
UNIDADE DE SAÚDE "DR EMILIO SERAFIM"

Escala de Atendimento Médico - Mês de Outubro 2021

01-SEXTA-FEIRA 04-SEGUNDA-FEIRA 05-TERÇA-FEIRA 06-QUARTA-FEIRA 07-QUINTA-FEIRA 08-SEXTA-FEIRA

11-SEGUNDA-FEIRA 12-TERÇA-FEIRA 13-QUARTA-FEIRA 14-QUINTA-FEIRA 15-SEXTA-FEIRA 18-SEGUNDA-FEIRA

 

 

(Clinico Geral)          
horário:7:00 ás 16:00Hs

(Cardiologista)         
horário:08:00 ás 16:00Hs

(Cardiologista)         
horário:08:00 ás 12:00Hs

(Nutricionista) horário:08:00 
ás 16:30Hs

(Ortopedista)               
horário:8:00 ás11:00Hs

(Clinico Geral)          
horário:7:00 ás 16:00Hs

            (Nutricionista) 
horário:08:00 ás 16:30Hs

(Nutricionista)        
horário:08:00 ás 16:30Hs

(Ortopedista)                   
horário:8:00 ás17:00Hs

 (O almologista) 
horário:07:00 ás17:00Hs

 (Ginicologista)         
horário:07:00 ás19:00Hs

            (Nutricionista) 
horário:08:00 ás 16:30Hs

            (Ortopedista) 
horário:8:00 ás17:00Hs

(Clinico Geral)           
horário:08:00 ás16:00Hs

 (Nutricionista)            
horário:08:00 ás 16:30Hs

  (Clinico Geral)  
horário:13:00 ás18:00Hs

 (Clinico Geral)                
horário:08:00 ás18:00Hs

            (Ortopedista) 
horário:8:00 ás17:00Hs

(Ginicologista)         
horário:12:00 ás17:00Hs

(Clinico Geral)          
horário:13:00 ás16:00Hs

(Neurologista)  horário:08:00 
ás16:00Hs

(Ortopedista) horário:8:00 
ás11:00Hs

(Ginicologista)         
horário:12:00 ás17:00Hs

(O almologista)                
horário:13:00 ás17:00Hs

(Ginicologista)             
horário:12:00 ás17:00Hs

(Pediatra)            
horário:07:00 ás16:00Hs

(O almologista)                
horário:13:00 ás17:00Hs

(Clinico Geral)          
horário:08:00 ás16:00Hs

(Ginicologista) horário:08:00 
ás17:00Hs

(Clinico Geral)          
horário:08:00 ás16:00Hs
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(Nutricionista) horário:08:00 
ás 16:30Hs

(Ortopedista)               
horário:8:00 ás11:00Hs

(Clinico Geral)          
horário:7:00 ás 16:00Hs

(Cardiologista)         
horário:08:00 ás 16:00Hs

 (O almologista) 
horário:07:00 ás17:00Hs

(Cardiologista)         
horário:08:00 ás 16:00Hs

            (Nutricionista) 
horário:08:00 ás 16:30Hs

(Nutricionista)        
horário:08:00 ás 16:30Hs

  (Clinico Geral)  
horário:13:00 ás18:00Hs

 (Ginicologista)         
horário:07:00 ás19:00Hs

            (Ortopedista) 
horário:8:00 ás17:00Hs

(Clinico Geral)           
horário:08:00 ás16:00Hs

(Ortopedista)       
horário:8:00 ás11:00Hs

 (Clinico Geral)                
horário:08:00 ás18:00Hs

(Ginicologista)         
horário:12:00 ás17:00Hs

(Clinico Geral)          
horário:13:00 ás16:00Hs

(O almologista)                
horário:13:00 ás17:00Hs

(Ginicologista)             
horário:12:00 ás17:00Hs

(Clinico Geral)          
horário:08:00 ás16:00Hs



    

UNIDADE DE SAÚDE "DR EMILIO SERAFIM"
Escala de Atendimento Médico - Mês de Outubro 2021

19-TERÇA-FEIRA 20-QUARTA-FEIRA 21-QUINTA-FEIRA 22-SEXTA-FEIRA 25-SEGUNDA-FEIRA 26-TERÇA-FEIRA

27-QUARTA-FEIRA 28-QUINTA-FEIRA 29-SEXTA-FEIRA

FÉRIAS : (CLÍNICO GERAL)

(Cardiologista)         
horário:08:00 ás 12:00Hs

(Nutricionista) horário:08:00 
ás 16:30Hs

(Ortopedista)       
horário:8:00 ás11:00Hs

(Clinico Geral)          
horário:7:00 ás 16:00Hs

(Cardiologista)         
horário:08:00 ás 16:00Hs

(Cardiologista)         
horário:08:00 ás 12:00Hs

(Ortopedista)    horário:8:00 
ás17:00Hs

 (O almologista) 
horário:07:00 ás17:00Hs

 (Ginicologista)         
horário:07:00 ás19:00Hs

            (Nutricionista) 
horário:08:00 ás 16:30Hs

(Nutricionista)        
horário:08:00 ás 16:30Hs

 (Ortopedista)                   
horário:8:00 ás17:00Hs

(Nutricionista)                  
horário:08:00 ás 16:30Hs

  (Clinico Geral)  
horário:13:00 ás18:00Hs

            (Ortopedista) 
horário:8:00 ás17:00Hs

(Pequenas  Cirurgias) 
horário:08:00 ás 17:00Hs

(Nutricionista)        
horário:08:00 ás 16:30Hs

(Urologista)     horário:08:00 
ás16:00Hs

(Ortopedista)       
horário:8:00 ás11:00Hs

(Ginicologista)         
horário:12:00 ás17:00Hs

(Clinico Geral)           
horário:08:00 ás16:00Hs

(Pediatra)                   
horário:07:00 ás16:00Hs

(Pediatra)                         
horário:07:00 ás16:00Hs

(O almologista)                
horário:13:00 ás17:00Hs

(Ginicologista)             
horário:12:00 ás17:00Hs

(Ginicologista)             
horário:08:00 ás17:00Hs

(Ginicologista) horário:08:00 
ás17:00Hs

(Clinico Geral)          
horário:08:00 ás16:00Hs

(Clinico Geral)          
horário:13:00 ás16:00Hs

(Nutricionista)      
horário:08:00 ás 16:30Hs
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(Ginicologista) horário:08:00 
ás17:00Hs

  (Clinico Geral)  
horário:13:00 ás18:00Hs

(Ortopedista)       
horário:8:00 ás11:00Hs

 (O almologista) 
horário:07:00 ás17:00Hs



 

 

 


