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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPj: 08.218.991/0001-95

oom:
AUTUAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, eu, ALLANA FRANCINE

ROCHA DE SANTANA, Membro da Comissão de Licitação, abri o Processo

Administrativo n° 124-S/2020 relativo à Dispensa de Licitação n° 036-S/2020, oriundo

da Secretaria de Saúde, contendo a descrição clara e suficiente do objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE APARELHO DE

€ RAIO-X DIGITAL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NOS PACIENTES
ATENDIDOS NA UPA 24 HORAS, contendo suas peças integrantes em conformidade com

a lei 8.666/93, consoante autorização do Secretário Municipal de Saúde para a deflagração

do procedimento, faço o presente registro e autuação.

C

,' A

ALLANA CINE ROCHA DE SANTANA
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal SECRETARIA municipal de saúde
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OFÍCIO Nq 200/2020

DE: Depto de Média e Alta Complexidade

Fabrícia Moura Costa

.. . '. . . , " .. " . '. ' :" Z ="-

Itabuna, 14 dejulho de 2020

PARA: Departamento Administrativo e Financeiro

- Sr Geraldo Pedrassoli

Assunto: solicitação de aluguel de empresa especializada em aluguel de raio x digital- upa

Prezado,

Cumprimentando-o cordialmente, considerando que o plano diagnóstico da radiologia

investiga o que ocorre com o corpo humano no momento do exame, e essa análise é feita por meio

de diferentes tipos de imagens, permitindo que o médico identifique de maneira mais facilitada (e

rápida), o que está acontecendo com o paciente. Com o exame radiológico é possível observar o

aumento na densidade do pulmão, que fica com o "aspecto de branco jateado", chamada na

medicina de "vidro fosco". Sendo esta uma característica muito forte dos pacientes com COVID-19,

já relatado e vários artigos científicos. Na COVID-19 o aspecto em "vidro fosco" tem apresentado

uma forma diferente até em relação a outras patologias que apresentam essa característica. Desta

forma, solicito a realização do processo legal pertinente para contratação de empresa

especializada em aluguel de aparelho de raio-X digital, em virtude do panorama pandêmico atual

de COVID-19, para realização de exames na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, que compõe o

Departamento de Média e Alta Complexidade, para atividade do exercício em 2020.

Atenciosamente,

Fabrícia Mour ""'"
0K,N)(8 do Deç ~r

0A:t8Dpemtn n' 13 24n070 "

.l'

yab/"lciá'g\" oura C osta
Diretora Departamento de édia e Alta Complexidade

Av Princesa Isabel, n 678, Banco Raso, ltâbuna - BA
CEP 45607-291, CNPJ- 08.218.991/0001-95

Contato 3618-4909
e-mail: dmacttabuna@hotmail, com
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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N° DO TERMO: 008/2020 DATA: 14/07/2020

TERMO DE REFERENCIA

REQUISITANTE: Departamento de Média e Alta Complexidade

l 1. OBJETIVO

O presente Termo de Referência tem por objetivo definir a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ALUGUEL DE APARELHO DE RAIO-X DIGITAL, conforme condições

i especificadas neste Termo de Referência e requisição em anexo.

12. JUSTIFICAÍNA ' ' "

CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALUGUEL DE APARELHO DE RAIO-X
DIGITAL, seguindo as descrições especificadas na requisição em anexo, que tem por finalidade atender
a necessidade da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 HORAS, do município de Itabuna- Ba.

, 3. CRITERIO DE ACEITAç O DO OBJETO "

3.1. O objeto em referência só será aceito após devidamente inspecionado pelo gestor do contrato e
, devidamente verificado quantos as suas especificidades.

l 4. INDICAÇAO DOS CUSTOS E DOTAÇAO ORÇAMENTARIA
4.1 Indicar a origem dos Recursos:

UNIDADE: 1019 Fundo Municipal de Saúde de Itabuna;
PROJETO/ATIVIDADE' 2406 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA SAÚDE - COVID-19.
ELEMENTO DESPESA: 339039 - SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

FONTE: 14
L_ficha: 398 ,

5. PRAZO DE EXECUÇ O DOS SERVIçOS/ENTREGA DOS PRODUTOS
5 1 Equipamento portátil para digitalização rais-X digital com impressora para sistemas de radiografia

' computadorizada ou digital. contendo dois cassetes 35X45, desempenho múltiplo (30/45 PPH), com
capacidade para suportar todos os tipos de cassetes, alimentação bivolt e rede DICOM, compatível com
filme de poliester azul ou transparente com 0,18 mm de espessura de tamanhos 35X43 cm, 28 x 35 cm,
25 x 30 cm e 20 x 25 cm. posicionamento vertical elou horizontal;

, 5.2, O aparelho deve estar apto a produzir entre 45 e 85 filmes por hora:

5.3. O software do equipamento deve ter extensão de linha, curva cervial e lombar. linha de George.
ângulo de Lipman Cobb, Goniometria e Gonsted:

5.4. O aparelho deve utilizar tecnologia fototermográfica (laser e seco);

5.4. A qualidade da imagem impressa deve sewr de 325 pixels por polegada, com espaçamento de 78
microns entre os pontos, a laser.

5.5. A manutenção do aparelho, e o treinamento de manuseio do mesmo para os funcionários da
unidade, deverão ser realizados pela empresa contratada.

5.6. A duração do fornecimento do produto dar-se-á, desde a assinatura do contrato até o prazo de 01
ano.

DMAC
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DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

EMISSÃO VISTO

Fabrícia Mour Cos
DlMorà do ia

l l
REPONSÁVEL DIRETOR ' NTO

AUTORIZAçÃO RECEBIMENTO

l l
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO RESPONSÁVEL

DMAC



REQUISIÇÃO O on N° 170/2020

REQUISITANTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DATA

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 14/07/2020

UPA

ITEM DESCRIçÃO UND QUANTIDADE l

ALUGUEL DE APARELHO DE RAIO-X DIGITAL, equipamento digital VITA LICENçA

IMAGE SUITE V4 - MEDICAL, VITA LICENÇA CR ENABLEMENT, IMPRESSORA A
UND

01 LASER DV5700 220V, CABO DE ENERGIA, 22OV, BRASIL, CR CASSETE 35X43 ( l 01

14X17), PLACA DE FOSFORO FLEXIVEL 35X43 (14X17)

OBSERVAçÕES

REQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILME DE RAIO X DIGITAL, DESTINADO PRA ATENDER A NECESSIDADE DO UPA

emissão visto

'abncíu híoum ô,qÇw

'""::è:= %" ,)

_J__J _ _J_J_ ^
Responsável . Di tora do D partamenro

0rização RECEBIMENTO

_./__/'_ _J_l_

Diretor Administrativo Responsável
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Órgão: Atos dQ Poder Legislativo

l' ; j; ,"

LEI N" 13.979. DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência

de saúde publica de importância internacional decorrente do

coronavírus responsável pelo surto de 2019.

OPRESIDENTEDAREPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei'

Art, 1° Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo

surto de 2019,
e § 1° As medidas estabelecidas nesta Lei Qbjetivam a proteção da coletividade.

§ 2° Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de

saúde pUblicá de que trata esta Lei.

fj 3° O prazo de que trata o § 2° deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela

Organização Mundial de Saúde.

Art, 2° Para fins do dispom nesta Lei. considera-se

l - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens. meios de

transporte. mercadorias ou encomendas postais afetadas. de outros. de maneira a evitar a contaminação

ou a propagação do coronavírus; e

ii - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das

pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens. contêineres. animais. meios de transporte ou

mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do

coronavírus.

Paragrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário

Internacional, constante do_±íêxQ ao' j2s2f;tdQj1°..1çLa2. aplicam-se ao disposto

nesta Lei, no que couber.

Art, 3" Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do coronavírus. poderão ser adotadas. entre outras. as seguintes medidas:

l - isolamento:

f| - quarentena;

Ill - determinação de realização compulsória de:

a) exai"nes médicos:

b) testes laboratoriais:

C) coleta de amostras clinicas:

d) vacinação e outras medidas PrOfiWtkàS; ou

e) ttatamentos médicos específicos:

lv - estudo ou investigação epidemiologica:

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver:
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VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do Pais, conforme recomendação O O O O l ( ;
técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). por rodovias. portos y ( í" ': l) p:.

aeroportos: .
'7

VIl - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jundicas, hipótese em que sera
:i

garantido o pagamento posterior de mdenizaçao justa: e :
0

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância

sanitária sem registro na Anvisa, desde que:

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira: e

b) previstos em ato do Ministério da Saúde

§ 1° As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em

evidências cientificas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas

no tempo e no espaço ao minimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública

§ 2° Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo:

l - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência

à família conforme regulamento:

|| - o direito de receberem tratamento gratuito:

Ill - o pleno respeito á dignidade. aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das
0 pessoas. conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional constante do ÊLQQSCLlàQ

~etQ n" 1Q.ZL2Ae3Q çLejan£!L'Q .cK_ZQ2Q

§ 3° Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o

período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.

§ 4° As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo. e o

descumprimento delas acarretará responsabilização. nos termos previstos em lei

§ 5° Ato do Ministro de Estado da Saúde:

l - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos l e || do .

caput deste artigo: e

ll - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo.

§ 6° Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da justiça e Segurança Pública disporá

sobre a medida prevista no inciso VI do caput deste artigo

§ 7" As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas"

0 l - pelo Ministério da Saúde.
ll - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas

hipóteses dos incisos l, Il, V, VI e VIli do caput deste artigo: ou

Ill - pelos gestores locais de saúde. nas hipóteses dos incisos Ill. lV e VIl do caput deste artigo.

Art 4° Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde publica de importância internacional decorrente do

coronavírus de que trata esta Lei.

§ 1° A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se

apenas enquanto perdurar a emergência de saúde publica de importância internacional decorrente do
coronavírus.

§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente

disponibilizadas em sitio oficial especifico na rede mundial de computadores (internet). contendo. no que

couber, além das informações previstas noSÀ.°AQALd^'Aajjâ ['° là5ZZ AumajlQmnkrsLçluml, o

nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil. o prazo contratual. o valor e o

respectivo processo de contratação ou aquisição.

Art. 5° Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de:

l - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus.

ll - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus.
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Art. 6" É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública

federaL estadual. distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com

suspeita de irífec'ção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação ·'

§ 1° a obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito
privado quando os dados forem soLicitados por autoridade sanitária.

§ 2° O Ministério da Saúde mànterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados,
suspeitos e em investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária. resguardando o direito
ao sigilo das informações pessoais.

Art. 7° O Ministério da Saúde editará os atos necessários á regulamentação e operacionalização
do disposto nesta Lei.

Art. 8° Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência internacionâl pelo
coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Art 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia. 6 de fevereiro de 2020: 199° da Independência e 132° da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Sérgio MOro

Luiz Henrique Mandetta

Este conteúdo não substitW o ptbÜcado na «xsào ceruficmk
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Presidência da República

Secretaria-Geral
. l' ; . lú

Subchefia para Assuntos Jurídicos

Expos|ção de motivos

Altera a Lei n" 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
para dispor sobre procedimentos para aquisição de
bens, serviços e insumos destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus.

Í!

lê
j
..

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição,
adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei

Art. 1° A Lei n° 13,979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art 3° Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente6)
do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as
seguintes medidas:

yi restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de:

Jl
b

0
0

b

F:

..
l.

.F{

C

Z

a) entrada e saída do Pais. e

b) locomoção interestad uai e mtermunicipal:

§ 8° As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o
funcionamento de serviços públicos e ativtdades essenciais,

§ 9' O Presidente da República disporá. mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades
essenciais a que se referem o § 8°

6 § 10. As medidas a que se referem os incisos l, || e VI do caput, quando afetarem a execução de

serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente
poderão ser adotadas em ato especifico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o
Poder concedente ou autorizador.

§ 11 É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de
serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no § 9° e cargas de qualquer
espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à popuiaQo." (NR)

"Art 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus de que trata esta Lei

i- '

re

. ... ..... ,.

§ 3" Excepcionâlmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de
empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar
com o Poder Público suspenso, quando se tratar. comprovadamente, de única fornecedora do bem ou
serviço a ser adquirido, " (NR)
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'"Art. 4°-A, A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4" não ao g 1 : ,'

restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições dej \|SO. l l
e funcionamento do bem adquirido." (NR) - ' l i

F

"Art 4°-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as i
F

condições de: i"

l - ocorrência de situação de emergência,

|| - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência:

Ill - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares; e

lV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência." (NR)

"Art 4°-C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da
emergência de que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar
de bens e serviços comuns." (NR)

"Art 4°-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do
contrato." (NR)

"Art 4°-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência que trata esta Lei. será admitida a apresentação de termo de referência
simplificado ou de projeto básico simplificado

§ 1° O termo de referência simplificado ou o projeto básico simpMicado a que se refere
o caput conterá

i

l - declaração do objeto,

ll - fundamentação simplificada da contratação;

Ill - descrição resumida da solução apresentada,

lV - reqwsitos da contratação,

V - critérios de medição e pagamento;

I

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no minimo, um dos seguintes parâmetros.

a) Portal de Compras do Governo Federal;

b) pesquisa publicada em mídia especializada:

C) sítios eletrônicos especiahzados ou de domínio amplo,

d) contratações similares de outros entes públicos: ou

ê) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e

VIl - adequação orçamentária.

t

s!

F
M

§ 2° Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente. será dispensada a
estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput

§ 3° Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a
contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação
de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos." (NR)

"Art. 4°-f Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade
competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação
relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação,
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ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social eQoj O O l '

cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7° da Constituição." (NR) . l' ; , l?

"Art, 4°-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a
aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei,
os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.

