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Dois Irmãos do Buriti, 22 de Novembro de 2021 

 

PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL  

EXAMES: LABORATORIAIS: 

 Contamos com exames laboratoriais de segunda a sexta das 07h00min as 11 h 

da manha e das 13h00min às 17h da tarde.  

EXAMES DE IMAGEM: (raio x) 

 De segunda as sexta das 07h00min ao 12h00minh e das 13h as 18h00min 

TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICO. 

 De segunda a sexta feira das 07h00min h as 11h00min e das 13h as 

17h00minh 

EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA: 

 São realizados no hospital Cristo rei com agendamentos prévio na secretaria 

de saúde; 

 De segunda a sexta feira período da manha das 09h00min H às 10h30min H 

min., Com agendamento prévio. 

FARMÁCIA HOSPITALAR: 

 De segunda a sexta feira das 07h00min as 11h00min das 13h às 17h  

 

NUTRICIONISTA: 

 Contamos com atendimento de uma nutricionista para atendimento do 

pacientes 

 

ASSISTENTE SOCIAL: 
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 Contamos com atendimento de uma assistente social de segunda a 

sexta feira das 07h às 11h e das 13h às 17h. 

CIRURGIAS ELETIVAS  

 A cada 15 dias, são realizadas cirurgias de colecistectomia, (retirada da 

vesícula), herniorrafia, e pequenas cirurgias em geral, com 

agendamentos realizados na secretaria municipal de saúde. 

CIRURGIAS OBSTÉTRICAS /GINECOLÓGICAS 

 (cesarianas, laqueadura, hesterectomia e outras) 

 São realizadas a cada 15 dias, com encaminhamento da ESF, e 

agendamento prévio, diretamente no HMCR. 

HORÁRIOS DE VISITAS: 

 10h00min ÀS 10h30min  

 14h30min ÀS 15h30min  

 18h30min AS 19h00min  

 

Aos finais de semana e feriados e período noturno contamos com escalas de 

sobreavisos dos seguintes serviços: 

 Laboratório 

 Raio x 

 Médicos 

 Enfermeiros 

 Técnicos de enfermagem 

 Limpeza 

 Farmácia 

 

 

 

Gonçalo Flausino Barbosa 

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO. 


