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Somente unidades de urgência e maternidades 
vão atender nesta quinta e sexta 
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Com o feriado alusivo ao Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20) e 
ponto facultativo nas repartições públicas estaduais na sexta-feira (21), a 
Secretaria Estadual de Saúde (Susam) informou que somente as unidades de 
urgência e emergência da rede estadual funcionarão normalmente, em plantão 
de 24 horas, assim como as maternidades. 

Em relação às unidades que atendem com consulta agendada – Centros de 
Atenção à Melhor Idade (CAIMIs), Centros de Atenção Integral à Criança 
(CAICs) e Policlínicas –, não haverá atendimento nesta quinta (20) e sexta-
feira, retomando o funcionamento apenas normal na segunda-feira (24), das 7h 
às 17h. As unidades do programa Farmácia Popular não abrem nesta quinta-
feira, mas estarão funcionando na sexta-feira, das 8h às 17h, e no sábado (22), 
das 8h às 12h. 

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon), não 
haverá atendimento no feriado de quinta-feira, mas a unidade funcionará 
normalmente na sexta-feira, apesar do ponto facultativo. Na Fundação Hospital 
Adriano Jorge, o calendário de cirurgias previsto para estes dois dias também 
está mantido. Não haverá atendimento ambulatorial (consultas). 

Na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) não 
haverá atendimento ambulatorial, mas o Serviço de Pronto Atendimento da 
unidade funciona normalmente para os casos de urgência. A Fundação Alfredo 
da Matta, que realiza apenas consultas, não estará funcionando. 

Com informações da assessoria 

http://www.emtempo.com.br/somente-unidades-de-urgencia-e-maternidades-vao-

atender-nesta-quinta-e-sexta/ 

 

                                                              


