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PORTARIA Nº 138 de 20 de março de 2020
“Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização
dos Serviços de Saúde do Município de Uruçuca,
alterando temporariamente a rotina de funcionamento
frente ao quadro Epidemiológico da COVID-19, no
Município de Uruçuca e dá outras providências.”

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, presidente do Comitê de Enfrentamento ao COVID19, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto Municipal nº 575 de 20/03/2020, e
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana
pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/ GGTES/ ANVISA, Publicada em 30 de
janeiro de 2020 e atualizada em 17/02/2020.
CONSIDERANDO o Decreto nº 19549 de 18/03/2020, que Declara Situação de Emergência em
todo o território baiano
CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local e preservar a
Saúde Pública,

RESOLVE:
Art. 1º - Que se faça cumprir o Decreto nº 573 de 17 de março de 2020, que dispõe sobre
as medidas temporárias de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito
do município de Uruçuca.
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Art. 2º - Determinar medidas e condutas referentes a órgãos, departamentos e serviços ligados à
secretaria municipal de saúde:
§1º. Condutas Gerais:

I. As Unidades de Saúde do Município de Uruçuca deverão seguir o fluxograma voltado para o
atendimento dos pacientes suspeitos, com objetivo de direcionar e orientar os profissionais de saúde
tanto em relação às condutas a serem adotadas, quanto ao correto acolhimento e encaminhamento
desses pacientes.
II. Serão afastados ou realocados, temporariamente, os servidores de saúde que se enquadrem
nos grupos de risco, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Os mesmos serão comunicados
oficialmente pela Secretaria Municipal de Saúde, sobre a necessidade e/ou condições do afastamento.
III. Fica suspensa a concessão de férias e licenças prêmio, dos servidores públicos municipais que
atuam nos serviços de saúde do município de Uruçuca, exceto licença médica, devendo cada situação
ser analisada individualmente.
IV. Se necessário, os servidores serão realocados em outras unidades de saúde, visando garantir a
continuidade do atendimento, na necessidade de afastamento de outros servidores por condições
alheias ao nosso controle.
V. Estão suspensas, temporariamente, as atividades de estágios obrigatórios e não obrigatórios,
para os cursos técnicos e de graduação no âmbito dos Estabelecimentos de Saúde da Secretaria
Municipal Saúde.
VI. Estão suspensas, temporariamente, todas as atividades coletivas com fins educativos, de
sensibilização ou lúdicas, realizadas pelas Equipes de Saúde Municipal, como sala de espera, palestras,
cursos, reuniões, orações, entre outras, com a finalidade de evitar aglomerações.
VII. Será obrigatório o uso dos EPIs, de forma responsável, no que diz respeito ao uso consciente,
seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e SESAB.
VIII. Deverão ser tomadas medidas para que a espera ao atendimento, nos estabelecimento de
saúde, ocorra evitando aglomerações nas salas de espera e seguindo as recomendações do Ministério da
Saúde e SESAB, adotando medidas para garantir que todos sigam os procedimentos de higiene
respiratória, etiqueta da tosse e higiene das mãos, durante todo o período que permanecerem na
unidade.
§2º. Condutas Específicas:
A partir do dia 23/03/2020 até o dia 30/04/2020 os Estabelecimentos de Saúde e/ou Serviços
de Saúde deverão readequar seus atendimentos da seguinte forma:
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ESTABELECIMENTO SAÚDE MENTAL (CAPS E AMBULATÓRIOS DE SAÚDE MENTAL)
9 Dispensar os Usuários de Tratamento Intensivo, das atividades institucionais, devendo os
mesmos ser monitorados pela Equipe Multiprofissional, exceto os casos que a equipe avaliar que
devem ser mantidas estas atividades, utilizando para isto uma agenda dinâmica no sentido de evitar
aglomeração.
9 Manter o atendimento psiquiátrico, identificando os usuários prioritários para serem
atendidos e reagendando os não prioritários. Os atendimentos devem ser agendados por horário, de
forma organizada, evitando aglomeração nas salas de espera.
9 Realizar acompanhamento psicológico à distância, se existir esta disponibilidade por parte do
usuário, utilizando meios de comunicação disponível. Na impossibilidade, os atendimentos presenciais
devem ser agendados por horário, de forma organizada, evitando aglomeração nas salas de espera.
