ESF Maria Elizabeth Bertagnolli Gomes

Endereço: Rua Domingos Dias Corrêa Nº 115
Telefone: (16) 3987-7451
E-mail: esfmariaebgomes@gmail.com
Intagram: @esfmariaelizabethoficial
Facebook: Esf Maria Elizabeth Bertagnolli Gomes
Horário de atendimento: Segunda a Sexta 07:00 - 17:00
O que é:
Estratégia da saúde da família com enfoque na atenção primária e promoção e prevenção da saúde
dos usuários cadastrados
Objetivos:
Atender as demandas de promoção e prevenção da saúde do cidadão através do acolhimento e
consulta e divulgar as informações pertinentes a saúde da população.
Equipe:
Coordenadora:
Soraia Auxiliadora da Silva
Médicos:
Bianca de Oliveira Muniz
Thais Campeone Jaquinta
João Antonio Mandalosso
Psicologa:
Karla Torquetti Tronco
Assistente Social:
Lais Caroline Neves
Técnicos de enfermagem:
Larissa Carla da Cunha
Ana Ligia Maio

Escriturária:

Sandra Maria de Oliveira

Agentes Comunitários de Saúde:
Amanda Nogueira Agostino
Gleison Amorim Zendron
Junia Marize Fernandes da Rocha
Marcia Celia de Oliveira
Vera Lucia de Castro

Serviços gerais:
Aurea Lucia da Silva Allioto

Serviços Oferecidos:
Consultas:
· Médico da Família
· Pediatra
· Ginecologia
· Psicologa
· Serviço Social
· Enfermagem
· Visita domiciliar com Médico e/ou Enfermagem
· Agentes Comunitários de Saúde
· Matriciamento
· Pré-Natal
· Programa lapARC (Avaliação de risco cardiovascular - Estácio)
Coleta de exames:
· Exame de sangue
· Coleta de sangue domiciliar quando necessário
· Citologia
· Testes rápidos (Gravidez, HIV, Sífilis, Hepatite B e C)
Procedimentos realizados:
· Verificação de sinais vitais
· Curativos
· Curativos domiciliares quando necessário
· Administração de medicações EV, IM, SC, Oral
· Retirada de Pontos
Informação e conscientização:
Abordamos temas de utilidade pública de promoção e prevenção:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Prevenção ao suicídio,
Saúde da mulher (Câncer de colo uterino e mama): incentivo e criação de agenda extra para
coleta de citologia e pedidos de mamografia
Saúde do homem: Agenda extra de coleta de PSA para público alvo
Doação de sangue
Saúde da criança (Vacina, prevenção da violência)
Manutenção do cadastro do Auxilio Brasil.
Atividades Coletivas
Varal Solidário
Grupo mensal de gestante
Atividade de Saúde do Trabalhador
As escalas dos profissionais mensalmente são fixadas na recepção da unidade

Divulgamos os temas de relevância mensal dentro do calendário da Secretaria de Saúde do Estado,
exemplificando:
Fevereiro Laranja e Roxo: Painel Educativo sobre Fibromialgia, Alzheimer, Lúpus e Leucemia

Março Lilás e Amarelo: Painel Educativo sobre câncer de colo de útero e endometriose
Abril: Painel Educativo relacionado ao transtorno do Espectro Autista (TEA)
Maio Laranja: Combate ao abuso e violência infantil
Junho: Doação de sangue
Forma de prestação do serviço:
A ESF trabalha com territorialização conforme orientado pelo governo federal, realização dos
cadastros domiciliares e individuais pelos ACS, consultando CPF, Cartão SUS, e documentos
pessoais. Nesta própria visita já é orientado o horário de funcionamento da unidade das 07:00 as
17:00 e datas de agendamento de consultas, essas informações constam também nas redes sociais,
instagram e facebook da unidade, cartazes informativos na unidade.
Requisitos para atendimento:
Ser cadastrado e estar morando nas microáreas atendidas pela ESF
Principais etapas para processamento do serviço:
Estar cadastrado na ESF, agendar a consulta/retorno
Prazo máximo para a prestação do serviço:
Abertura da agenda acontece no final do mês para o mês subsequente, demanda espontânea após
avaliação pode ser atendida de imediato, exames de coleta de sangue são agendados no máximo 10
dias de antecedência, coleta de citologia no máximo 30 dias

