
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO À SAÚDE  

  

COMUNICADO nº 02/2021 

 

(RETORNO DO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO) 

 
 

O presente comunicado vem informar a Comunidade Universitária  

 

INFORMAÇÃO RELEVANTE 

 

O Centro de Referência em Atenção à Saúde respeitando o seu regimento 

vem a público informar que a partir de 02/09/2021 retornará os atendimentos 

presenciais para a população pediátrica que se enquadre como público-alvo do 

CRAS. 

Poderão ser atendidos os alunos regularmente matriculados na Escola de 

Educação Básica (EEBAS) ou no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (CAVN). 

 

 

COMO FAZER PARA MARCAR A CONSULTA  

 

1) As consultas deverão ser agendadas exclusivamente pelo telefone 3216-

7873; 

2) As consultas serão nas quintas-feiras, com a Dra. Liane Franco Barros 

Mangueira; 



 

 

 

3) As consultas serão por hora marcada. Neste primeiro momento, 05 horários 

serão disponíveis: 08:00h; 09:00h; 10:00h; 11:00h; 12:00h; 

4) Crianças com suspeita de quadros gripais não poderão ser atendidas, uma 

vez que a Unidade não tem fluxo específico para síndrome gripais; 

5) Para poder receber o atendimento, é necessária uma declaração atualizada 

de que a criança está regularmente matriculada em umas dessas duas 

escolas;  

6) A entrada na unidade só será permitida com o uso apropriado de máscara e 

após passado pela triagem com aferição de temperatura e um questionário 

clínico; 

7) O distanciamento social deve ser respeitado (A unidade está sinalizada); 

8) Se possível, a criança deve estar acompanhada por apenas um dos 

responsáveis. (Tal medida evita aglomerações); 

9) É importantíssimo respeitar o horário agendado afim de evitar aglomerações 

desnecessárias. Portanto, confirme a hora da consulta e compareça ao 

CRAS no horário correto.  

10)  Pacientes que comparecerem fora do horário agendado ou com mais de 15 

minutos de atraso não serão atendidos;  

11)  Para maiores informações não hesite em entrar em contato. 

 

 

 

João Pessoa, 25 de agosto  de 2021. 

 

 
Prof.: LUIS FABIO BARBOSA BOTELHO 

Assessor Especial da Reitoria para o CRAS  
SIAPE 1802731  

ASSISTENTE ESPECIAL DA REITORIA PARA O CRAS  