9 Evitar a adesão de novos usuários, exceto em situações de urgência psiquiátrica, onde se torna
necessária a intervenção da equipe.
9 O expediente passará a ser das 08:00 h até as 14:00 h, ininterruptas, devendo os servidores
serem orientados a realizar isolamento social após este horário em suas residências.
9 Fica a Coordenação de Saúde Mental, encarregada de organizar estas condutas de forma a
torná-las efetivas, monitorando e avaliando a necessidade de readequação.
ESTABELECIMENTO DE REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA MUNICIPAL)
9 Organizar o Atendimento aos Usuários, identificando os usuários prioritários para serem
atendidos e reagendando os não prioritários. Os atendimentos devem ser agendados por horário, de
forma organizada, evitando aglomeração nas salas de espera.
9 Evitar a adesão de novos usuários, exceto em situações de urgência fisioterapêutica, onde se
torna necessária a intervenção da equipe.
9 Fica a Diretoria de Media Complexidade, junto com a equipe de fisioterapia, encarregada de
organizar estas condutas de forma a torná-las efetivas, monitorando e avaliando a necessidade de
readequação.
ESTABELECIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES)
9 Manter o atendimento as Especialidades Médicas de Geriatria, Ginecologia e Pediatria, na sede
do município e no distrito de Serra Grande.
9 Reduzir o número de atendimento em Geriatria, identificando os usuários prioritários para
serem atendidos e reagendando os não prioritários.
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9 Organizar os atendimentos a serem agendados por horário, de forma organizada, evitando
aglomeração nas salas de espera.
9 Fica a Diretoria de Media Complexidade, junto com a equipe, encarregada de organizar estas
condutas de forma a torná-las efetivas, monitorando e avaliando a necessidade de readequação.
ESTABELECIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE)
9 Manter o Atendimento Multiprofissional em todas as Unidades Básicas de Saúde.
9 Suspender os atendimentos ambulatoriais em Saúde Bucal, identificando e atendendo os casos
prioritários (urgências) e reagendando, os não prioritários.
9 Suspender as Ações Coletivas de Acompanhamento do Programa de Bolsa Família,
estabelecendo junto com a Coordenação de Nutrição, estratégias para conseguir as informações à
distância, permitindo a continuidade na alimentação do sistema.
9 Reduzir o número de atendimentos médicos e de enfermagem agendados diariamente,
identificando os usuários prioritários para serem atendidos e reagendando os não prioritários.
9 Organizar os atendimentos por horário agendado, evitando aglomeração nas salas de espera.
9 Orientar a diminuição de fluxo de usuários do grupo de risco, permitindo que familiares e/ou
cuidadores possam intermediar o dialogo com a equipe e retirar as medicações de uso contínuo,
mediante receituário médico.
9 Fica a Diretoria de Atenção Básica, junto com a equipe, encarregada de organizar estas
condutas de forma a torná-las efetivas, monitorando e avaliando a necessidade de readequação.
Ações Inerentes ao ACS (NT n°01 SESAB/GASEC/COVID-19)
9 Identificar, na visita domiciliar, todas as pessoas que tiveram ou têm contato com caso
suspeito ou confirmado e apoiar a equipe da vigilância na realização de busca ativa.
9 Orientar, na presença de sinais e sintomas, que procure a Unidade Básica, de Saúde (UBS), e
comunicar à equipe sobre esses casos.
9 Informar aos cidadãos sobre os sinais, sintomas e medidas de prevenção e controle do Novo
Coronavírus, estimulando a mobilização e a vigilância.
9 Auxiliar no gerenciamento de insumos e equipamentos necessários ao desempenho das
atividades de atenção ao Novo Coronavírus.
9 Utilizar EPI, quando necessário, e medidas preventivas de controle de infecção e de proteção do
ambiente de trabalho, sobretudo durante as visitas domiciliares.
9 Fica a Diretoria de Atenção Básica, junto com a equipe, encarregada de organizar estas
condutas de forma a torná-las efetivas, monitorando e avaliando a necessidade de readequação.
