
Estratégia   de Saúde de   Família

Sydionir Souto

Coordenadora: Enfermeira   Fábia da Silva   Carneiro 

O que é: 

A Estratégia   da saúde da família é   uma equipe multidisciplinar (enfermeiro, 
médico, agente comunitário, assistente social e psicóloga), que visa promover 
a ampliação e a resolutividade da atenção primária de forma integrada e 
planejada cujos princípios são: promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância 
em saúde.

Objetivo: 

 Prevenção   e promoção em saúde.

Acolhimento   aos   pacientes, e promover um atendimento de qualidade e 
humanizado.

Serviços oferecidos:

 Oferecemos    acolhimentos   aos   pacientes    para tentar   solucionar alguma
demanda ou queixa do paciente. Realizamos atendimentos   médicos e de 
enfermagem   para pacientes   hipertensos, diabéticos,   acompanhamento de 
gestantes ( pré natal),   atendimento   para mulheres no qual  realizamos coleta
de citologia  e  solicitamos mamografia ,  atendimentos  a queixas 
ginecológicas ,  Médica da unidade realiza visita domiciliares para pacientes 
acamados . Enfermeira realiza primeira consulta de pré natal ,   onde são 
realizados os testes rápidos  logo na 1 consulta de  sífilis , HIV ,  hepatite b e c ,
realizamos consulta de enfermagem  para  hipertenso e diabéticos ,  enfermeira
realiza coleta de citologia  , atendimento puerpério e puericultura ,  
planejamento familiar.   Além disso oferecemos, coleta de sangue na unidade e
no domicilio para pacientes acamados, administração de medicações IM, EV E 
SC. Verificação de Pressão arterial e glicemia, realização de curativos, 
realizamos orientações sobre receitas médicas, verificação de peso e altura, 
retirada de pontos, visitas domiciliares de enfermagem a pacientes acamados e
domiciliares. Realização de ECG.  Acompanhamento de visita domiciliares pelo
agente   comunitário de saúde.

 Localização: 

João Amâncio n :298, Bairro: Jardim Boa Vista ,  CEP : 14150-000 ,  cidade : 
Serrana SP



Contato:

3987-7458

 Horário   de   atendimento:

Segunda a sexta -feira   das 07:00 as 17:00

 Agendamento da Unidade:

Toda última semana de cada mês

Equipe:

Recepção: Elizabete de Lourdes Capitelli

Estagiários da Recepção: João Victor  Paes Landim Soares e Isabella Moura 
de Oliveira 

Agente de conservação: Maria de Lourdes   P. Andrigo

Agentes comunitários: Ana Cristina    Reinberger dias Lopes,   Edilson de 
Sousa Araújo, Eliana   Aparecida da Silva , José Mário  Sant Anna  de Oliveira ,
Sidnei  Aparecido  Campos  Mataiana, Lucimara  Maria  de lima  Moura  e 
Valquiria Najara  Lucas  de Oliveira 

Técnicos de Enfermagem: José Roberto   da Silva Junior

Mércia   de Oliveira   Benatti

Médico   responsável pela ESF : Thais Campioni Jaquinta ,  atende  as terça -
feira , quarta -feira  e  sexta -feira  das 08:00 as 17:00

 Médicos da Estácio:  Dr Amanda   atende nas segunda -feira  período de 
manhã  ( saúde do Adulto ),   Terça -feira  período tarde  ( saúde da criança), 
Quarta -feira   o dia todo  ( saúde do idoso) e  sexta – feira  período  manhã 
( saúde  da família : puericultura , pré natal ,  e clinica  médica )

 Dr Carla  atende   nas segunda -feira  a tarde  e quinta- feira o dia todo             
( saúde da família : puericultura , pré natal,  e clinica médica )

Dr    Camila   atende nas sexta feira a tarde  ( GO  e pré natal) 

Além de todos esses serviços oferecemos  atendimento com assistente social 
Laís e psicóloga Maria Auxiliadora.

 Requisitos para atendimento:

Pertencer   área de abrangência da ESF ,  e estar cadastrado

 Documentos necessários:

Cns , CPF  e comprovante de residência 



Forma de prestação do serviço:

De acordo com a demanda do usuário


