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Bofete,20 de Março de 2020. 
 

 
Nota Técnica da Saúde 

 
 

Funcionamento do Centro de Saúde de Bofete no Período de 
Pandemia Covid-19 

 
 Atendimento do Posto de Saúde Cohab I 

 
Ginecologia (Drº Bruno e Drº Wilson) - Consultas de rotinas para 
gestantes(Pré-Natal) serão mantidas – As consultas para o restante das 
mulheres será cancelado até 2ª ordem, os casos mais urgentes serão revistos 
um a um. 
 
Clinico Geral- Drº Paulo 
 
Clinico Geral- Drº Jose Horácio 
(As Consultas de Rotinas serão canceladas, e os pacientes orientados a 
procurar o serviço em caso de extrema urgência, os casos mais graves serão 
revistos um a um). 
 
Receitas Médicas – medicamentos de uso contínuo (receita branca) serão 
aceitos na farmácia municipal, receitas medicamentos controlados serão 
trocadas com o respectivo médico. 
 
Ortopedista – Drº Thyago e Drº Felipe consultas de rotina canceladas até 2ª 
ordem. 
 
Oftalmologista- Drº  Alexandre consultas de rotina canceladas até 2ª ordem. 
Grupo de Gestante- Canceladas até 2ª ordem. 
 

 Sala de Vacina 
Vacinação de Rotina segue normal 
Teste do pezinho segue normal 
Troca Cartão de leite Segue Normal 
Bolsa Família Segue Normal 
 

 Pediatria – Consultas de rotina canceladas até 2ª ordem. Orientar as 
mães ou responsáveis com relação às crianças, só vir se realmente 
necessário. Os casos mais urgentes serão revistos um a um. 



 

 Unidade de Saúde Centro 
Serão atendidos pacientes (adultos e crianças) com sintomas de gripe ou que 
estiveram em contato com alguém com o novo coronavírus. 
 

 Pronto Atendimento 
Funcionamento normal. Atendimento de urgência e emergência. 
 

 Atendimento Fisioterapia e Psicóloga 
Os atendimentos de rotina serão cancelados até segunda ordem. Os pacientes 
que necessitarem de atendimento urgente (pós-operatórios imediatos e AVC 
recente) serão atendidos. 
 

 Exames de rotina 
Serão cancelados até 2ª ordem: 
Papanicolau 
Ultrassonografia 
Exame de sangue 
Testes rápidos HIV, sífilis, hepatite B e C. 
 

 Campanha Influenza 2020 
Vacinação NÃO será na Unidade de Saúde e sim em pontos que estarão em 
locais específicos.  
Pacientes residentes dos bairros ou nas proximidades (Alpes, Baronesa, São 
Roque Novo e São Roque Velho) a vacinação será realizada nos Postos de 
Saúde. 
 
1ª etapa Campanha – Início em 23/março 

Grupo prioritário Idosos (60 anos ou mais) 

Trabalhador da Saúde 

 
2ª etapa da Campanha – Início em 16/abril 

 
 
Grupo prioritário 

Professores 

Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e 
outras condições clínicas especiais 

Força de Segurança e salvamento 

 
 
 
3ª etapa – Início em 09/maio 

 
 
 
Grupo prioritário 

Crianças (6m a menor de 6 anos) 

Gestantes 

Puérperas 

Povos Indígenas 

Privados de liberdade adolescentes e jovens sob 
medida socioeducativa 

Funcionários do sistema prisional 

Adultos 55 a 59 anos 

 



 
Dias da Campanha de vacinal de Influenza na Zona Rural 

 
Ainda a decidir – provável a partir do início de abril 

 

Bairro  Dias Horário 

Alpes da Castelo  09h30 às 13h00 

 

Baronesa  09h30 às 13h00 

 

São Roque  09h30 às 13h00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Patrícia de Morais Prestes 

Enfermeira Unidade Básica de Saúde 

 
 
 

 