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ESTABELECIMENTO DE URGÊNCIA (PROMATER / CSML)
9 Manter o atendimento às Urgências na sede do município e no distrito de Serra Grande.
9 Seguir o Fluxograma de Atendimento estabelecido pela Secretaria de Saúde, em conformidade
com a Vigilância à Saúde Municipal.
9 Garantir espaço físico para isolamento de casos suspeitos de COVID-19, até possível remoção
do mesmo para outro estabelecimento ou liberação para isolamento domiciliar.
9 Encaminhar os atendimentos ao parto para Unidades de Referência (se não tiver em período
expulsivo) em situações de existir algum caso suspeito isolado na unidade.
9 Realizar desinfecção terminal no espaço destinado ao isolamento, e onde mais de fizer
necessário, imediatamente após a remoção do caso suspeito.
9 Fica a Diretoria de Media Complexidade, junto com a equipe, encarregada de organizar estas
condutas de forma a torná-las efetivas, monitorando e avaliando a necessidade de readequação.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (SAMU 192)
9 Manter o Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar (SAMU 192) no município.
9 Seguir o Fluxograma de Atendimento estabelecido pela Central de Regulação de Urgência e
Emergência Ilhéus/Valença.
9 Realizar desinfecção terminal no veículo a cada remoção de caso suspeito de COVID-19, e
sempre que se fizer necessário.
9 Fica a Diretoria de Media Complexidade, junto com a Gerência de Urgência, encarregada de
organizar estas condutas de forma a torná-las efetivas, monitorando e avaliando a necessidade de
readequação.
SERVIÇO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)
9 Manter o Serviço de TFD, identificando os usuários com atendimentos prioritários e
reagendando os não prioritários.
9 Informar os usuários e/ou responsável sobre a situação da epidemia do Covid-19, no
município de referência do tratamento pretendido, de forma que o mesmo esteja consciente e apto a
decidir pelo deslocamento ou não.
9 Garantir medidas de segurança e uso de EPIs recomendadas para os usuários e motoristas,
sempre que se fizer necessário manter o serviço de deslocamento.
9 Realizar desinfecção terminal do veículo onde foi feito o transporte, a cada retorno, nos casos
onde o deslocamento se deu em área de risco, conforme recomendação da SESAB, antes de encaminhar
para lavagem comum.
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9 Fica a Diretoria de Media Complexidade, junto a Diretoria de Controle e equipe, encarregada de
organizar estas condutas de forma a torná-las efetivas, monitorando e avaliando a necessidade de
readequação.
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
9 Manter o serviço de transporte intermunicipal, para Ilhéus e/ou Itabuna, exclusivamente para
usuários portadores de doenças crônicas em tratamento continuo e ininterrupto, como tratamento
oncológico e tratamento dialítico. Outras demandas deverão ser analisadas individualmente, à medida
que forem surgindo.
9 Fica a Diretoria de Controle junto a Gerência de Transporte, encarregada de organizar estas
condutas de forma a torná-las efetivas, monitorando e avaliando a necessidade de readequação.
SERVIÇO DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
9 Manter o Serviço de Regulação, estando o mesmo condicionado a disponibilidade de agenda
nos municípios de referência pactuados.
9 Informar os usuários e/ou responsável sobre a situação da epidemia do Covid-19, no
município de referência do tratamento pretendido, de forma que o mesmo esteja consciente e apto a
decidir pelo agendamento ou não.
9 Informar sobre a indisponibilidade de transporte para deslocamento, exceto nos priorizado
pelo serviço de transporte.
9 Orientar medidas de segurança e uso de EPIs recomendadas para os usuários que precisarem
ser regulados para municípios de risco.
9 Fica a Diretoria de Media Complexidade, junto à equipe, encarregada de organizar estas
condutas de forma a torná-las efetivas, monitorando e avaliando a necessidade de readequação.
Art. 3º - As medidas e condutas aqui recomendadas podem sofrer alteração a depender da
forma como a pandemia se comportará em nosso município e deixa de prevalecer nos casos em
que houver publicação de ato lavrado por autoridades superiores, que sobreponham estas
deliberações.
Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições
em contrário.
PATRICIA ARGOLO PADUA DE SOUZA
Secretaria Municipal de Saúde
Presidente do COE-COVID19
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