
Nossos Serviços 
Medicina Para Adulto: 
Nossa equipe médica foi especialmente treinado em medicina de família para 
lidar com uma ampla gama de necessidades de saúde, incluindo mas não 
limitado a exames médicos, consultas de doentes, consultas para doenças 
crónica e agudas, exames físico para trabalho, vacinas, admissão hospitalar 
e sala de emergência visitas de acompanhamento, etc. Cobertura telefónica é 
prestado 24 horas por dia ligando para o número principal (508) 679-8111. A 
equipe é formada por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, 
assistentes médicos, representantes de atendimento, operadores e 
programadores de consultas. 
Os Serviços de Medicina para adultos são prestados de Segunda a Sexta 
8:00AM-8:00PM e aos sábados das 9:00AM-1:00PM. 

Medicina Pediátrica: 
Oferecemos assistência médica completa para crianças com idades 0-18. 
Nossa equipe Pediátrica ajuda a manter os adolescentes e jovens adultos 
saudáveis, proporcionando excelente tratamento para doença aguda, bem 
como vacinas, consulta de seguimentos (check-ups), exames de rotina, etc. 
Cobertura telefónica é prestado 24 horas por dia ligando para o número 
principal (508) 679-8111. A equipe esta composta por uma pediatra, 
enfermeira pediátrica, auxiliares de enfermagem, assistentes médicos, 
representantes de atendimento, operadoras e programadores de consulta 
para pacientes. 
Os Serviços pediátricos são prestados de Segunda a Sexta 8:00AM-8:00PM 
e aos Sábados das 9:00AM-1:00PM (consultas apenas para pacientes 
doentes) 

Cardiologia: 
Especialistas de Medicina Interna e Cardiologia estão aqui duas vezes por 
mês para prestar serviços de cardiologia para os nossos pacientes. 

Gastroenterologia: 
Dr. Marvin Berman do grupo de médicos de SouthCoast esta aqui na clínica 
duas vezes por mês para prestar serviços para os nossos pacientes. 

tel:(508)%20679-8111
tel:(508)%20679-8111


Serviços Pré-natal e Obstétricos: 
Especialistas de Ginecologia e Obstetrícia da clínica Truesdale PC está aqui 
para oferecer as gestantes (futura mães) um programa de pré-natal completo. 
Uma vez que o bebê nasce, eles podem ser cuidados por nosso 
Departamento Pediátrico. 
Os serviços são prestados às Terças-Feiras das 3:00PM-6:00PM 

Gestão de Cuidados de Doença Crónica: 

• Departamento de Gestão de Cuidados (CM)
Pacientes com diagnóstico de uma doença crônica, como diabetes, pré-
diabete, hipertensão arterial, dislipidemia, asma, doença pulmonar obstrutiva 
crônica( DPOC), obesidade, etc. devem ser encaminhados ao nosso 
Departamento de Administração de Cuidado (CM) para a educação e 
formação de auto-gestão. Nosso programa de diabetes é credenciada pela 
Associação Americana de Educadores de Diabetes (AADE). A equipe é 
composta por enfermeiros, educadores de diabetes certificados, um 
nutricionista e um especialista em cessação do tabagismo. Ambos grupos e 
sessões individuais estão disponíveis. 
Os serviços são prestados de Segunda a Sexta. 

• Departamento de Gestão de Cuidados complexa (CCM)
Pacientes que necessitam de um nível mais elevado de apoio devem ser 
encaminhados ao nosso Departamento de Gestão de Cuidados Complexo 
(CCM). Além de terem várias doenças crónicas; os pacientes também podem 
ter problema de transporte, dificuldade em manter as consultas, barreiras de 
línguas e uma falta de cumprimentos com medicamentos. Uma das grandes 
diferença nos departamentos, é que CCM oferece serviços em casa do 
paciente. 
A equipe é composta por um enfermeiro registado, assistente social 
licenciado, agente comunitário de saúde, e um conselheiro de aplicação 
certificado. 
Os serviços incluem ajudar os pacientes a solicitar benefícios (seguro de 
saúde, programa de assistência para nutrição suplementar (SNAP), 
descapacitado fisica, SSI e PT-1 (formulário para transporte), marcação de 
consultas e oferecer lembretes para os pacientes, assistência em gestão de 
medicamentos, educação básica na gestão de doenças crónicas de acordo 



com as necessidades educacionais específicas do paciente, assessoria em 
saúde mental, referências ou suporte para clientes à espera por uma consulta 
em uma agência que atenda às suas necessidades específicas, a 
psicoterapia para ajudar pacientes a controlar a sua ansiedade, depressão e 
eventos de vida stressantes, etc. 
Os serviços são prestados de Segunda a Sábado. 

Departamento de Encaminhamento Médico: 
Representantes do departamento de encaminhamento médico são 
responsáveis por ajudar pacientes com todas as necessidades de referência 
médica. Apoio com agendamento de consultas de especialidade, aquisição 
de aprovação de seguros e envios de documentações necessárias, etc. são 
as principais funções do departamento.  
Os serviços são prestados de Segunda a Sexta 8:00AM-5PM  

Departamento de Informação de Saúde: 
Auxiliares de informação de saúde são responsáveis para manter registos 
médicos de uma forma padronizada e profissional, a fim de proteger 
confidencialidade do paciente, permitindo um acesso adequado aos 
provedores, com um fim de promover uma boa qualidade de cuidados ao 
paciente. Os relatórios são liberados de acordo com leis estaduais e federais. 
Os serviços são prestados de Segunda a Sexta 8AM-8PM e Sábados 9AM-
1PM.  