§ 1° Quando o prazo original de que trata o caput for número impar, este será arredondado para o
número inteiro antecedente,

§ 2° Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo
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§ 3° Fica dispensada a realização de aucNêncta pública a que se refere o art. 39 da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, para as licitações de que trata o caput." (NR)

"Art 4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da
situação de emergência de saúde pública-" (NR)

"Art. 4°-1 Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração
pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do
contrato." (NR)

"Art 6°-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos e por
item de despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o caput do art. 4°, quando a
movimentação for realizada por meio de Cartão de Pagamento do Governo'

l - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea "a" do inciso l do caput do
art. 23 da Lcí n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e

|| - nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na alínea "a" do mciso || do caput do
art 23 da Lei n° 8.666, de 1993." (NR)

"Art 8" Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de sâúde internaaonal
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art
4°-H, que obedecerão ao prazo de vigência neles estabelecidos." (NR)

K"
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Art 2° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua pubhcação.

Brasilia, 20 de março de 2020, 199° da Independência e 132° da República,

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandetta
Wagner de Campos Rosário
Walter Souza Braga Netto
André Luiz de Almeida Mendonça

Este texto nàu qllbstitlli (l puhlicado 1)0 I K)U de 2() 3.2020 - Edição extra- G

*



,Ç;'

00001E

e
Presidência da República

Secretaria-Geral
- t' ; . 13

Subchefia para Assuntos Jurídicos

.

Regulamenta a Lei [)° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para définír os
serviços públicos e as atividades essenciais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art, 84, caput, inciso lv, da Constituição. e tendo em vista o disposto

na Lei n" 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,

DECRETA:

Objeto

Art. 1' Este Decreto regulamenta a Le n° 13,979. çle 6 cie fevereI'Q de 2Q?Q. para definir os serviços públicos e as atividades essenciais.

Âmbito de aplicação

Art. 2" Este Decreto aplica-se às pessoas jurídicas de direito púbhco interno, federal, estadual. dlstrita| e municipa|, e aos entes privados e às

pessoas naturais.

S ""os públicos e atividades essenciais

Art 3° AS medidas previstas na wAm&z9,m2029, deverão resguârdar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades
essenciais a que se refere o § 1°. § 1° São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da

população. tais como:

.*,1
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l - assistênçia à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares:

ll - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade:

Ill - atividades de segurança pUblícia e privada. íncluidas a vigilância, a guarda e a custódia de presos:

lV - atividades de defesa nacional e de defesa civil;

V - transporte intermunícipãl, interestadual e internacional de passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou aplicativo:

VI - telecomunicações e internet;

VIl - serviço de cali center;

VIII - captação, tratamento e distribuição de água,

lX - captação e tratamento de esgoto e lixo,

e · · ·P

g

- geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção
das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de gás
natural. (maçàsLaa!daj&!QR=tQmQmAUQ2Q)

XI - iluminação pública

XII - produção, distributção, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde
higiene. alimentos e bêbidas:

XIII - serviços fmcrários.

XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas. de equipamentos e de materiais nucleares,

XV - vigilância e cerbficapOes sanitárias e fitossanitárias.

XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais:

XVII - mspeçào de alimentos, produtos e derivados de oricjem animal e vegetal:

XVIII - vigilância agropecuária internacional:

XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre;

.
~~s4i~ee~ . ,

XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do
Brasil; (Reçjaç@Q çlnda pe|ç' Peçretç) n° 1Q.29?. de 2q2q)
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XXI -serviços postais.
0000U

.· (.' i . ] 4
XXII - transporte e entrega de cargas em gemi:

XXIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) para suporte de outras atividadès previstâs

!

neste Decreto:

XXIV - fiscalização tr|butária e aduaneira;

XX~~~Èe~HH~~

XXV - produção e chstribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do

Sistema de Pagamentos Brasileiro; (maçãQmgaRekLçmetQ n° iQ292, çle 2q2q)

XXVI - fiscalização ambiental:

0
.

XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de

petróleo; (Reçj@çaç' ama R!aQR$zçMQ n° 1q.292auq2q)

XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança;

XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos

naturais e de cheias e inundações;

XXX - mercado de capitais e seguros:

XXXI - cuidados com animais em cativeiro:

6:XXii - àtivtdade de assessoramento em resposta ás cjemandas que continuem em andamènto e às urgentes:

, , t

XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art. 194 da Constituição;

gagaRdQR!2çNtQ n° 1q,292auq20)
(Reaaçâ')

V

q

XXXIV - atlvldades médico-periciais rdactonadâs com a caracterização do impedimento físico, mental, mtelectual ou sensorial da pessoa
com deficiência. por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em
lei, em especial na W_n° , - Estatuto da Pessoa com Deficiência: (R^gaçãQgagaLRdsumetQ n° 1ç).292._ç!e

2SRQ)

,
da~~tkmeT

XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das necessidades

inadiáveis da comunidade. (EmaçãQgagapelQ Qêc'ètQ n' 1q292. ¢c_2(rq)

XXXVI - fiscalização do trabalho; (k]ç|\mQj?dQj2emQA°=mámm2Q)

XVII - atividades de pesquisa, cientificas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pàndemia de que trata este Decreto;
(In .. 'r ° 1 AUQ2Q)

XXXVIII - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas exercidas pelas advocacias públicas,
relacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos; (l!nçl!M!ule!!sLçh?!ç!EmnQ=A!UQ2Q)

XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza obedecidas as determinações do Ministério da Saúde: e
.

XL - unidades lotértcas. (lnç|yi¢ç) pèiQ Deçreto n" 1Q,?92mge2Q2Q)

§ 2° Também são consideradas essenciais as atividades acessórias. de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia
produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais,

§ 3° É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, e de
cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população.

§ 4° Para fins do cumprimento ao disposto neste Decreto, os órgãos púbhcos e privados disponibilizarão equipes devidamente preparadas e
dispostas à execução, ao monitoramento e à fiscalização dos serviços públicos e das atividades essenciais.

§ 5° Os órgãos púbhcos manterão mecanismos que viabdizem a tomada de decisões, indusivè colegiadas, e estabelecerão canais
permanentes de interlocução com as entidades públtcas e privadas federais, estaduais. distritais e mun©pâis.

§ 6° As limitações de serviços púbhcos e de atividades essenciais, inclusive as regúladas. concedidas ou autorizadas somente poderão ser
adotadas em ato especifico e desde que em articulação prévia do com o órgão regulador ou do Poder concedente ou autorizador.

§ 7° Na execução dos serviços públicos e das atividades essenciais de que trata este artigo devem ser adotadas todas as cautelas pará
redução da transmissibilidade da covid -19.
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§ 8' Para fins de restrição do transporte intermunic'pal a que se refere o inciso V do caput, o órgão de vigilância sanitáriaQgqga]e;te j'

nos Estados e no Distrito Federal deverá elaborar a recomendação técnica e fundamentada de que trata o inciso VI do caput do â(t; 3°da Lji 1!° j".
13.979, de 2020. (|n'|ú'çjQ R!àlQn=lQmQ=.^2Q2Q) ·' l . .J "

Art, 4° Os Poderes Judíciáno e Legislativo. os Tnbunais de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública definirão suas limitações de ..funcionamento.

