
                                             

 

 

 

Perguntas Frequentes Lucy Montoro Fernandópolis 

 

 

1.Como conseguir tratamento de Reabilitação na unidade Lucy Montoro 

Fernandópolis? 

O paciente deve procurar pela Unidade Básica de Saúde mais perto de sua 

residência. Lá ele passará por avaliação clínica e, se necessária será encaminhado 

ao Ambulatório Médico de Especialidades - AME de Fernandópolis, AME 

Votuporanga, AME Jales, AME Santa Fé que fará o  encaminhamento de pacientes 

das microrregiões, que necessitam de reabilitação via sistema Cross - ferramenta 

que permite a regulação de vagas para o sistema de saúde do Estado de São Paulo 

e também com encaminhamento da unidade de Reabilitação de São José do Rio 

Preto. Para mais informações ligue (17)3463-8100 ramal 231 ou pelo email: 

sau@urlmfernandopolis.com.br 

 

2. Gostaria de informações sobre as Oficinas Terapêuticas. 

As oficinas terapêuticas permitem a descoberta de interesses, visa unir saúde, 

convívio social e cultural. Possibilitam a interação com o outro, com o espaço e 

estimulam a troca de experiências, facilitando a comunicação entre as pessoas, 

ampliando as relações, desenvolvendo habilidades (motoras e cognitivas), 

estimulando a autonomia e autoestima. As oficinas são coordenadas pelo Serviço 

de Terapia Ocupacional e contam com arte educadores especializados. Temos a 

oficinas de Artes (Pintura em tecido, pintura em tela, patchwork, arte em madeira 

e outros) e temos a Inclusão digital (noções básicas de informática).  

 

3.Precisa de encaminhamento para fazer Oficina Terapêutica? 

Não. Precisa fazer um agendamento de horário na recepção, onde passará por uma 

triagem para verificar quais as suas necessidades e as habilidades. Público alvo, 

pessoas com deficiências sejam elas físicas, intelectual, sensorial, mental ou 

múltiplas. 
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4. Qual a diferença entre reabilitação e manutenção dos ganhos funcionais 

das deficiências? 

Reabilitação é o processo inicial, integrado e interdisciplinar, desenvolvido por uma 

equipe multiprofissional e coordenado pelo médico fisiatra. Tem como objetivo 

atingir o potencial cognitivo e motor máximo do paciente, com o melhor nível de 

independência possível, além de orientar os cuidados mais adequados para sua 

condição de saúde. 

A manutenção, ou fase pós-Reabilitação, é a fase na qual o paciente já alcançou a 

maior parte dos ganhos esperados e tende a uma estabilização do quadro; quando 

novos ganhos funcionais ocorrem de forma mais lenta e menos intensa. Nesta fase 

há necessidade de manter os ganhos já obtidos e de prevenir possíveis 

complicações. 

 

 

5. Sou paciente e gostaria de registrar um elogio, sugestão, solicitação, 

informação ou reclamação, como devo proceder? 

Se você tem elogios, sugestões, solicitações, informação ou reclamações procure a 

Ouvidoria/SAU da unidade de Reabilitação Lucy Montoro Fernandópolis através 

dos seguintes contatos: 

Email: sau@urlmfernandopolis.com.br 

Telefone: (17) 3463-8100 ramal 231 ou  

Rua: Milton Terra Verdi, 451- Jardim América-Cep:15607-016- Fernandópolis-SP 

A Ouvidoria é o canal de comunicação disponibilizado para pacientes, cuidadores 

e público externo. 

 

 

6.O atendimento é gratuito? 

Sim, a Rede de Reabilitação Lucy Montoro é ligada ao Governo do Estado De São 

Paulo e oferece programas de reabilitação por meio do SUS (Sistema único de 

Saúde) e do IAMSPE (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual). 
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7.Onde solicito retorno médico? 

Todos os pacientes poderão solicitar retorno após alta direto na recepção. Os 

pacientes que estão em reabilitação e que necessitam de retorno medico deverão 

solicitar aos profissionais que os atendem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




