
 

Prezados pacientes, 

O Serviço de Dermatologia Prof. Miguel Saraty de Oliveira/ UEPA retornará às suas atividades 

assistenciais presenciais a partir dia 22/06/2020, com novos procedimentos: 

1- Todas as consultas serão realizadas com hora marcada; 

2- As consultas serão agendadas a partir do dia 09/06/2020, de segunda à sexta-feira, no 

horário de 08:00h às 12:00h, através do telefone: 3131-1756; 

3- Não haverá, sob hipótese nenhuma, a marcação de consulta presencialmente; 

4- É obrigatório o uso de máscaras em todos os espaços da UEPA e no prédio do Serviço de 

Dermatologia; 

5- No dia da consulta, no intuito de se evitar aglomerações, só será permitido o acesso de 

paciente na sala de espera, exceto: criança, idoso e pessoa com deficiência, situações em 

que será permitido o acesso do paciente com 1 (um) acompanhante somente.  

6- Na entrada do prédio do Serviço de Dermatologia, todos terão que higienizar as mãos 

com álcool em gel a 70º e a temperatura será aferida. Paciente com temperatura igual ou 

acima de 37, 8ºC terá a sua consulta reagendada; 

7- Se o paciente estiver sentido qualquer sintoma como: febre, tosse, espirros, dor de cabeça, 

falta de ar, perda ou diminuição do paladar (sentir o gosto) ou do olfato (sentir o cheiro), 

diarreia não deverá comparecer à consulta. Será assegurada a remarcação; 

8- No dia da consulta, os pacientes só entrarão no prédio do Serviço de Dermatologia, em 

horário próximo ao marcado, de preferência 15 min antes, portanto, não é aconselhável 

a sua chegada com muita antecedência, pois não será permitida a sua permanência na 

sala de espera; 

9- Nessa primeira fase, não marcaremos cirurgias, consultas da cosmiatria, reumatologia e 

consultas de primeira vez (triagem); 

10-  As consultas ocorrerão, apenas, às segundas e quartas-feiras no horário de 8:00h às 

11:00h; 

11-  FOTOTERAPIA:  somente com horário marcado e também não será permitido 

acompanhante, salvo as condições descritas no item 5. Para o dia da procedimento, o 

paciente deverá trazer:  

✓ Um saco plástico para guardar a sua roupa durante a fototerapia;  

✓ Um óculos escuro para ser usado na fototerapia;  

12-  Os retornos serão agendados após a consulta e serão realizados através da telemedicina; 

 

Todas as medidas de segurança e proteção estão sendo tomadas pela equipe para que o nosso 

retorno seja o mais seguro possível para todos, mas precisaremos seguir rigorosamente as regras, 

sob pena de nova interrupção de nossas atividades. 

Esse protocolo e a data do retorno podem ser alterados, se a situação da pandemia na cidade se 

alterar. Mantenha-se informado nos canais de comunicação da uepa ( www.uepa.br ) e nas redes 

sociais da UEPA para possíveis mudanças. 

Contamos com a colaboração de todos! 

Atenciosamente, 

Equipe do Serviço de Dermatologia Prof. Miguel Saraty de Oliveira -UEPA     

http://www.uepa.br/