Art. 5° Resolução do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 poderá definir outros serviços públicos e
atividades considerados essenciais e editar os atos necessários à regulamentação e à operacionalização do disposto neste Decreto.

Vigência

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasilia, 20 de março de 2020: 199" da Independência e 132' da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
SérgiO Mom
Luiz Henrique Mandetta
Wagner de Campos ROSário
AndN Luiz de Almeida Mendonça
Walter Souza Braga Netto

Este texto não substituí d publicado no DOU de 20.3.2020 - Edição extra- G e republicado no DOU de 21.03.2020 - Edção extra- H
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Pub(tcãdo em 12,'"03/2020 l EMiçac:· 'jy l Seção' l l paçjtna" 195

Órgão: Ministério da Saúde/Gabhete do Ministro

PORTARIA N" 356, DE 11 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do

disposto na Lei n° 13.979. de 6 de fevereiro de 2020. que

estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional decorrentè do

coronavírus (COVID-19).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos l e || do

parágrafo único do art- 87 da Constituição. tendo em vista o disposto na Lei n° 13.979. de 6 de fevereiro de

202O.e

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela
e Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020. em decorrência da Infecção Humana pelo novo

coronavírus (COVID-19):

Considerando a Portaria n° 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo

coronavírus (2019-nCoV), resolve.

Art i" Esta Portaria regulamenta o disposto na Lei n° 13.979. de 6 de fevereiro de 2020. que

estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID-19).

Art. 2° Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional e

internacional. decorrente do coronavírus (COVID-19), poderão ser adotadas as medidas de saúde para

resposta à emergência de saúde pública previstas no art. 3° da Lei n° 13.979, de 2020.

Art 3° A medida de isolamento objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas.

em investigação clinica e laboratorial. de maneira a èvitâr a propagação da infecção e transmissão local.

§ 1° A medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição medica ou por

recomendação do agente de vigilância epidemiológca. por um prazo máximo de 14 (quatorze) dias,

podendo se estender por até igual período. conforme resultado laboratorial que comprove o risco de

transmissão.

§ 2" A medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialrnentè,

em domicüío. podendo ser feito em hospitais públicos ou privados, conforme recomendação médica. a

depender do estado clinico do paciente,

§ 3" Não será indicada medida de isolamento quando o diagnostico laboràtonal for negativo

para o SARSCOV-2.

§ 4° A determinação da medida de isolamento por prescrição médica deverá ser acompanhada

do termo de consentimento livre e esclarecido do paciente. conforme modelo estabelecido no Anexo l.

§ 5° A medida de isolamento por recomendação do agente de vigilância epidemiológica

ocorrera no curso da investigação epidemiológica e abrangerá somente os casos de contactantes
próximos a pessoas sintomáticas ou portadoras assintomáticas. e deverá ocorrer em domicilio.

§ 6° Nas unidades da federação em que não houver agente de vigilância epidemiológica. a

medida de que trata o § 5° será adotada pelo Secretário de Saúde da respectiva unidade.

§ 7° A medida de isolamento por rêcomendação será feita por meio de notificação expressa à

pessoa contactante, devidamente fundamentada. observado o modelo previsto no Anexo ll.
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Art 4° A medida de quarentena tem como otgêtivo garantir a manutenção dos serviços de {),0 O O 1, f.
saúde em local certo e determinado. l ,

§ 1° A medida de quarentena será determinada mediante ato administrativo formal e

devidamente motivado e deverá ser editada por Secretário de Saúde do Estado, do Município, do Distrito

Federal ou Ministro de Estado da Saúde ou superiores em cada nível de gestão. publicada no Diário Oficial

e amplamente divulgada pelos meios de comunicação.

§ 2° A medida de quarentena sera adotada pelo prazo de até 40 (quarenta) dias, podendo se

estender pelo tempo necessário para reduzir a transmissão comunitária e garantir a manutenção dos

serviços de saúde no território.

§ 3° A extensão do prazo da quarentena de que trata o § 2° dependerá de prévia avaliação do

Centro de Ope'ações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) previsto na Portaria n° 188/GM/MS,

de 3 de fevereiro de 2020.

§ 4° A medida de quarentena não poderá ser determinada Ou mantida após o encerramento da

Declaração de Eme'gência em Saúde Publica de importância Nacional.

Art. 5° O descumprimento das medidas de isolamento e quarentena previstas nesta Portaria

acarretará a responsabilização, nos termos previstos em lei

Parágrafo único, Caberá médico ou agente de vigilância epidemiológica informar à autoridade

policial e Ministério Público sobre o descumprimento de que trata o caput.

Art. 6° As medidas de realização compulsória no inciso Ill do art. 3° da Lei n" 13.979. de 2020.
" serão indicadas mediante ato médico ou por profissional de saúde.

Parágrafo único. Não depende de indicação médica ou de profissional de saúde as medidas

previstas nas alíneas 'c" e "d' do inciso Ill do art- 3" da Lei n' 13.979. de 2020.

Art. 7° A medida de requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus

Covid-19 será determinada pela autoridade competente da esfera administrativa correspondente.

assegurado o direito à justa indenização.

Art- 8° O laboratório público ou privado que, pela primeira vez, confirmar a doença. adotando o

exame especifico para SARS-COV2 (RT-PCR. pelo Protocolo Charité). deverá passar por validação por um

dos três laboratórios de referência nacional:

I - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/Rj):

ll - Instituto Evandro Chagas da Secretaria de Vigilância em Saúde (IEC/SVS) no Estado do Pará:

ou

Ill - Instituto Adolfo Lutz da Secretaria de Saúde do Estado de São paulo,

§ 1° Na hipótese prevista no caput, o laboratório deverá encaminhar alíquota da amostra para o

Banco Nacional de Amostras de Coronavírus, para investigação do perfil viral do coronavírus (COVID-19) no

território nacional. por meio de um dos três laboratórios previstos no caput

§ 2° Após a validação da qualidade. o laboratório de que trata o caput passara a integrar a Rede
Nacional de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública (REDE CIEVS).

§ 3° O fluxo de amostras Laboratoriais deverá observar os protocolos estabelecidos pelo
Ministério da Saúde.

§ 4" A realização de exame LaboratoriaL coLeta de amostras e demais testes necessários para
identificação do cot"onavirus (COVID-19). ben) como as medidas de biossegurança devem observar as

diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Art, 9° A autoridade de saúde local deverá, no âmbito de suas competências. acompanhar as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus (COVID-19) previstas no art. 3° da Lei n" 13.979, de 2020

Art. 10, Para a aplicação das medidas de isolamento e quarentena deverão ser observados os

Protocolos clínicos do coronavírus (COVID-19) e as diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de
Contingência Nacional para Infecção Humana novo Coronavírus (Convid-19). disponíveis no sitio eletrônico
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do Ministério da Saúde, com a finalidade de garantir a execução das medidas profiláticas e o tratamentoQ O g O 2 t

necessário. .¢(' 1.18
Art. 11. As condições para a realização das medidas de enfrentamento da emergência de saúde

pública estão previstas no Boletim Epidemiológico e Plano de Contingência Nacional para Infecção

Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).

