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ATENDIMENTOS DE
SAÚDE EM TEMPOS
DE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGESP, através do Departamento de Saúde e Qualidade
de Vida, ofertará Serviços de Acolhimento Multiprofissional em Saúde On-line para seus
trabalhadores e trabalhadoras da UFAM, em tempos de adaptação ao trabalho remoto, devido à
Pandemia do Covid-19. Tecnologia e disponibilidade da equipe são os ingredientes principais para
fazer essa adaptação e garantir a qualidade dos serviços prestados.

Então, vamos conhecer como funcionará?
A equipe multiprofissional responderá a
demanda por e-mail e, havendo
necessidade, agendará data e horário para
realização da chamada de vídeo por
Skype.

Preencha e envie o formulário de Solicitação de
Atendimento CAIS para nossa equipe. Para
acessar o formulário, clique no link
https://bit.ly/2Xhd3T6.

QUEM SÃO OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS
DA UFAM?
• Docentes;
• Técnico-administrativos em Educação (TAEs)
• Estagiários;
• ABRIL
Funcionários
2020 das empresas terceirizadas
vinculadas à UFAM.

Caso tenha necessidade,
encaminhamentos serão feitos para
profissionais do DSQV.

IMPORTANTE!
• A demanda pode ser respondida por e-mail ou por
chamada de vídeo (Skype);
• E, na necessidade de chamada de vídeo, você
precisa ter uma conta no Skype.
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SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO MULTIPROFISSIONAL
EM SAÚDE
ENFERMAGEM
IMAGEM:
7 X 4,5 CM
Orientações:

•
•
•
•
•
•

(Clínica Geral)
IMAGEM: 7 X 4,5 MEDICINA
CM
Orientações:

Sobre o Covid-19;
Sobre imunização
Sobre Infecções sexualmente
transmissíveis;
Para gestantes;
Sobre a rede de atendimento em saúde;
Sobre atendimento em enfermagem.

MEDICINA DO TRABALHO
Acolhimento e orientações sobre:
• Demanda que solicite a atuação das
médicas do trabalho, verificando se a
intervenção pode ser executada de
maneira remota;
IMAGEM:
10,5
X 4 CM
• O Covid-19
e outras
patologias
.

SERVIÇO SOCIAL
Orientações sobre:
•
Serviços de saúde da rede pública de
Manaus;
•
Benefícios socioassistenciais;
•
Relações e condições de trabalho.

•
•
•

•

Sobre o Covid-19;
Sobre cuidados domiciliares de pessoa
infectada pelo
Covid-19 7
emXquarentena;
IMAGEM:
4,5 CM
Para integrantes do Programa Vida
Ativa;
Cuidados médicos, para esclarecimento
de dúvidas sobre condições de saúde.

PSICOLOGIA
Orientações sobre:
•
Implicações emocionais e psicológicas do
distanciamento social e isolamento, em
especial de pessoas idosas;
•
Eventuais mudanças de hábitos e
IMAGEM:
10,5 Xemocionais;
4 CM
possíveis implicações
•
Serviços de saúde mental disponíveis na
rede pública e privada.

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
Acolhimento e organização do (a):
•
Formulários e e-mails;
•
Contato com os trabalhadores, para
agendar atendimento por vídeo;
•
Organização da agenda dos
atendimentos;
•
Organização dos prontuários.

Para melhorar o atendimento, elaboramos 3 perguntas.
Para responder basta clicar no link https://forms.gle/trSgQx6t4PDBVNVM7
Até a próxima edição !
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
E-mail: acolhimentocais@ufam.edu.br
Instagram: @cais_ufam
Dias de atendimento: segunda à sexta-feira
Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

