ponto de
encontro

edição 022/2020

CORONAVÍRUS:
QUANDO DEVO PROCURAR UM SERVIÇO DE SAÚDE?
Com o aumento do número de casos do Coronavírus no Brasil, surgem
dúvidas relacionadas aos sintomas da doença e o momento de
procurar o serviço de saúde.
Pronto-socorro cheio aumenta o tempo de espera, o que é ruim para
quem tem problema ou doença grave. Além disso, aglomerações
aumentam o risco de contágio por doenças.
Crianças, adolescentes e adultos mais
jovens estão na faixa etária com
menos riscos. Já os idosos,
especialmente a partir dos 60 anos,
precisam redobrar os cuidados,
sobretudo se têm doenças
preexistentes, como asma e outros
patologias pulmonares, hipertensão,
problemas cardíacos, diabetes, dentre
outras.
A orientação do Ministério da Saúde é para que as pessoas
permaneçam em casa e evitem aglomerações. Assim, a Clínica Saúde
BRB está desmarcando as consultas presenciais de acompanhamento
de programas como Previne Mulher, Previne Homem, Nascer
Saúdavel, Saúde em Dia, Vitacor, Vida Leve, Ortoprev e Diabetes em
Dia.
No caso de demandas relacionadas a sintomas simples, sintomas não
agudos, solicitação de receitas ou de relatórios, o beneﬁciário deverá
entrar em contato com a equipe de Atenção Primária da Clínica
Saúde BRB. Os proﬁssionais de saúde estão realizando
telemonitoramento e, quando necessário, agendam consultas
presenciais.
As principais recomendações para evitar a doença são:
Ÿ Lavar bem as mãos;
Ÿ Fazer uso de álcool em gel 70%;
Ÿ Evitar aglomerações;
Ÿ Manter os ambientes bem arejados;
Ÿ Permanecer no domicílio.
A Clínica Saúde BRB presta atendimento aos empregados e diretores
das Associadas Patrocinadoras, e, para tanto, implementou as
seguintes condições especiais de atendimento:
1. Horários de funcionamento:
- Nos dias úteis: das 7h30 às 21h;
- Nos ﬁnais de semana (sábado e domingo): das 8h às 13h;
2. Para informações, orientações ou marcação de consultas, contatar
a Clínica pelos telefones: 3029-6363 / 3029 6352 / 3020-6353, nos
horários acima indicados.
A Saúde coletiva é responsabilidade de todos. Faça a sua parte!
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