Parágrafo único. O Boletim Epidemiológico será atualizado semanalmente ou sempre que

necessário e disponibilizado no sitio eletrônico do Ministério da Saúde:
https://www.saude.gov.br/vigilancia-em-saude.

Art. 12. O encerramento da aplicação das medidas para enfrentamento da emergência de saúde

pública de importância internacional em decorrência da infecção humana pelo coronavírus (COVIl)-

19) fica condicionada à situação de Emergência de Saudê Pública de Importância Nacional,

declarada pOr meio da Portaria n° 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020.

Parágrafo único. O encerramento da emergência de saúde pública de importância nacional esta

condicionada a avaliação de risco realizada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

Art. 13. O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados.

suspeitos e em investigação. relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito

ao sigilo das informações pessoais

Art- 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA
ANEXO l

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Expliquei o funcionamento da medida de saúde pública a que o paciente acima referido está

sujeito, ao próprio paciente elou seu responsável sobre riscos do não atendimento da medida. tendo

respondido às perguntas formuladas pelos mesmos. De acordo com o meu entendimento, o paciente

elou seu responsável. está em condições de compreender o que lhes foi informado. Deverão ser seguidas

as seguintes orientações'

O(A) Senhoria) está sendo notificado sobre a necessidade de adoção de medida sanitária de

isolamento. Essa medida é nècêssária, pois visa a prevenir a dispersão do virus Covid-19.

Data de início:
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Previsão de término:

Fundamentação:

Local de cumprimento da medida (domicilio):

000021
L' i . IB

Local: ,,_,~~ Data' _,,___/, , _ _ ~,/_ Hora: ,__,, ,:

Nome do profissional da vigilância epidemiológica: ~,__,____,,___,,,__,_,~~,,,,~,_

Assinatura__,__ __ _~_~,, Matricula: _ ___, _ _ _ _, _ _ _

Eu, ,m~_~,_~~_,_,~~,_,~~~_,~~~,,,m,,__,_,,,_,~, documento de identidade ou passaporte

,___,~,_,.______.~~declaro que fui devidamente informadda) pelo agente da vigilância epidemiológica

acima identificado sobre a necessidade de isolamento a que devo ser submetido, bem como as possíveis

consequências da sua não realização.

Nome e assinatura do responsável legal: _ _ ,, _ , _ ,_ _ , _ ,, _ , _ , __ _ , _ _,_ ,,__,

Este conleudo nçjO wbstituc o publrcado na cervfícada
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publícacjo em 16/03'202O l Echçêo' 51·A l Seção l- Extra l Payna l

Órgão: Mirüstèrbo da Saúde/Gablnete do Ministro

l' ; . 2i)

PORTARIA N° 395, DE 16 DE MARÇO DE 2020

Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços

Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta

Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos Estados e Distrito

Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento

do Coronavírus - COVIl) 19.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos l e ll do

parágrafo único do art. 87 da Constituíçào. e

Considerando a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. que dispõe sobre as medidas para

enfrentamento da emergência em saúde publica. de importância internacionaL decorrente do coronavírus

- COVID 19, responsável pela atual pandemia:

Considerando a Portaria n° 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que regulamenta a

operacionalização do disposto na Lei supracitada:

Considerando a Medida Provisoria n° 924. de 13 de março de 2020. que abre crédito

extraordinário em favor dos Ministérios da Educação e da Saúde: e

Considerando a necessidade de fortalecimento dos serviços ambulatoriais e hospitalares do

SUS para responder à situação emergenciaL resolve:

Art. 1° Fica estabelecido recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -

Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. no montante de RS

424,154.750.00 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e quatro mil e setecentos e

cinquenta reais), a ser disponibilizado em parcela única aos Estados e Distrito Federal- conforme anexo a

esta Portaria. destinados ao custeio das ações de saúde relacionadas ao enfrentamento da circulação do

"COVID-19" no Brasil.

Parágrafo único. A distribuição dos recursos aos Estados e Distrito Federal corresponde a R$

2.00 (dois reais) per capita, conforme projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para

2020,

Art. 2° Fica estabelecido que a distribuição do recurso no âmbito intraestadual estará a cargo da

Comissão Intergestores Bipartite-ClB. em cada estado, devendo ser observado o respectivo Plano de

Contingência

Art. 3° Fica determinado que o Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a

transferência do montante estabelecido no art 1° aos Fundos Estaduais de Saúde e do Distrito Federal, em

parcela única, conforme anexo a esta Portaria. mediante processo autorizativo encaminhado pela

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 4° Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do

Ministério da Saúde. devendo onerar o programa de Trabalho 10.122 501821CO 6500 - Enfrentamento da

Emergência de Saúde Pública de lmportáncià Internacional Decorrente do Coronavírus.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

LUIZ HENRIQUE MANDETTA
ANEXO

, UNIDADE DA FEDERAçÃO M3GE VALOR '
Acre"

. _

[12OOOO 1.733.622,00 :

_Alagoas _ '270000 6 839.378,00

t
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[Ánapá " " '16oooo R"685 828,00"'\

Amazonas 113OOOO 8.480,420,00

'Bahia !29OOOO 31.045.71O,OO
! Ceará 23OOOO 18 356 726,00

Distrito Federal ' 53OOOO 6.446.096.00

ESeirito Santo . _ __ __ i 32OOOO . 8.277.314,00

Goias 52OOOO 14.034.992,00

Maranhão 21OOOO 14.242.312.00 ,

' Mato G.rosso 51OOOO J 6.910.184,00 '
._ . __ __..Mato Grosso do Sul 5OOOOO 5.601.408,OO
'" " " " ' " " "" " " """"" " ""r" "" """"" l
' Minas Gerais 31OOOO ,42.902,712.00 )

Pará !15OOOO ,17.257.802,00

, Paraíba 25OOOO j 8.195.718,00 ,
t, Paraná ' 41OOOO l 23.077,036,00 :

b -

' Pernambuco 26OOOO 19.301.208.00 i

Piauí 22OOOO 6.467.782,00 '
b T 0 .

