
 
 

 

Manual para situações de urgência e emergência 
 
O ambulatório médico da PUC-SP, localizado no Campus Monte Alegre, disponibiliza 
enfermeiras de plantão para atender diariamente professores, funcionários, alunos e visitantes, 
prestando orientações de enfermagem. O primeiro atendimento, em caso de urgência e 
emergência, é realizado pelo Bombeiro que faz a avaliação inicial do paciente e define a melhor 
conduta. Em casos graves será acionada uma ambulância para a remoção do paciente para um 
Hospital de referência. 
O ambulatório de medicina ocupacional (medicina do trabalho), localizado no prédio da 
Fundação São Paulo, é responsável pelos exames admissionais, demissionais, retorno ao 
trabalho e demais rotinas de Saúde Ocupacional, bem como realiza consultas e faz o 
encaminhamento para outros especialistas, acompanhando os casos de afastamento do 
trabalho, em parceria com o Serviço Social da DRH. 
O presente manual foi elaborado pelo Dr. Renato Guedes, médico do trabalho, com o intuito de 
facilitar os atendimentos em caso de urgência e emergência em todos os campi da PUC-SP. 
 
 

Remoção externa 
 
 
Campus Monte Alegre 
Havendo condições para remoção, o paciente será atendido no ambulatório, ficando em repouso 
e, após a evolução do caso, poderá retomar suas atividades, ser encaminhado para residência 
ou, ainda, ser transferido para outro recurso médico. 
Se necessário, os profissionais do ambulatório acionarão familiares ou amigos para acompanhar 
a saída do paciente. 
Alunos e profissionais terceirizados, que não possuem plano de saúde, serão encaminhados 
para: 

 UBS Vila Ipojuca – Rua Catão, 1399 – tel. 3676-1399  

 AMA do Hospital Sorocabana – Rua Catão, 380 – Vila Romana – tel. 3879-3090 

 Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia – Vila Buarque – tel. 2176-7000 

 Hospital Geral do Ipiranga – Avenida Nazaré, 28 – tel. 2067-7799 

 Pronto Socorro da Barra Funda – Rua Vitorino Carmilo, 717 – Barra Funda – tel. 3825-
3105 / 3826-5666 

Funcionários da PUC/SP serão encaminhados aos hospitais da rede conveniada: 

 Sul América – Hospital São Camilo – Avenida Pompéia, 1178 – tel. 3677-4444 

 Intermédica – Hospital Salvalus – Rua Bresser, 1954 – Tel. 2662-2000 
 
Campus Ipiranga 
Alunos e profissionais terceirizados, que não possuem plano de saúde, serão encaminhados 
para: 

 Hospital Geral do Ipiranga – Avenida Nazaré, 28 – tel. 2067-7799 
Funcionários da PUC/SP serão encaminhados aos hospitais da rede conveniada: 

 Sul América – Hospital São Camilo – Rua Pouso Alegre, 1 – Ipiranga – tel. 2066-7000 

 Intermédica – Hospital Salvalus – Rua Bresser, 1954 – Tel. 2662-2000 

 Centro Clínico Ipiranga – Avenida Dom Pedro I, 480 – Vila Monumento tel. 3153-5915 
(das 8h às 18h) 



 
 

 

 
Campus Vila Clementino 
Alunos e profissionais terceirizados, que não possuem plano de saúde, serão encaminhados 
para:  

 Hospital São Paulo – R. Napoleão de Barros, 715 – V. Clementino – tel. 5576-4000 

 AMA Santa Cruz – R. Pedro de Toledo, 309 – V. Clementino - tel. 5082-1072 (7h às 19h) 
Funcionários da PUC/SP serão encaminhados aos hospitais da rede conveniada: 

 Sul América – Hospital Edmundo Vasconcelos – Rua Borges Lagoa, 1450 – Tel. 5080-
4000 

 Intermédica: Hospital Bosque da Saúde – Av. Bosque da Saúde, 1926 – tel. 5591-7500 

 Intermédica: Hospital e Maternidade Cruz Azul – Av. Lins de Vasconcelos, 356 – tel. 3348-
4000 

 
 
Campus Consolação 
Alunos e profissionais terceirizados, que não possuem plano de saúde, serão encaminhados 
para:  

 Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – Rua Dr. Cesário da Mota 
Junior, 112 – Vila Buarque – tel. 2176-7000 

Funcionários da PUC/SP serão encaminhados aos hospitais da rede conveniada: 

 Sul América – Hospital Santa Izabel – Rua Dona Veridiana, 311 – Higienópolis – Tel. 2176-
7700 

 Intermédica: Hospital Salvalus – Rua Bresser, 1954 – Tel. 2662-2000 
 
 
Campus Santana 
Alunos e profissionais terceirizados, que não possuem plano de saúde, serão encaminhados 
para:  

 Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – Rua Dr. Cesário da Mota 
Junior, 112 – Vila Buarque – te. 2176-7000 

Funcionários da PUC/SP serão encaminhados aos hospitais da rede conveniada: 

 Sul América -  Hospital São Camilo de Santana – Rua Voluntários da Pátria, 3693 – 
Santana – tel. 3172-6800 

 Intermédica - Hospital Nossa Senhora do Rosário – Rua Dr. Edson de Melo, 357 – Vila 
Maria – tel. 2632-6000 

 
 

Recursos para agilizar o atendimento  
Todos os campus dispõem de: 

 brigadistas em caso de incêndio 

 pranchas para remoção de pacientes 

 cadeira de rodas 

 desfibrilador 

 boletos para táxi 

 caixa de primeiros socorros 
 
 



 
 

 

 
Acidentes de trabalho 
Em caso de acidente no local de trabalho após providenciada a remoção do paciente, é 
importante comunicar o SESMT, através dos telefones: 3670-3387 / 98939-8798 para que seja 
providenciada a abertura da CAT.  
 
 
 
 
 
 
 


