Lucas do Rio Verde, 03/08/2020
Assunto: Orientações para o Enfrentamento ao Coronavírus – Nº 009/2020
Para: População Luverdense

ROTINA DE ATENDIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Considerando a necessidade de assistência das demandas da Atenção Primária a Saúde - APS,
principalmente em relação a assistência ao pré-natal, puericultura, vacinação de rotina, atendimento
odontológico e grupos de risco;
A equipe de gestão ampliou o acesso com a abertura de mais uma UBS no PSF XIV – Amazonas,
no regime de horário de 12 horas diárias (07:00 às 19:00h), a partir do dia 01/08/2020;
Alguns serviços da APS também serão retomados, em especial o atendimento das gestantes,
puericultura (bebês) e grupos de risco;
Ainda não haverá territorialização no atendimento, assim sendo, o paciente deve ter sua necessidade
atendida na unidade em que procurar o atendimento (UBSs I/II, VIII, XIV ou XV);
O protocolo de assistência à saúde continuará utilizando a barreira na entrada (TENDA),
encaminhando os casos de suspeita de síndrome respiratória para as Unidades Sentinelas Covid
(PAM, BIEGER E MENINO DEUS);
As UBSs ficarão responsáveis pelo atendimento de livre demanda para os seguintes
serviços:
1. Pré-natal de baixo risco;
2. Puericultura e Teste do Pezinho;
3. Triagem Odontológica dos pacientes que buscam o agendamento;
4.Atendimento Odontológico de Urgência/Emergência;
5. Avaliação de gestante e consulta de puericultura odontológica;

6. Curativos;
7. Renovação de receita controlada;
8. Atendimento de livre demanda de outras queixas;
9. Entrega de insulina;
10. Vacinação de rotina;
11. Acompanhamento de hipertenso, diabético, hanseníase, tuberculose e sífilis;
12. Teste do Olhinho: deve ser agendado nas Unidades de Referência abaixo e a criança deve estar,
preferencialmente, com mais de 15 dias para ser encaminhada para realização do teste.
*PSF I e II – Rio Verde: Agendar pelo telefone 3548 – 2377 ou 3548-2378.
*PSF XV – Jaime Seiti Fuji: Agendar pelo telefone 3548 – 2598.

ESCALA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – atendimento não Covid
UBS

HORÁRIO

I/II RIO VERDE

De segunda a sexta das 07 às 19h

VIII BANDEIRANTES

De segunda a sexta das 07 às 19h

XIV AMAZÔNIA

De segunda a sexta das 07 às 19h

XV SEITI FUJII

De segunda a sexta das 07 às 19h



A vacina BCG continua a ser realizada apenas no PSF VII, todas as tardes



A rotina de especialidades médicas continuam a ser reguladas e agendadas apenas para os
casos urgentes, pela Central de Regulação, conforme agenda médica



O Laboratório Municipal permanece a realizar apenas exames urgentes, de gestantes e de
tratamentos crônicos

ESCALA DAS UNIDADES SENTINELAS – apenas atendimento Covid
UNIDADE

HORÁRIO

I - PAM

Todos os dias das 06 às 24h

II – PSF BIEGER

Segunda a sexta das 07 às 22h
Sábado das 07 às 19h

III – PSF MENINO DEUS

Segunda a sábado das 07 às 19h

Rafael Bespalez
Secretário Municipal de Saúde