' Rio de Janeiro 33OOOO ' 33.893.082.00
r""" ' " " "
Rio Grande do Norte ,240000 7.196.576.00

k. —

l Rio Grande do Sul '43OOOO 22,833.790.00

Rondônia_ ,, ... _ _ _+11OOOO . 3.715,984,00 ,

l Roraima L14oooo , lo93.782.oo '

.Santa Catarina |42OOOO 14.532.386.00

,São Paulo '350000 92.129.856,00
- 1

l Se'gipe i 28OOOO 4.704.414,00 J

;To"antins 117oQQQ It,1?,8,67.?·9!? __:
¶ota1 424.154.750.00

Este cOntoúclo não subsWui q publicado na mrsão certificada
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i . DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Pubitcado em 24/C3r ã)?O i Edição 57-C l Seção l - Extra l Paginá 2

Órgão: Mmistério da SaudelAgéncia Naciond de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO - RDC N° 357, DE 24 DE MARçO DE 2020

Estende. temporariamente, as quantidades máximas de
medicamentos sujeitos a controle especial permitidas em

Notificações de Receita e Receitas de Controle Especial e

permite, temporariamente, a entrega remota definida por

programa público especifico e a entrega em domicilio de

medicamentos sujeitos a controle especial. em virtude da

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional

(ESPll) relacionada ao novo Coronavírus (SARS-COV-2),

O Diretor-Presidente Substituto da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição

que Lhe confere o art. 47. lV, aliado ao art. 53. V do Regimento lntcrno aprovado pela Resolução de Diretoria

Colegiada - RDC n" 255, de 10 de dezembro de 2018. resolve, ad referendum. adotar a seguinte Resolução

de Diretoria Colegiada e determinar a sua publicação-

Art. 1° Esta Resolução estabelece. temporariamente. a extensão das quantidades máximas de

medicamentos sujeitos a controle especial permitidas em Notificações de Receita e Receitas de Controle

Especial. as quais estão previstas na Portaria SVS/MS n° 344, de 12 de maio de 1998 e nas Resoluções de

Diretoria Colegiada - RDCS n° 58. de 5 de setembro de 2007. n° 1L de 22 de março de 2011, e n° 19L de 11

de dezembro de 2017. e permite. temporariamente. a entrega remota definida por programa público

especifico e a entrega em domicilio de medicamentos sujeitos a controle especial em virtude da

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPIO relacionada ao novo Coronavírus (SARS-

CoV-2).

Art 2° São definidas no Anexo l desta Resolução as quantidades máximas de medicamentos

sujeitos a controle especial permttidas em Notificações de Receita e Receitas de Controle Especial,

Paragrafo único As quantidades de medicamento constantes em Notificações de Receita e

Receitas de Controle Especial emitidas antes da entrada em vigor desta Resolução que estiverem dentro

dos prazos de validade definidos pela Portaria SVS/MS n° 344/1998 e pelas Resoluções de Diretoria
0 Colegiada - RDCs n° 58/2007, n° 11/2011 e n° 191/2017 podem ser dispensadas em quantidade superior

àquela prescrita. para no máximo mais 30 dias de tratamento.

Art. 3° Além do atendimento ao disposto no Anexo l. devem ser atendidos os demais requisitos

e procedimentos estabelecidos pela Portaria SVS/MS n° 344/1998. pelas Resoluções de Diretoria

Colegiada - RDCs n° 58/2007, n° 11/2011. n° 191/2017 e Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n" 50, de

25 de setembro de 2014, bem como os procedimentos de escrituração no Sistema Nacional de

Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPCL previstos pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC

n° 22. de 29 de abril de 2014.

Art. 4" É permitida a entrega remota definida por programa público especifico, bem como a

entrega em domicilio de medicamentos sujeitos a controle especial realizada por estabelecimento

dispensador, as quais devem ser realizadas por meio da retenção da Notificação de Receita ou da Receita

de Controle Especial e do atendimento aos requisitos e procedimentos previstos nos incisos abaixo:

[ - o estabelecimento chspènsâdor deve prestar atenção farmacêutica. a qual pode ser realizada

por meio remoto:

Il - cabe ao estabelecimento dispensador realizar o controle e o monitoramento das

dispensações de medicamentos entregues remotamente, que deverão ser registrados para cada paciente

no Formulário de Registro de Entrega em Domicilio. conforme modelo constante no Anexo || desta

Resolução.



^T" 009025
Ill - o estabelecimento dispensador deve inicialmente buscar a Notificação de Receita ou ?c tJ '; , ') 2

Receita de Controle Especial no local onde se encontra o paciente e. somente após a conferência do
farmacêutico da regularidade da prescrição. proceder à entrega do medicamento e coletar as informações
e àssinaturas necessárias. inclusive no Formulário de Registro de Entrega em Domicilio:

lV - os registros devem ficar disponíveis no estabelecimento dispensador para fins de

acompanhamento do paciente e fiscalização pela autoridade sanitária competente,

§ 1° E vedada a compra e a venda dos medicamentos a serem entregues rernotarneritc através

da internet,
§ 2" Os critérios e procedimentos dispostos neste artigo não excluem a obrigação de

atendimento aos demais requisitos estabelecidos pela Portaria SVS/MS n° 344/1998, Portaria SVS/MS n°
6, de 29 de janeiro de 1999, Resoluções de Diretoria Colegiada - RDCS n" 58/2007. n° 11/2011. n' 50/2014.
n° 11./2011 e n° 191/2017, bem como os critérios adicionais definidos por programas governamentais.

Art. 5° Esta Resolução tem validade de 6 (seis) meses, podendo ser renovada sucessivamente
por iguais períodos ou não, enquanto reconhecida pelo Ministério da Saúde emergência de saúde pública

relacionada ao SARS-COV-2.

Art. 6° Findo o prazo de vigência desta Resolução. serão retomadas as quantidades máximas
permitidas por Notificação de Receita e Receita de Controle Especial previstas na Portaria SVS/MS n°
344/1998, Resoluções de Diretoria Colegiada - RDCs n° 58/2007. n° 50/2014, n° 11/2011 e n° 191/2017,
bem como o disposto na Portaria SVSl MS n° 344/1998 e na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 44,
de 17 de agosto de 2009. no que se refere à vedação da entrega remota definida por programa público

especifico e da entrega em domicilio de medicamentos sujeitos a controle especial.

Art. 7° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO BARRA TORRES

ANEXOI

—- l
tTipo de Receituário , Quantidade máxima por prescrição l
l

l : 18 unidades (no caso de ampolas) ou i
q

! Notificação de Receita A Quantidade de medicamento correspondente a, no máximo, !
(NRA) 3 (três) meses de tratamento (no caso das demais formas l

l

farmacêuticas de apresentação)

18 unidades (no caso de ampolas) ou
jl Notificação de Receita B l Quantidade de medicamento correspondente a, no maximo,
' (NRB) l 6 (seis) meses de tratamento (no caso das demais formas l

, farmacêuticas de apresentação) :
' Quantidade de medicamento correspondente a, no máximo, ;

' 3 (três) meses de tratamento, '
l Notificação de Receita B2 exceto para NRB2 contendo medicamento à base de
l (NRB2) sibutramina, que poderá conter a quantidade de

' medicamento correspondente a, no máximo, 6 (seis)
meses de tratamento

' Notificação de Receita

, Especial para Retinoides de
Usd Sistêmico (NRR)

18 unidades (no caso de ampolas) ou
Prescrição de quantidade de medicamento correspondente

a, no máximo, 3 (três) meses de tratamento (no caso das
demais formas farmacêuticas de apresentação)
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I " Prescrição de quantidade de medicamento correspondente |00002E
l
P' Noti!|cação de !ecei!a a, no máximo, 3 (três) m!se,s de tratayento. .! (.i í . "l,

