Centro de Saúde III Dr. Plácido Martins de Assis
Coordenadora: Enf. Edna Silva Santos Germano
O que é:
Trata- se um serviço de Atenção Primaria a Saúde que se caracteriza
por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo que
abrange a promoção e a proteção da saúde, prevenção de agravos, o
diagnostico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção
integral que impacte positivamente na situação da saúde da
coletividade.
Objetivos:
Atendimentos de consultas agendadas e acolhimento da demanda
espontânea com classificação de risco conforme protocolo municipal de
saúde;
Os atendimentos são de Clinica médica, Pediatria, Ginecologia e
Obstetrícia, Psicologia, Assistência Social e Fonoudiologia.
Realização de grupos de gestantes e planejamento familiar.
Acompanhamento da saúde das condicionalidades, do Auxilio Brasil;
Acompanhamento de grupos vulneráveis com atendimento de equipe
multidisciplinar;
Serviços Oferecidos e profissionais que atendem:
Clinica médica, Dr. Deusdeth Mega, Dra. Fernanda Silva Pereira
Pediatra: Dra Paloma Delgado Frenzel e Dr. Antonio Albacete Filho, Dra
Maria Luiza Ferreira dos Santos (em licença saúde)
Ginecologia e Obstetrícia, Carla Campos Petean, Itamar Ferreira
Santos, Mariana Alves Fernandes Arouca e Dra Marina
Médicos da Faculdade de medicina Estácio: Dra Tatiana Cristina de Souza
Santini e Marcel Kawashima Hisano.
Fonoaudiólogia, Ana Paula Busnardo
Psicologia, Karla Torquetti Tronco.

Técnicos de Enfermagem: Jacqueline dos Santos Araujo, Lilian
Aparecida da Silva, Rosangela Aparecida Rodrigues Borges e Silvia
Silvestre Elisei.
Recepção: Fabiana Aparecida Ramos Barboza Poiani, Izilda Henrique
dos Reis Vaz.
Assistente Administrativo: Ana Paula Tupy Trindade.
Agente de Conservação: Maria Lucia Ferreira.
As consultas na unidade são previamente agendadas, sendo os prazos:


Enfermeira: Agenda aberta para atendimentos de planejamento
familiar, gestantes, puericultura, puerpério e demanda
espontânea da unidade.



Ginecologia, os agendamentos para casos novos são
agendados todas segundas feiras na unidade com entrega de
senhas.



Obstetrícia: Os agendamentos são todos os dias com 1°
consulta prioritariamente com a Enfermeira da unidade sendo o
agendamento com médico para 01 mês ou conforme a clinica da
paciente.



Clinica Medica: os agendamentos para casos novos são todas
as 1° quarta feira do mês e retornos livres conforme pedido dos
médicos.



Pediatria: Agendamento livre para casos de recém nascido e
conforme demanda da unidade.



Psicologia: Abertura de agenda mensal e acompanhamento
terapêutico dos pacientes com retornos mensais.



Fonoaudióloga: Agendamentos realizados pela regulação
municipal de saúde.



Assistente Social: Agendamentos conforme demanda da
unidade, realização de visitas domiciliares para paciente
vulneráveis e em risco social.

Localização:
Rua: João Antonio Terçariol , 76 – Centro – Serrana – SP

Contato: 16( 39871299)
Horário de Atendimento:
Segundas- feiras e sexta- feiras : das 7h às 17 hs.
Requisitos para atendimento:
Não ter área de abrangência de ESF (Equipe de Saúde de Família) do
município. Encaminhamento das Estratégias de saúde de família.
Acolhimento da demanda espontânea.
Documentos Necessários;
Documentos pessoais ( RG, CPF, CNS)
Comprovante de endereço.
Prazo Maximo para prestação do serviço:
O prazo para prestação de serviços depende da clinica de cada grupo
de paciente;


Para o acompanhamento de gestante as consultas são mensais
até o puerpério.



Para atendimento de pediatria as consultas são mensais do
nascimento até 01 ano de idade e conforme a clinica de cada
criança;



Para os atendimentos de clinica médico é realizada a primeira
consulta com retornos subseqüentes dependendo da clinica de
cada paciente;



Para as terapias de Psicologia é realizada o acolhimento pela
psicóloga e posteriormente é realizado os atendimentos de apoio
terapêutico.



Atendimento de Fonouadiologia é realizado o primeiro
atendimento e posteriormente agendado as próximas consultas
de terapias.



Atendimento de Assistente Social é agendado conforme a
solicitação de equipe multidisciplinar e acompanhamentos das
vulnerabilidades sociais.

Forma de Atendimento de serviço
Agendamento das consultas na própria unidade,
Acolhimento da demanda espontânea com estratificação de risco
para a Atenção Primaria.

