
CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CEME

   
   Descrição: O CEME é um ambulatório de referência em 24 especialidades em saúde da
cidade de São Carlos e microrregião. Os agendamentos são feitos diretamente nas Unidades
Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família. Os retornos são marcados no CEME após
a consulta.
   
   Endereço:
   Rua Amadeu Amaral, 555, Vila Izabel.
   Fone: (16) 3368-1252     Farmácia CEME: (16) 3368-5017
   
   Horário de atendimento:
   7h às 16h de segunda a sexta-feira.
   
   Taxas: 
   Não há.
   
   Tempo de Resposta:
   Variável.     
   Confira as especialidades atendidas: 
   

    • Angiologia - Consulta médica ambulatorial com especialista em circulação sangüínea.
    • Cardiologia - Consulta médica ambulatorial com especialista em doenças do coração.
    • Cirurgia plástica - Consulta médica ambulatorial com especialista em cirurgias
reparadoras.
    • Cirurgias pediátricas - Consulta médica ambulatorial com especialista em patologias
cirúrgicas da infância.
    • Dermatologia - Consulta médica ambulatorial com especialista em problemas da pele.
    • Endocrinologista - Consulta médica ambulatorial com especialista em diabetes, tireóide,
obesidade, problemas com crescimento e distúrbios do colesterol e trigliceres.

   Endocrinologista Infantil: consulta médica ambulatorial com especialista.
   • Gastroenterologia e cirurgia geral - Consulta médica ambulatorial com especialista em
doenças do aparelho digestivo e/ou cirúrgicas.
   • Hematologia - Consulta médica ambulatorial com especialista em doenças do sangue.
   • Nefrologia - Consulta médica ambulatorial com especialista em doenças dos rins.
   • Neurologia - Consulta médica ambulatorial com especialista em doenças do sistema
nervoso.
   • Neurocirugia -  atendimento médico especializado.
   • Oftalmologia - Consulta médica ambulatorial com especialista em problemas oculares.
   • Oftalmologia - Retinopatia Diabética - atendimento médico especializado.
   • Ortopedia - Consulta médica ambulatorial com especialista em ossos, músculos e
articulações.
   • Otorrinolaringologia - Consulta médica ambulatorial com especialista em ouvido, nariz e
garganta.
   • Proctologia - Consulta médica ambulatorial com especialista em doenças do intestino
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grosso, reto e ânus.
   • Reumatologia - Consulta médica ambulatorial com especialista em doenças das
articulações.
   • Urologia - Consulta médica ambulatorial com especialista em problemas no aparelho
urinário.
   • Serviço de Fonoaudiologia Infantil - assistência as crianças com distúrbios da fala.
   • Serviços de Apoio - Curativos; pequenas cirurgias e biópsias.
   • Ambulatório de Genética - atendimento na área de genética
   • Ambulatório de Sexualidade Humana -  atendimento especializado em terapia sexual
   • PAVAS - Programa de Atendimento a Vítimas de Abuso e Violência Sexual           Exames
Especializados: 
 
  
Descrição:
   

    Exames de apoio ao diagnóstico e tratamento.

       

    • Eletrocardiograma - exame para diagnóstico de problemas no coração.  

   

    • Ultrassonografia - realização de exame com imagens internas dos órgãos.

   • Pequenas Cirurgias ambulatoriais (não urgentes).     
   Requisitos: 
   

    Encaminhamento médico da Rede Municipal de Saúde, mais precisamente das Unidades
Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF).  Para pequenas cirurgias é
necessário encaminhamento preenchido pelo médico.

       
   Documentos Necessários:
   Cartão do CEME, Cartão Nacional de saúde (CNS) e o documento de identidade.
   
   Local:
   Centro Municipal de Especialidades – CEME – Rua Amadeu Amaral, 555.     Fone: (16)
3368-2044         
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