! Especial para Tahdomida Para mulheres em idade fértil, a quantidade de

' (NRT) medicamento correspondente, a, no máximo, 2 (dois) meses i
l

, de tratamento.
Prescrição de quantidade para 3 (três) ciclos de tratamento, '

.. . . não podendo ultrapassar o suficiente para 3 (três) meses del Notdicaçao de Receita da

. tratamento,i lista C3 - Lenalidomida . . . W ,

l (NRC3)
Para mulheres com potencial de engravidar, prescriçao de

quantidade para 2 (dois) ciclos de tratamento, não podendo '

, ultrapassar o suficiente para 2 (dois) meses de tratamento.
r"""" "" "" " """" " ' " '" " ' ' " " "" _" " " __" __""_ '"""" __ _ " " "'_ - - '"--"' _1
i

i 18 unidades {no caso de ampolas) ou '
i Prescrição de quantidade de medicamento correspondente

. a, no máximo, 6 (seis) meses de tratamento (no caso dasReceita de Controle Especial . . , ,

) (RCE) demais formas farmaceuticas de apresentação).No caso de prescrição de substâncias ou medicamentos ,
antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, a quantidade ficará i

,)

_ ,
__., limitada a até 6 (seis) meses de tratamento.

ANEXO ll

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE ENTREGA EM D0MICÍLI0

l
l Razão Social:

Í CNPj:

' Endereço: Telefone:

l

k Farmacêutico RT: CRF:
l
f " " " ' " " '" " ' " " " - '—

Paciente: '

Documento de Identificação:
d

Endereço: Telefone: ,

Dados do comprador (se não for o paciente):
l

il Nome: i
i

I



.7'.

Documento de dentificação: j:y;0.?.:5

Endereço: Telefone: l

t l

l
l

—
l
L

Medicamento Nq da NR ou da Receita de Controle Especial l ·
l

4— _" _"""'""1 S
b
.

l
t

,

i

I
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" l

t l
11
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Este conteúdo ¢1ãQ subsütã o publ~O na versão çe¢tdi¢ada.

,ÇS^

4v d
O

&
ASp

í',.

K"

E.
Lb

S.

!'
F,

Y

i

E'-':
Êj '

'a

'X..

t."
P .

E

E, m
TÉ

' , k.

i -
..
í'

"À

3

e :

.

a
Ã
' E

r ,
U '

Z"'
Ê.i
q" N

"7|
·m
...— 4 ,

r":»



m

,r "Este texto não substitui o publicado no Diário oficiab6j"qS

. . j,: \ . ? L)

Categoria: Decretos Numerados

Número do Ato: 19549
Data do Ato: quarta-feira, 18 de Março de 2020
Data de Publicação no DOE: quinta-feira, 19 de Março de 2020
Ementa: Declara Situação de Emergência em todo o território baiano, afetado por Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0,
conforme a Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional n" 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e

enfren

DECRETO N" 19.549 DE 18 DE MARÇO DE 2020

Ver também:
De acordo com o § 3" do Decreto L2áSL de 20 de março de 2020 "- Finda a situação de emergência prevista no art r do
Decineto n" L2á42b de 18 de março de 2020, o pessoal cedido retornará à entidade ou ao Órgão cedente. "

Declara Situação de Emergência em todo o território baiano, afetado por Doença
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5:1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministério

da Integração Nacional n° 02, d · 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e
enfrentamento à COVID-19, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição que lhe conferem os incisos V e
XII do art. lOS da Constituição Estadual, o inciso VIl do art. 7° da Lei Federal n° 12.608, de 10 de abril de 2012, e

com fundamento no inciso II do § r do art. 6° da Lei Federal n" 8.080, de 19 de setembro de 1990,

considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações c

serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;

considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia ll de março de 2020, como

pandemia do Novo Coronavírus;

considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença.

DECRETA

Art. r - Fica declarada Situação de Emergência em todo o território baiano, em virtude do desastre
classificado e codificado como Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do
Ministério da Integração Nacional n° 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enhentamento à
COVID-19.

Art. 2° - Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais, no âmbito das suas competências,
para envidar esforços no intuito de apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 3" - Para fins do art. 1° deste Decreto, no âmbito do Poder Executivo Estadual, consideram-se
serviços públicos essenciais as atividades relacionadas a segurança pública, saúde. proteção e defesa civil, fiscalização
e arrecadação.

Art. 4° - Fica estendido a todos os Municípios do Estado da Bahia o disposto no art. 7° do Decreto n°
19.529, de 16 de março de 2020.

Art. 5° - Ficam suspensas, pelo período de 10 (dez) dias, a partir da primeira hora do dia 20 de março
de 2020, a circulação e a saída, e, a partir da nona hora do dia 20 de março de 2020. a chegada:
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I - de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas

modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans, nos Municípios de Salvador, Feira de Santana,
Porto Seguro, Prado. Lauro de Freitas, Simões Filho, Vera Cruz e Itaparica:

l' i . ""i
Il - de Ônibus interestaduais, no território do Estado da Bahia.

§ r - Fica excepcionada a circulação de transportes rodoviários e hidroviários, públicos ou particulares,
para deslocamento de trabalhadores, residentes nas Regiões Metropolitanas de Salvador e Feira de Santana ou em
locais próximos aos Municípios de Porto Seguro e Prado, desde que conduzidos para o exercício de atividade
profissional.

§ 2° - Outras exceções deverão ser expressamente autorizadas pela Agência Estadual de Regulação de ·;
Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - AGERBA ou pelos Municípios. 'q

Art. 6" - Ficam suspensos, a partir de 23 de março de 2020, os atendimentos presenciais do Serviço de j
Atendimento ao Cidadão - SAC nos Municípios de Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro, Prado, Lauro de Freitas e
Simões Filho,

P

Art. 7" - A Polícia Militar da Bahia - PMBA e a AGERBA realizarão a fiscalização do quanto disposto
no art. y deste Decreto, com eventual apoio das Guardas Municipais.

Parágrafo único - O descumprimento de suspensão prevista no art. 5° deste Decreto importará na
nsào imediata do veiculo de transporte, público ou particular, sem prejuízo do ajuizamento de ações penais e

eis, bem como da aplicação de sanções administrativas.

Art. 8° - Os casos omissos deverão ser decididos pelo Comitê Estadual de Emergência em Saúde ,
Pública - COES Ba. "'

, rArt. 9° - A AGERBA editará normas complementares ao cumprimento do disposto neste Decreto, no
que concerne às matérias atinentes às suas competências.

Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar o
estado de emergência em saúde causado pelo coronavírus, previsto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de
2020.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 18 de março de 2020.

RUI COSTA r

t, Governador
E"

" y
.,
'q

.Bruno Dauster ,
Secretário da Casa Civil

Edelvino da Silva GOes Filho jj;
Secretário da Administração à:"
Walter de Freitas Pinheiro '""'

Secretário do Planejamento if'
Manoel Vitório da Silva Filho Ê.!'

