou grau de sofrimento
atendimento, após uma complexa avaliação do paciente, realizada por um profissional 
devidamente capacitado, do ponto de vista técnico e científico.No âmbito da equipe de 
enfermagem, segundo Art 1º da Resolução Cofen 311/2007, o Enfermeiro é o único 
profissional da equipe que pode atuar no processo de classificação de risco e priorização 

da assistência à saúde, desde que tenha a devida qualificação, conforme citado 
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Como funciona a classificação de risco no Hospital Municipal?

A classificação de risco é uma ferramenta utilizada nos serviços de urgência e 
que visa avaliar e identificar os pacientes que necessitam de 

atendimento prioritário, de acordo com a gravidade clínica, potencial de risco,
agravos à saúde ou grau de sofrimento. Ou seja, trata-se da priorização do 
atendimento, após uma complexa avaliação do paciente, realizada por um profissional 
devidamente capacitado, do ponto de vista técnico e científico.No âmbito da equipe de 

, segundo Art 1º da Resolução Cofen 311/2007, o Enfermeiro é o único 
profissional da equipe que pode atuar no processo de classificação de risco e priorização 

da assistência à saúde, desde que tenha a devida qualificação, conforme citado 
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Hospital Municipal? 

A classificação de risco é uma ferramenta utilizada nos serviços de urgência e 
que visa avaliar e identificar os pacientes que necessitam de 

atendimento prioritário, de acordo com a gravidade clínica, potencial de risco, 
se da priorização do 

atendimento, após uma complexa avaliação do paciente, realizada por um profissional 
devidamente capacitado, do ponto de vista técnico e científico.No âmbito da equipe de 

, segundo Art 1º da Resolução Cofen 311/2007, o Enfermeiro é o único 
profissional da equipe que pode atuar no processo de classificação de risco e priorização 

da assistência à saúde, desde que tenha a devida qualificação, conforme citado 
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anteriormente.  Ou seja, a 
Enfermeiro. 

 

IMPORTANTE: Pacientes classificados de verde e azul são considerados 
atendimentos eletivos e pod

 

 

12. Faz curativos em qualquer horário? 

R.: Não. Curativos são procedimentos classificados como eletivos e devem ser feitos de 
2ª a 6ª feiras nos PSF’s. Aos sábados, domingos e feriados os curativos podem ser feitos 
no Hospital Municipal no horário das 08h às 18 h. 

 

 

13. Qualquer medicamento pode ser dispensado pela Assistência Farmacêutica 
do município?  

R.: Nem todos. Medicamentos de alto custo é competência do Estado
Juarez Barbosa ou Processo CATS (Câmara de Avaliação Técnica em Saúde)
Medicamentos de baixo custo e contemplados na RENAME 
Medicamentos Essenciais podem ser retirados nos PSF’s com receituário adequado. 
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seja, a classificação de risco é uma atividade PRIVATIVA do 

Pacientes classificados de verde e azul são considerados 
podem ser encaminhados às unidades básicas de saúde.

em qualquer horário?  

R.: Não. Curativos são procedimentos classificados como eletivos e devem ser feitos de 
2ª a 6ª feiras nos PSF’s. Aos sábados, domingos e feriados os curativos podem ser feitos 
no Hospital Municipal no horário das 08h às 18 h.  

quer medicamento pode ser dispensado pela Assistência Farmacêutica 

Medicamentos de alto custo é competência do Estado
ou Processo CATS (Câmara de Avaliação Técnica em Saúde)

custo e contemplados na RENAME - Relação Nacional de 
podem ser retirados nos PSF’s com receituário adequado. 
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classificação de risco é uma atividade PRIVATIVA do 

 

Pacientes classificados de verde e azul são considerados 
em ser encaminhados às unidades básicas de saúde. 

