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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  

 
 NOTA PÚBLICA- CORONAVÍRUS- COVID-19 

 
Mediante a PANDEMIA do COVID-19 e visando a prevenção da transmissão desse vírus 

de pessoa a pessoa entre a população de CRISTINO CASTRO-PI, a equipe (Prefeito, 

Secretário de Saúde, Policia militar, coordenadores de todos os setores da saúde e diretor do 

hospital). Em reunião realizada, deliberou algumas ações e condutas a serem seguidas: 

 

ESTABELECE: 

 
 

1- Afastamento de todo trabalhador com idade igual ou superior a 60 anos. 

2- Suspensão de eventos de qualquer natureza que exijam licença do Poder Público 

com público superior a vinte pessoas (festas, eventos esportivos, teatro, academia de 

ginastica). 

3- Fiscalização em bares, restaurantes, lanchonetes e similares pela Policia Militar no 

intuito de evitar aglomerações e cumprimento das regras para funcionamento dos 

mesmos conforme os decretos já em vigência. 

4- Os serviços de farmácias, padarias, postos de combustível e supermercados serão 

mantidos, portanto, orientamos a população e proprietários desses estabelecimentos que 

evite aglomerações e contato próximo (manter distância mínima de 1,5 metros entre 

pessoas). 

5- Os demais estabelecimentos que se mantiverem abertos orientamos que adotem as 

medidas preventivas e redução de quadro de funcionários e horário de funcionamento. 

6-  Algumas atividades nos postos de saúde estão suspensas (exames de prevenção, 

Hiperdia, bolsa família, consultas de puericultura e pré-natal, exceto as que 

apresentarem intercorrência na gravidez e pré-natal de Alto Risco) demais atendimentos 

serão APENAS por agendamento com o agente comunitário de saúde da área, por 

telefone ou Whatzapp, que fará contato direto com o enfermeiro de sua unidade de 

referência para tal agendamento, salvo os casos de URGÊNCIA e EMERGÊNCIA. 



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA DE CRISTINO CASTRO 

Av. Marcos Parente, S/Nº - Centro 

Cep: 64.920-000 – Cristino Castro-PI 

CNPJ Nº 06.554.364/0001-08 

 
 

7- Os atendimentos de PSICOLOGIA estão suspensos, salvo em caso de crise, onde o 

atendimento será assegurado (o profissional deverá deixa contato com o gerente da 

unidade de saúde para agendamento do atendimento). 

8- Estão suspensas as atividades do centro de FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, 

serviço de NUTRIÇÃO e ASSISTÊNCIA SOCIAL (os profissionais não deverão se 

ausentar do município). 

9-  Estão suspensas as visitas dos AGENTES DE ENDEMIAS devendo ser mantido o  

contato, por telefone ou whatsapp, com a coordenação para eventual situação de 

urgência; contato: 89 981394474. 

10- O atendimento ODONTOLOGICO de rotina nas redes pública e privada está suspenso, 

salvo nas emergências odontológicas, os dentistas da rede pública manterão a escala em 

cada posto de trabalho e ficará de sobreaviso comunicando ao gerente da unidade de 

saúde o telefone para contato. 

11- Atendimento da FÁRMACIA BÁSICA de segunda a sexta-feira das -08:00 às 12:00 h. 

12- O programa MELHOR EM CASA será mantido. 

13- Atendimento da VIGILÂNCIA EM SAÚDE, expediente interno de segunda a sexta-

feira das -08:00 às 12:00 h não podendo os membros se ausentar do município em 

hipótese alguma, podendo ser convocado os mesmos a qualquer momento. 

14- Os coordenadores de todos os setores devem montar grupos de WhatsApp para passar 

toda e qualquer informação para suas equipes e que as mesmas tirem qualquer duvidas 

referentes ao processo de trabalho. 

15- Está suspenso o agendamento das consultas para especialistas no sistema GESTOR 

SAÚDE em Teresina. 

16- O atendimento no CAPS será se segunda a sexta-feira -08:00 às 12:00 h  apenas para 

consultas de pacientes em crise. O atendimento multiprofissional (oficina de pintura, 

artesanato, música, aulas de violão estão suspensos). 

17- Receituário de medicamentos controlados será estendido para 60 (sessenta) dias. 

18- O serviço do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) está com 

funcionamento normal para Urgências e Emergências. 

19- O hospital regional de Bom Jesus- Manoel de Sousa Santos é o hospital de referência na 

região estando o mesmo apto para prestar toda assistência em saúde, pois conta com 

leitos de isolamentos, ventiladores mecânicos medicamentos e profissionais 

capacitados. 

20- Suspensão da feira livre do município. 
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21- Divulgações constantes de medidas preventivas por meio das redes sociais, rádios e 

carro de som. 

22- Hotéis da cidade, manter todos os EPIs necessários para todos os funcionários do 

estabelecimento desde a recepção até os serviços de quarto. 

23- Os casos LEVES (gripe, coriza e febre) devem contatar seus agentes comunitários de 

saúde para agendar a consulta médica, os casos GRAVES (febre, gripe, falta de ar) 

devem procurar o Hospital. 

 

24-  No interior de Cristino Castro, orientamos que as pessoas que chegarem das grandes 

cidades, fiquem em quarentena (10 dias), não podendo está circulando na comunidade, 

ficam proibidas festas e reuniões com aglomerações de pessoas. 

 

25- Divulgação na cidade e interiores, com carros de som, explicando as medidas 

preventivas de combate a disseminação do coronavírus. 

 

26-  Orientar a toda comunidade da cidade e do interior que fiquem em casa com contato 

domiciliar mínimo, evitar viagens intermunicipais. 

 

27- Orientações de parentes e amigos que moram em grandes centros para não virem para a 

região nesse momento de PANDEMIA. 

 

28- Lavar as mãos com água e sabão diversas vezes ao dia, usar álcool gel a 70%, manter 

distancia de no mínimo 1,5 metros de pessoa a pessoa. 

 

 

29- Suspensas as atividades de (balé, aulas de violão) no SCFV (Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos). 

 

30- O CRAS funcionará de segunda à sexta de 08:00 às 12:00h, apenas internamente. 

Qualquer duvida entrar em contato pelo número (89) 3563-1573. 

 

31- Expediente da prefeitura será somente interno. 

 

32- Essas medidas entram em vigor a partir de 25 de março de 2020, permanecendo por 15 

dias e podendo sofrer alteração a qualquer momento de acordo com órgãos de 

prevenção da PANDEMIA. 

 

 

 

Manoel Pereira de Sousa Júnior 

Prefeito de Cristino Castro-PI 
 


