
 
 A Rede Cuidar é um modelo de atendimento que integra os três níveis de atenção à 
saúde: Atenção Primária, Atenção Ambulatorial e a Hospitalar.  
Para atingir esta integração a Secretaria de Estado da Saúde trabalha na capacitação dos 
profissionais de saúde dos 78 municípios do Espírito Santo. 
Para fortalecer a atenção ambulatorial foram projetadas cinco unidades de cuidado 
integral à saúde nas quatro regiões de saúde: Norte, Central, Metropolitana e Sul. Três 
unidades estão abertas:  
 
Unidade de cuidado integral à saúde em Nova Venécia – Região Norte  
 
Inauguração: 15 de setembro de 2017.  
Início do atendimento: 18 de setembro de 2017.  

 Usuários de 14 municípios são atendidos na unidade, 100% da região participa da 
Rede Cuidar: Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Boa Esperança, 
Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro 
Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus, Vila Pavão  

 São 425.796 habitantes (11% da população do estado do Espírito Santo)  

 Especialidades atendidas: hipertensão, diabetes, pré-natal de alto risco, criança e 
oncologia  

 Na região existem 6.463 diabéticos cadastrados, 5.232 são acompanhados  

 Rede de atenção primária possui 152 unidades na região  

 Hipertensos são 27.744 na região Norte, sendo 22.293 acompanhados  

 A gestão da Rede Cuidar no Norte do estado é compartilhada entre a SESA e o 
Consórcio formado entre os municípios (CIMNorte)  

 
Endereço: Rodovia XV de Novembro, 420, Bairro São Francisco – Nova Venécia, ES  
CEP- 20830-000  
Telefone: 27 37524450  
____________________________________________________________________________ 
 
Unidade de cuidado integral à saúde em Santa Teresa – Região Metropolitana  
 
Inauguração: 5 de abril de 2018.  
Início do atendimento: 9 de abril de 2018.  

 8 municípios participam da Rede Cuidar em Santa Teresa: Santa Teresa, Fundão, 
Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Itaguaçú, Itarana, Laranja da Terra, São 
Roque do Canaã.  Esses municípios representam uma população de 146.552 
pessoas.  

 Serão oferecidas seis linhas de cuidado: Mulher e da Criança de Risco, incluindo a 
propedêutica (etapas iniciais) de câncer de mama e de colo de útero; Hipertensão e 
Diabetes de alto e muito alto risco; Ortopedia; Oftalmologia; Dermatologia (câncer de 
pele); e Cardiologia (risco cirúrgico). Essas linhas de cuidado foram definidas após um 
estudo de necessidades de atendimentos na região.  

 São realizados exames de ultrassonografias, mamografias, eletrocardiograma, teste 
ergométrico, ecocardiograma, Mapa, holter, fundoscopia, retinografia, laserterapia, 
doppler manual, radiológicos, ultrassonografias, tomografias, ceratometria, tonometria, 
retinografia, além de biópsias, exéreses, colposcopias e eletrocauterizações.  

 
Endereço: Rua Sebastiano Zamprogno, 90, Centro - Santa Teresa - ES  
CEP : 29650-000  

Telefone: 27 32592988 

_____________________________________________________________________________________ 

Unidade de cuidado integral à saúde em Guaçuí – Região Sul 

Inauguração: 3 de agosto de 2018 

Início do atendimento:  6 de agosto de 2018 



 14 municípios participam da Rede Cuidar  em Guaçuí: Guaçuí, Irupi, Iúna, Muniz 

Freire, Ibitirama, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Alegre, Jerônimo 

Monteiro, Bom Jesus do Norte, Apiacá, Mimoso do Sul, São José do Calçado e Muqui. 

 A Rede Cuidar em Guaçuí irá oferecer atendimento nas linhas de cuidado Saúde da 

Mulher incluindo gestação de alto risco, propedêutica de câncer de mama e câncer de 

colo de útero; Saúde da Criança de Risco; Diabetes e Hipertensão de alto e muito alto 

risco. 

 Serão ofertados 83.170 procedimentos por ano. Deste total, serão oferecidas 14.701 

consultas por ano nas especialidades de obstetrícia, pediatria, mastologia, ginecologia, 

cardiologia, angiologia, nefrologia e endocrinologia. 

 Também serão realizados no local os exames de ultrassonografias, mamografias, 

ECG, biópsias, colposcopias, eletrocauterizações, teste ergométrico, ecocardiograma, 

ECG, MAPA, HOLTER, fundoscopia, retinografia, laserterapia, doppler manual, 

totalizado 13.437 exames por ano. 

 A unidade também contará com atendimento multidisciplinar, com psicólogo, assistente 

social, nutricionista, enfermagem, farmacêutico, fisioterapeuta e técnico de 

enfermagem. 

 

Endereço: Rua Agenor Luiz Thomé, s/n, Centro – Guaçuí – ES 

_____________________________________________________________________ 

 


