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INFORMATIVO  SOBRE  OS  SERVIÇOS  OFERECIDOS
CECOM – 14/08/2019 – COVID-19

Considerando:

– A Resolução GR – 72/2020, de 29/06/2020, que dispõe sobre a prorrogação do prazo de
suspensão das atividades presenciais na Universidade por tempo indeterminado; e

– A  necessidade  de  manter  em  pleno  funcionamento  todas  as  atividades  consideradas
essenciais ao Órgão, com foco no enfrentamento da pandemia;

O CECOM informa os serviços que estão sendo oferecidos e os que estão suspensos:

Mantido o horário de funcionamento normal,  de segunda a sexta-feira das 7h00 às 19h00,
exceto feriados;

MANTIDOS OS SEGUINTES ATENDIMENTOS:

1) Pronto  Atendimento  em  Clínica  Médica:

– O atendimento é feito das 7h00 às 17h30, priorizando-se usuários com sintomas

respiratórios  e,  dentro  deste  grupo,  preferencialmente  os  profissionais  da  área  de

saúde.

– Não estão sendo atendidos usuários sem qualquer tipo de sintomas ou aqueles que

não frequentam o CECOM e necessitem de declaração/atestado médico para atestar

comorbidades ou para declarar a idade superior a 60 anos. Para aqueles que fazem

acompanhamento regular no CECOM e que necessitem de alguma declaração médica,

existe um fluxo interno estabelecido.

2) Pronto  Atendimento  em  Ginecologia/Obstetrícia,  CTA  (Centro  de  Testagem  e

Aconselhamento), Acolhimento em Saúde Mental e Assistência Social;

3) Pronto Atendimento Odontológico (destinado a usuários com dor severa; problemas

bucais que limitam as atividades de rotina; batidas, quedas, acidentes; inchaço, pus; e

para remoção de suturas, pontos) no período das 7 às 18h;

4) Procedimentos de enfermagem oriundos dos atendimentos do Pronto Atendimento;

5) Consultas de Pré Natal e de Risco Biológico;

6) Tratamento de fisioterapia, destinado a usuários em pós-operatório ou pós-trauma;

7) Vacinação contra a gripe e priorizando também as de tétano e raiva;

8) Realização de quaisquer exames solicitados em consultas de Pronto-Atendimento;

9) Exames de ultrassonografia, restritos a gestantes e situações de urgência;

10) Monitoramento  dos  pacientes  crônicos  portadores  de  doenças  cardiológicas  e  de

diabetes melitus;

11) Renovação de receitas de uso contínuo;



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS SOCIAIS/CECOM

Ramal: 19001
e-mail: css@cecom.unicamp.br

12) Tratamento de fisioterapia destinado aos usuários em pós-operatório ou pós-trauma e

acompanhamento/monitoramento dos pacientes que já estavam sendo atendidos no

serviço de fisioterapia antes da pandemia;

13) Acolhimento e acompanhamento (tele  atendimento ou presencial)  dos pacientes de

psicologia;

14) Aulas  on line aos alunos do Programa MEXA-SE,  que já  estavam participando do

programa antes da pandemia;

15) Orientações, dicas e informações específicas, referentes à prevenção de doenças e

promoção à saúde, gravadas e divulgadas à comunidade da ÚNICAMP;

16) O ambulatório do CECOM, situado no campus de Limeira, está realizando a vacinação

contra a gripe.

ATENDIMENTOS SUSPENSOS

1) Atividades realizadas em grupo;

2) Consultas ambulatoriais de rotina em todas as áreas, à exceção das consultas de Pré-

Natal e de Risco Biológico;

3) Consultas odontológicas agendadas de rotina.

4) Novas avaliações e sessões em fisioterapia e acupuntura, mantendo-se o tratamento

destinado a usuários em pós-operatório ou pós-trauma;

5) Coleta de exames laboratoriais de rotina, MAPA e Holter de 24 horas,

6) Aferição de pressão arterial e glicosimetria para controle de rotina; remoção de pontos

de  procedimentos  feitos  fora  do  CECOM;  e  curativos  não  oriundos  do  Pronto

Atendimento.

Dúvidas:  podem  entrar  em  contato  com  o  Serviço  de  Atendimento  ao  Usuário  (SAU),

preferencialmente através do e-mail sau@cecom.unicamp.br, ou pelos telefones 3521-9020 /

35219021 / 35219029.
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