UBS ODONTOLOGIA DR. PLACÍDIO MARTINS DE ASSIS
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Coordenadora: DRA. ELIANA MAFALDA UZUELI SILVA PEREIRA, CD
O que é:
Trata-se de centro de especialidades odontológicas que oferece um
serviço de atenção secundária, realizando tratamento odontológico
especializado, tendo como público-alvo pacientes de todas as faixas
etárias, visando complementar o tratamento odontológico realizado na
atenção básica.
Objetivos:
Acolhimento e direcionamento para a especialidade solicitada pela
unidade básica.
Oferecer o tratamento odontológico especializado e reabilitação bucal.
Apoio a rede de atenção primária (Unidade Básica de Saúde (UBS),
Unidade de Saúde da Família (USF) e UPA (Unidade de ProntoAtendimento)).
Regular e encaminhar o paciente para central de regulação e
universidades.
Serviços Oferecidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Endodontia
Periodontia
Prótese
Cirurgia
Atendimento a pacientes com necessidades especiais
Pediatria
Dentística
Urgência (triagem, medicação e/ou conduta de urgência)

Localização:
Rua: Tancredo de Almeida Neves, 115 – Jardim Bela Vista - Serrana - SP
Contato: telefone e whatsappp: (16) 99600-5125
E-mail: odontologia@serrana.sp.gov.br
Horário de funcionamento da unidade:
Segundas-feiras as sextas-feiras das 7h às 18h
Horário de atendimento odontológico:
Segundas-feiras às sextas-feiras das 7h às 17h
Requisitos para atendimento:
Encaminhamento da UBS ou USF ou UPA solicitando a especialidade
requerida.
Demanda espontânea por parte dos usuários.
Documentos necessários:
Documentos pessoais (RG ou CNH, CPF e CNS) + comprovante de
residência.
Encaminhamento da Rede de Atenção Básica por guia de referência ou
ofício.
Principais etapas para processamento do serviço:
Para seguimento na unidade será disponibilizado no primeiro contato o
agendamento para a primeira consulta programática na especialidade
pleiteada, ou inserção do nome em lista de espera para o tratamento da
especialidade requerida.

Prazo máximo para a prestação do serviço:
O tempo de duração do tratamento depende de cada especialidade e da
complexidade de cada caso.
O paciente é prontamente agendado se já houver a vaga necessária
disponível.
O paciente pode ter seu nome incluído na lista de espera de determinada
especialidade, se não houver vaga disponível naquele momento.
O tempo médio de espera para vaga na especialidade requerida é de 01 a
06 meses.
Considera-se os casos de alta do paciente:
 Por abandono do serviço (ausências nas consultas, por período igual
ou acima de 1 ano);
 Desligamento por faltas (2 faltas consecutivas, sem justificativas)
 Por finalização do tratamento (tratamento concluído).
Forma de prestação de serviço:
O serviço odontológico é oferecido de forma organizada, seguindo os
critérios dos conselhos federal e regional de odontologia, vigilância
sanitária e demais órgãos.
O atendimento é realizado pela equipe de saúde bucal, em consultórios
odontológicos equipados, em salas individuais para garantir a privacidade
de cada paciente.
O paciente recebe o tratamento odontológico de acordo com
especialidade a qual foi encaminhado.

Equipe composta por:
12 cirurgiões-dentistas (CD)
02 técnicas em saúde bucal (tsb)
0 7 auxiliares de saúde bucal (asb)
02 técnicos em prótese dentária (tpd)

a

02 recepcionistas (rec)
02 faxineiras (fax)

Profissionais:
1. Alexandre Machado Teixeira, CD
2. Alexandre Touso Matarazzo, CD
3. Aneliza Colmanetti Borin, CD
4. Antonio Eduardo Sparça Salles, CD
5. Eliana Mafalda Uzueli Silva Pereira, CD
6. Fernando Cunha Biagini, CD
7. Guilherme Teixeira Theodoro, CD
8. José Manoel Villela de Andrade, CD
9. Karina Roza Lemos, CD
10.Paula Cavalheri Campos, CD
11.Rosângela Morais Marques Sawan , CD
12.Rosemary Aparecida de Oliveira, CD
13. Elaine Cristina Lucas, asb
14. Antonia Aparecida Barboza Alves, asb
15. Cleunice Maia, asb
16.Maira Raquel Botelho Teixeira, asb
17.Ariadne Roberta Scavacini Volpin, tsb
18.Natália Cristina Dário, tsb
19.Penha Aparecida Tolloti, asb
20.Tânia Fernandes Rosa de Paula, asb
21. Edna Maria Barboza Garcia, asb
22. Luis Gustavo Onofre Machado (tpd)

23. Caroline Zamariolli Serra (tpd)
24.Elza Floresta de Andrade Machado (rec)
25. Eliana Floresta de Andrade Lima (rec)
26. Maria Ester dos Reis (fax)
27.Neusa Aparecida da Silva (fax)

