
Introdução: 

Resultados

O intuito da confecção da carteira de serviços é que a mesma seja

distribuída em PSF’s e UBS’s do município de Teresópolis – RJ, objetivando

educação em saúde e compreensão quanto ao acesso dos diferentes serviços

prestados na atenção secundária pelo município. Este instrumento funciona

como guia, norteando ao desenvolvimento das melhores práticas, além de ser

potencial estratégia na organização da linha de cuidado. Dessa forma, a carteira

de serviços direciona o fluxo da assistência, otimizando as necessidades e

diferentes demandas trazidas pelos usuários do sistema de saúde.

Conclusão:

Trata-se de um relato de experiência com metodologia descritiva.

Utilizando-se da observação, contatos telefônicos, visitas as unidades de

média complexidade a saúde e entrevista a diferentes profissionais de

saúde, foram coletas as informações. A atividade proposta foi desenvolvida,

sendo finalizada na confecção da carteira de serviços.

Para a realização deste estudo e suporte teórico, também foi conduzida

uma revisão da literatura, de assuntos relacionados usando como fonte as

bases de dados eletrônicas Pubmed/Medline, Scholar Google, PEDro e

SciELO. Foram utilizados os seguintes descritores: Atenção Secundária

(Secondary Attention), Saúde Pública (Public Health), Serviço de Saúde

(Health Service), combinados ou não, nos idiomas português, inglês e

espanhol, no período de 2009 – 2019.

Método:
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A coleta das informações, inicialmente, foi conduzida através de busca

em sites e contatos telefônicos aos possíveis locais de oferta a serviços

de média complexidade no município. Coletadas as informações quanto a

localização dos pontos de atenção, as mesmas foram confirmadas através

de visitas as unidades e uma entrevista semiestruturada estabelecida a

diferentes profissionais de saúde.

Logo, confirmadas às informações foi realizada a divisão dos serviços

no documento, sendo confeccionada e finalizada a carteira de serviços,

dividida em: Capa da Carteira de Serviços (figura 1); Apresentação da

Carteira de Serviços; Redes de Atenção à Saúde; Sumário (figura 2);

Pronto Atendimento (tabela 1); Clínica da Mulher; Clínica Médica; Clínica

de Fisioterapia; Clínicas de Exames Complementares; Centros de

Referência, Telefones importantes (figura 4);
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Relatar a experiência da construção de uma carteira de serviços de

atenção secundária a saúde para o município de Teresópolis -RJ. De forma

especifica: (I) Descrever a rede de atenção à saúde e seus níveis de

cuidado; (II) Identificar os serviços especializados de média complexidade e

seus pontos de acesso; e, (III) Apresentar uma proposta de orientação do

cuidado ao município de Teresópolis- RJ.

FIGURAS

Objetivos: 

A atenção secundária em saúde é formada pelos serviços especializados

em nível ambulatorial e hospitalar, com densidade tecnológica intermediária

entre a atenção primária e a terciária. Interpretada como procedimentos de

média complexidade. Esse nível compreende serviços médicos

especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência

e emergência.

Na perspectiva da troca de informações, de um modo informal e linguagem

simples, como metodologia de compartilhamento de saberes, orientações,

experiências e humanização, um guia de referência denominado “Carteira de

Serviços”, com a apresentação de uma relação de serviços prestados na

Atenção Secundária à Saúde, foi pensado1. A carteira de serviços é um

instrumento que permiti explicitar, por um lado a gestores, profissionais e, por

outro, aos usuários, o rol de serviços oferecidos e disponíveis, esclarecendo

compromissos e expectativas2.

Sumário

oPara que serve?

)Clínicas de Pronto Atendimento

)Clínica Mulher

)Clínica Médica

)Clínica de Fisioterapia
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NOME ENDEREÇO TELEFONE

SERVIÇOS E 

ESPECIALIDADES ACESSO

Unidade de Pronto

Atendimento (UPA)

Rua Tenente Luiz 

Meirelles S/NVárzea

3642-1433

3642-1088

Pronto Atendimento; 

Urgência e emergência; 

Atendimento médico.

Clínica Médica; 

Pediátrica;

Exames Laboratoriais;

Raio X; 

Eletrocardiograma;

Leitos de observação; 

Odontologia.

Demanda 

Espontânea; 

Estratificação

de risco local;

Convênio: SUS

Serviço de Pronto 

Atendimento 

Bonsucesso (SPA)

Estrada 

Teresópolis/ 

Friburgo, S/N 

Bonsucesso
2641-2322

2641-1208

Pronto Atendimento;

Ambulatório

Clínica Médica; Pediatria.

Qualquer cidadão

em situação de

emergência.

Convênio: SUS

Unidade de Saúde 

24hs

Dr. Heitel Abdallah 

H. A Neme

(Tiro de Guerra)

Praça dos 

Expedicionários, 

S/N - São Pedro

2643-2763

3643-2763

Pronto atendimento.

Clínico geral;

Reumatologia;

Pediatria;

Cardiologia.

Qualquer cidadão

em situação de

emergência.

Convênio: SUS

Hospital 

Beneficência 

Portuguesa de 

Teresópolis

(Nossa Senhora da 

Saúde)

Rua José Maria de 

Araújo Regadas, 

300 Ermitage

2643-1191

2742-0765

Pronto atendimento. 

Ortopedia

Qualquer cidadão

em situação de

emergência.

Convênio: SUS

Pronto atendimento: 

Hospital das Clinicas 

de Teresópolis (HCT)

Av. Delfim Moreira 

n2211 - Vale 

Paraíso

2152-4900
Pronto atendimento.

Trauma e gestantes

Qualquer cidadão

em situação de

emergência em 

traumas e 

gestantes.

Convênio: SUS

CLÍNICAS DE PRONTO ATENDIMENTO
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