
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

GUAPOREMA 

 

  A Secretaria de saúde de Guaporema é responsável pela 

programação, elaboração e execução da política de saúde do 

Município, por meio da implementação do Sistema Municipal da 

Saúde e do desenvolvimento de ações de prevenção, promoção e 

recuperação da saúde da população, com a realização integrada de 

atividades assistenciais, compreendendo tanto o cuidado 

ambulatorial quanto o hospitalar. 

É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde 

planejar, desenvolver e executar as ações de vigilância 

epidemiológica, sanitária e nutricional, de orientação alimentar e 

de saúde do trabalhador, promovendo campanhas de 

esclarecimento objetivando a preservação da saúde da população 

do cidadão de Guaporema. 

É responsável pela implantação e fiscalização das posturas 

municipais relativas à saúde pública e articulação com outros 

órgãos municipais, estaduais, federais e entidades da iniciativa 

privada para o desenvolvimento de programas conjuntos. 

 

 

 

 

 



 

 

Gerência de Assistência à Saúde 

Gerência de Assistência à Saúde cabe planejar, coordenar e 

articular as ações e serviços na área de atenção à saúde, 

participando do processo de organização institucional das 

Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento. 

É responsável por proporcionar a universalização do 

atendimento, segundo os princípios da integralidade, equidade e 

hierarquização dos serviços prestados à população, acompanhando 

e avaliando o desenvolvimento do modelo assistencial de saúde na 

rede de assistência. 

Participa na definição de políticas institucionais e protocolos 

de assistência em consonância com o Plano Municipal de Saúde, 

realizando a supervisão imediata das Unidades Básicas de Saúde e 

Unidades de Pronto Atendimento, quanto às diretrizes da Política 

Nacional, Estadual e Municipal de Saúde. 

Os serviços e coordenações vinculados a esta Gerência são: 

Saúde do Adulto e Idoso, Saúde Bucal, Saúde da Mulher, 

Adolescente e Criança, Saúde Mental e Aleitamento Materno. 

Desenvolve assessoria e apoio ao gestor local na 

implementação de ações assistenciais, contribuindo na construção 

de equipes locais autônomas, prestando atendimento aos usuários 

do serviço para orientações, reclamações e sugestões que se 

fizerem necessárias. 

Participa da elaboração da Programação Anual de Saúde e do 

Relatório Anual de Gestão, bem como o monitoramento e 

avaliação dos indicadores de saúde, e por fim, realiza o 

dimensionamento de recursos humanos para os serviços da Rede 

Municipal de Saúde. 