R.: Não. Curativos são procedimentos classificados como eletivos e devem ser feitos de 
2ª a 6ª feiras nos PSF’s. Aos sábados, domingos e feriados os curativos podem ser feitos 

quer medicamento pode ser dispensado pela Assistência Farmacêutica 

Medicamentos de alto custo é competência do Estado fornecer via 
ou Processo CATS (Câmara de Avaliação Técnica em Saúde). 

Relação Nacional de 
podem ser retirados nos PSF’s com receituário adequado.  
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14. Para conseguir os medicamentos de alto através do Juarez Barbosa e dos 
processos CATS, o que devo fazer?

R.: Os medicamentos só podem ser 
de Saúde através da farmacêutica responsável 
isso, o paciente deve procurar orientação na secretaria no período vespertino, das 13 h 
às 17 h. Cada medicamento tem um protocolo específico, sendo assim deve
levar a receita. 

 

15. E medicamentos controlados, onde retirá

R.: Somente na assistência farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, no horário 
das 13 h às 17 h. A dispensação só é feit
devem estar contemplados na RENAME 
Essenciais. Medicamentos atualmente contemplados: 

 Diazepam5 e 10 mg comprimidos;

 Amitriptilina 25 mg comprimidos; 

 Biperideno2 mg comprimidos;

 Carbonato de Lítio 300 mg comprimidos;

 Fluoxetina 20 mg cápsulas;

 Carbamazepina 200mg comprimidos;

 Clorpromazina 25 e 100 mg comprimidos;

 Fenobarbital 100mg comprimidos;

 Fenitoína 100 mg comprimidos.

 

OBS.: 

1. Em anexo consta tabela de médicos e odontógos
Consta o tipo de vínculo empregatício, especialidade, local e horário de 
atendimento.  
 

2. Levantamento da Secretaria da Saúde com todos os serviços. 
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Secretaria Municipal da Saúde – Rua Cônego Olinto, s/n – Centro – Piracanjuba
Telefone: 0xx 64 3405 1172/ e-mail saudepiracanjuba@gmail.com

Para conseguir os medicamentos de alto através do Juarez Barbosa e dos 
processos CATS, o que devo fazer? 

entos só podem ser retirados em Goiânia, porém a Secretaria M
de Saúde através da farmacêutica responsável orienta os pacientes como fazer. 
isso, o paciente deve procurar orientação na secretaria no período vespertino, das 13 h 

edicamento tem um protocolo específico, sendo assim deve

E medicamentos controlados, onde retirá-los? 

R.: Somente na assistência farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, no horário 
A dispensação só é feita com retenção da receita. Os medicamentos 

devem estar contemplados na RENAME - Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais. Medicamentos atualmente contemplados:  

Diazepam5 e 10 mg comprimidos; 

Amitriptilina 25 mg comprimidos;  

Biperideno2 mg comprimidos; 

Carbonato de Lítio 300 mg comprimidos; 

Fluoxetina 20 mg cápsulas; 

Carbamazepina 200mg comprimidos; 

Clorpromazina 25 e 100 mg comprimidos; 

Fenobarbital 100mg comprimidos; 

Fenitoína 100 mg comprimidos. 

Em anexo consta tabela de médicos e odontógos que trabalham no município. 
Consta o tipo de vínculo empregatício, especialidade, local e horário de 

Levantamento da Secretaria da Saúde com todos os serviços.  

 

RACANJUBA 

Piracanjuba-Goiás. 
mail saudepiracanjuba@gmail.com 

Para conseguir os medicamentos de alto através do Juarez Barbosa e dos 

retirados em Goiânia, porém a Secretaria Municipal 
os pacientes como fazer. Para 

isso, o paciente deve procurar orientação na secretaria no período vespertino, das 13 h 
edicamento tem um protocolo específico, sendo assim deve-se sempre 

R.: Somente na assistência farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, no horário 
. Os medicamentos 

Relação Nacional de Medicamentos 

que trabalham no município. 
Consta o tipo de vínculo empregatício, especialidade, local e horário de 




