PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇOS OFERTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE





























Acolhimento.
Atendimento por equipe multiprofissional - médico, enfermeiro, dentistas,
fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, farmacêutico e fonoaudióloga. *
Atenção domiciliar por equipe multiprofissional.*
Abordagem à pessoa vítima de violência.
Aplicação de Vacinas (Horário: 9h00 às 16h00)
Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de crianças.
Atividades educativas de prevenção e de promoção da saúde, individual ou
coletiva.
Atenção, investigação e acompanhamento da pessoa com câncer.
Saúde da Mulher - Assistência ao pré-natal, Atendimento à mulher após o parto e
planejamento reprodutivo, colocação de DIU.*
Atendimento ao Homem.*
Atendimento ao idoso.*
Saúde Mental - Atendimento às pessoas com sofrimento psíquico.*
Atendimento as pessoas com doenças infecto contagiosas como Tuberculose, HIV
e hanseníase.
Cadastramento das famílias residentes na área de responsabilidade das equipes e
emissão do Cartão SUS e Cartão Municipal.
Consultas médicas, odontológicas e de enfermagem.*
Avaliações preventivas.
Rastreio de doenças como diabetes, pressão alta, câncer de mama, câncer de colo
de útero e câncer bucal.
Administração e dispensação de medicamentos.
Educação em saúde e atividades em grupo para a comunidade.
Emissão de atestados e declarações (após avaliação clínica).
Saúde Bucal.
Tratamento do tabagismo.
Tratamento e curativo de feridas e ulceras. (Horário: 8h30 às 11h30 e das 13h00
às 16h40)
Passagem de sondas. (Horário: 8h30 às 16h00)
Medição de pressão arterial e da glicemia (para controle do diabetes).
Drenagem de abscesso, retirada de corpo estranho e pontos.
Manutenção de programas sociais - Bolsa Família e Pesagem do Leite
Coleta de exames a domicílio.

*SERVIÇOS OFERTADOS CONFORME ESCALA DAS UNIDADES DE SAÚDE.

ATENDIMENTO MÉDICO EM MANDIRITUBA
O atendimento médico pode ser divido entre Atenção Primária em Saúde nas unidades básicas de
saúde e Atendimento de Urgência e Emergência, realizado no Hospital Municipal de Mandirituba.
ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE – as consultas médicas são realizadas de segunda a sexta-feira,
através de atendimento de demanda (paciente acometido por doença não-urgente que procura
serviço médico de baixa complexidade) e atendimento agendado ( reservas de vagas para grupos de
hipertenso, diabéticos, transtornos psíquicos, gestantes, crianças e idosos).
ATENÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – as consultas médicas de urgência e emergência são
realizadas em período integral no Hospital Municipal de Mandirituba.
CONSULTAS ESPECIALIZADAS – as consultas com Oftalmologista, Ortopedista, Ginecologista e
Pediatria tem tempo de espera variável de 1 a 20 dias de espera, de acordo com a urgência de cada
caso.
As consultas deverão ser agendadas pessoalmente nos estabelecimentos de saúde com
apresentação de RG e CARTÃO MUNICIPAL.

