
 

 

 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 
 

 
 

 

 

MEDIDAS 

 PREVENTIVAS 

 ADOTADAS PELA 

 AVAMP 

 

A fim de atender às Orientações Governamentais para contenção da “Disseminação do 
CORONA VÍRUS – COVID-19”, seguem as medidas a serem adotadas por todos 
Associados, Diretores e Funcionários, bem como, Prestadores de Serviços Médicos e 
Hospitalares da AVAMP. Contudo, toda e qualquer dúvida sobre o presente “TEMA” será 
decido pelo Departamento Técnico da mesma: 
 
1. Suspensão Temporária das Cirurgias Eletivas, com exceção das Cirurgias Oncológicas 
e Cirurgias de Urgência/Emergência, (Notificar os Hospitais); 
 
2. As Cirurgias solicitas durante o período de declarada situação de “EMERGÊNCIA” pelo 
Poder Público serão revistas para Autorização quando a Vigilância Epidemiológica / 
ANVISA, assim o deliberar; 
 
3. As Consultas e Procedimentos Médicos no Ambulatório da AVAMP, serão 
redimensionadas com objetivo de evitar a “AGLOMERAÇÃO” de pessoas; a redução do 
número de Atendimento Médicos Ambulatoriais não deverá afetar a “SAÚDE” dos 
beneficiários da Entidade; 
 



 

 

4. Comunicar a Rede de Prestadores de Serviços Hospitalares sobre a “SUSPENSÃO” de 
Cirurgias Eletivas; 
 
5. As solicitações de Cirurgias via Pronto Socorro deverão ser autorizadas dentro do 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, não podendo colocar em risco a “VIDA” do Usuário 
AVAMP. Utilizar-se-á Escala de Permanência; 
 
6. As Consultas poderão ser realizadas desde que cumpram os quesitos de “URGÊNCIA / 
EMERGÊNCIA”, com justificativas e exames; 
 
7. Serviços de Imagens, serão autorizados somente quando houver indicação de 
“URGÊNCIA / EMERGÊNCIA”; 
 
8. Serviços Laboratoriais, deverão obedecer a regra de necessidade vinculada à 
“Patologia em Atendimento”;  
 
9. Todos os Procedimentos serão auditados posteriormente; 
 
10. Remoções Hospitalares serão autorizadas pelo “PLANTONISTA” devendo cumprir 
necessidade obrigatória; 
 
11. Emissão de Guias Médicas via “on-line”; 
 
12. Horário de Funcionamento Administrativo e Operacional na Sede e Regionais assim 
estabelecido: 
 

a. Dias da Semana. 
    - Segunda Feira a Sexta Feira 
 
b. Horário de Atendimento. 
    - Das 08h00min às 12h00min 
    - Das 13h00min `s 17h00min. 

 
13. Disponibilidade de outros locais para Atendimento / Plantonistas Sede AVAMP. 
 
Cabe-nos esclarecer ainda, que tais “MEDIDAS PREVENTIVAS” efetuadas pela Diretoria 
Executiva da Entidade, tem como objetivo a preservação da Saúde Pública e, 
primordialmente a da Família Policial Militar da AVAMP.  
 
Atenciosamente agradecemos... 
 

 
Taubaté, 19 de março de 2020. 
 
           Diretoria AVAMP 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


