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AVISOS IMPORTANTES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE PARAÍSO DO SUL 

 

SOBRE ATENDIMENTO MÉDICO: 

 

A Secretaria de Saúde de Paraíso do Sul está trabalhando para melhorar a qualidade dos 

atendimentos médicos, buscando assim minimizar danos à saúde dos paraisenses.  

Desta forma, comunicamos que os atendimentos médicos sofrerão as seguintes alterações: 

 
Para consultas com médico brasileiro: 

- NO TURNO DA MANHÃ: Serão distribuídas 20 fichas para atendimento médico, mais 05 

fichas para casos agudos (onde o paciente apresenta febre, dor intensa de início súbito, 

vômito e outros). 

- NO TURNO DA TARDE: Serão distribuídas 24 fichas para atendimento médico, mais 05 

fichas para casos agudos (onde o paciente apresenta febre, dor intensa de início súbito, 

vômito e outros).  

 
Para consultas com médica cubana (ESF): 

- NO TURNO DA MANHÃ: Serão distribuídas 12 fichas para atendimento, quando não houver 

agenda prévia da médica; 

- NO TURNO DA TARDE: Serão distribuídas 12 fichas para atendimento, quando não houver 

agenda prévia da médica; 

 
LEMBRAMOS QUE SERÁ RESPEITADA A ORDEM DE CHEGADA DOS PACIENTES, 

COM EXCEÇÃO DOS CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, E DOS AGENDADOS. 

 

 

SOBRE RENOVAÇÃO DE RECEITAS: 

 

A Secretaria de Saúde de Paraíso do Sul informa que 

começou a realizar AGENDAMENTOS de pacientes para 

renovação das receitas de medicamentos.  

 

Haverá um médico responsável na Unidade pelos 

atendimentos para esta finalidade. Com o agendamento, o 

paciente não precisa entrar na fila de consultas do dia, e 

será atendido no horário agendado, tornando o serviço 

mais fácil, organizado e rápido. 

 

Assim, quem necessitar renovar receitas pode fazer o 

agendamento de horário pessoalmente, ou ligar para os 

telefones 55 3262 1033 ou 3262 1760. 

 

 

 

Sua opinião é muito importante para avaliação e melhorias no nosso serviço! Portanto, se deseja colaborar conosco, faça sua sugestão, reclamação, crítica ou elogio na Caixinha de Sugestões. 

 


