UAPS/USF DR. JACY DE FIGUEIREDO (PSF Pró-Saúde / PSF Imaculada / PSF Caic 1)

UAPS / USF Dr. Jacy de Figueiredo

Coordenação: Enfermeira Cione Barbosa/ Enfermeira Francys Mary / Enfermeira Marcela
Andrade.

Endereço: Avenida Manoel Vida, s/n, Imaculada.

Telefone: (35) 3690-2197.

Horário de funcionamento: 2ª à 6ª feira - Das 07:00 às 17:00.

1 – Apresentação

Constituída por 03 Equipes de Saúde da Família (PSF Pró-Saúde / PSF Imaculada / PSF CAIC
1), a UAPS/USF Dr. Jacy de Figueiredo atende os bairros Imaculada, Jd. Atlântica, Jd. Simões,
Rezende, Industrial JK, Eldorado, Urupês, Moisés Semionato, Pró Moradia, Nova Varginha,
Residencial Rio Verde, Jd. Ribeiro, Industrial Miguel de Luca e Jd. Primavera.
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Dentre os serviços existentes, destacam-se:
- Atendimento à saúde da criança;
- Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento (CD) de crianças de 0 a 1 ano e 3
meses de idade;
- Imunização segundo o calendário básico de vacina;
- Atendimento à saúde da mulher;
- Exames de prevenção do câncer do colo de útero;
- Exame clínico das mamas;
- Pré-Natal de baixo risco;
- Consulta puerperal;
- Acompanhamento da menopausa de acordo com a procura dos usuários pelo serviço;
- Atendimento à Saúde do Adulto e Idoso;
- Atendimento ao portador de doença mental;
- Controle de Hipertensão Arterial e Diabetes;
- Controle das Doenças de Notificação Compulsória;
- Realização de Procedimentos como: curativos, injeções, inalações, retirada de pontos,
visitas domiciliares, controle de peso;
- Atendimento à Saúde Bucal;
- Educação em saúde: grupo de gestantes, hipertensos e diabéticos, grupo de mães;
- Dispensação de medicamentos.

2 - Constituição e atribuições da equipe da UAPS/USF Dr. Jacy de Figueiredo:

O Enfermeiro, que é o gerente da Unidade, é o responsável por planejar, supervisionar a
equipe, dar assistência, visita domiciliar, grupo educação em saúde, acolhimento,
procedimentos, CD, programa de HA e DIA, buscas ativas e triagem.

O Médico Generalista é o responsável por cuidar, dar assistência à comunidade, acolhimento,
visita domiciliar, consultas, atendimento e educação em saúde promovendo mais qualidade de
vida.

Os Agentes Comunitários de Saúde prestam acolhimento, acompanhamento mensal das
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famílias, visitas domiciliares, agendamento de consultas, educação em saúde (grupo),
mobilização a comunidade através de reuniões, acompanhamentos e buscas ativas de
hipertensos, diabéticos, gestantes e crianças.

O Auxiliar de Enfermagem presta o acolhimento, realiza pré-consulta, controle de hipertensos e
diabéticos, grupo educação em saúde, visitas domiciliares e procedimentos em geral, tais
como: curativo, retirada de pontos, injeções, entre outros.

O dentista presta atendimento à comunidade e escolares, dentro dos programas existentes,
realizando atividades curativas e preventivas (palestra educativas, escovação supervisionada)
e visitas domiciliares.

O Auxiliar de Dentista é responsável pela esterilização, biossegurança do consultório
odontológico e visitas domiciliares.

O Nutricionista presta acolhimento, visitas domiciliares, consultas e orientações, assistência
curativa e preventiva e grupos de educação em saúde.

O Fisioterapeuta faz acolhimento, visitas domiciliares, grupos de educação em saúde,
assistência curativa e preventiva, consultas, orientações e acompanhamento aos pacientes em
tratamento.

O Farmacêutico faz o acolhimento, orientações, entrega de medicamentos e organização dos
mesmos.

O Auxiliar de Limpeza é o responsável pela organização e limpeza da unidade.

========================================================================
=================
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