Secretário da Fazenda ·';
Mauricio Teles Barbosa ?' .

Secretário da Segurança Pública ,'
Jerônimo Rodrigues Souza í,

Secretário da Educação E
Fábio Vilas-Boas Pinto y'

m . 'Secretário da Saúde È

João Leão IE
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Carlos Martins Marques de Santana
k

Secretário de JllStÍçà4 Direitos Humanos e Desenvolvimento Social .í

Arany Santana Neves Santos :È
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Secretária de Cultura
João Carlos Oliveira da Silva
Secretário do Meio Ambiente

Lucas Teixeira Costa

0

Secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação,
Pesca e Aquicultura
Leonardo GOes Silva

Secretário de Infiraestrutura Hídrica e Saneamento
Davidson de Magalhães Santos

Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Nelson Vicente Portela Pellegrino

Secretário dc Desenvolvimento Urbano
Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro

Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação
Marcus Benício Foltz Cavalcanti

Secretário de Infraestrutura
Julieta Maria Cardoso Palmeira

Secretária de Politicas para as Mulheres
Fabya dos Reis Santos

Secretária de Promoção da Igualdade Racial
Cibele Oliveira de Carvalho

Secretária de Relações Institucionais
Josias Gomes da Silva

Secretário de Desenvolvimento Rural
André Nascimento Curvello

Secretário de Comunicação Social
Fausto de Abreu Franco

Nestor Duarte Guimarães Neto
Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização
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SUMÁRIO REDE DE REFERÊNCIA assistencial e podem ter como ",
pac l item HOSPITALAR PARA OS CASOS primeiro acesso, os seguintes

SUSPEITOS DE INFECÇÃO PELO equipamentos de scNde: (i) Unidacie

1 l Rede de referênçia hospitalar NOVO CORONAVÍRUS 2OI9-NCOV de Saúde da Famiha e Unidade
para os casos suspeitos de NO ESTADO DA BAHIA Básica de Saúde (no àmb(tQ da
infecção pelo Novo Coronavírus atenção çjrirnâràa); (ii) Unidade de
2019-ncov no Estado dá Bahia Considerando o cenàrio de risco Pronto Atendimento 24h (UPA),

pf0cechmer'to'; çíà'à atual de doença resoi'atória. causada Serviço de Atendimento·Mó've1 de
diagnõstico ,ít>rial oelo novo coronavírus (2019-nCov) e Urgência ÇSAMU 192). Serviço de
Rede hosD¶tà|al -Q âmbito çjçw sua situaçãQ epidemiológica no Atenção Domiciliar (Programa
sljs mundo. bem como a necessidade de MèlhOr em Casa) e Portas de
Reae })U$Plldk3t .Ljíjtel"net\tar organização da rede mspitalar para Urgênoâ e Emergência Hospitalar
Cla$5iricaçãn 'le riscO amareb as pessoas com suspeitá e casos (no âmbito da atenção

confkmados de infecção e esOecidizada),{Pl O'rkntações pata o Serviço orientações a gestores e

Móvel de Urgência CSAMU 192): profissionais de saúde com vistas a Com isso, tona-se necessário que
medidas & serem adotadas mplementação de acOes de seja organizada rede hospitalar de
duranto o atendimento aos rèsPostas rápicks e efetivas, referência, para os casos suspeitos
casos suspeitos ou confirmados apresenta-se a COmpOSiçãQ da rede ou confirmados de infecção por
pelo Nqvq Coronavinjs (2019/n-
Cov) de atenção esOeciahzada do estado coronavkus (2Ot9-nCOV), mediante

da Bahia. a fim de contribuir com q critérios de c|assdlcação de risco
ObjeLivos Plano de Contingêmia Estadual, baseados no Protocolo de
Orientaiçõe.7 COOrdenãdo pela Diretoria de Tratamento da Síndrome
Atêndimênto íj"è -jnspitdar Vigilância Epidemio|ógica/ SUVISA,/ Respwàtóriâ Aguda Grave (SRAG).
móvel do SAMU l" Z SESAB. No estado da Bahia. no âmbíto do
Atendimento secundário S)stema Único de Saúde. esta rede

As ç>cssQà5 conslderadas $Uweitas hospitalar de referência para manejo
5 l Atudização de critérios· de "ao Qcwelas que se enquadram nos de casos suspeitos ou confirmados,

defiMcão de casos para " . . . ,
notificação de Covid 19 cnténos chmcos e epldemlo|óg|co$ esta çon$Èderando critérios dínicos

embelecidos pelo Ministéno da de gravidade. estratihcados em três
Definição Chi, .:,q'.:¶ Saúde e Organização Mundial de cores. conkonne disposto no quadro
Dehn'ção de prOvàvtQ Saúde. Estas serão atendidas nos a sêguir:
D'eMição de caso confkrnaác diferentes ijontos de atenção da rêdé
Dèftmção de caso descartàciQ

€. .- .· " ·· t · " ' ' S
L" '

Grâvidade Quadro Clfnim l Conduta ê'.
l 4

"- AcompanhamenW em domkillo, com
IndNiduo com suspelra ou confirmação. estável. orientações sobre precauções pi'

VERDE F.:.
sem sinais de piora do estado c|inlcQ'. respw'atórias e sinais de agravamento, e #.1!

E m . .
y

2020. Secretaria çhs $ai,dé do Estado da l . _ . , $ypem$ao da 2g!çwidade sanitaria local. B:
'.' . Bahk (sesab) · Ê potrmtWa a F@prqdução í 1Mlviduo cam suspeita ou confirmação. çpm "" " ê

. pardal ou total dEsta uhtã Msdu áue ! sinas cIe gravWade (dispneia; desconforto ""'
cítààa á 'Èonte. amarelo respiratório; saturação de 02 menor que 95%. Encaminhamento para hospital de S.:'

-:
referência secundária regionaL y;

:""..,' 'Mktim Epldemiotógtçç) - CÓV1D - 19 ou exacerbação de doença preexstente) e E@

Mçmituhamel-lt.:f ú:js L ·1·..çkS :.k COViLjj? fatores de risco"'. ê".'
' ' '. Am 2e'·9.'2qy) ' 'i; ":·" ' ' '! ' ! lndNÍduo com suspeita ou confirmação, com

' · ,..,.i. '. ., . .: . . . Encaminhamento para hospital de g'
· Suporíntmdência de Fntjg'al.a, i V E'R MELH Õ l mats de yavidade (chcxµíe; chsfunção dos

'if,- ·· .' Saúde (SAiS) i ' ! viWsk ln$uficjênçia respimóeia; ou referência terciária, de acordo com

ê;. SupÉ?'mefm..·;;:.,.' -'-. . àíóz âçs ' ' instabâidade hemodlnâmm disponibilidade do recurvo.

'k santcs
b t

\'.· "' Diretoria de Atenção E '·p·?'.:i~ '(DAE) "SInais de piora do estado cHinico:
cmj agravâmento da febrm por mac üü? tréS diãs.·S .. . L'|nmra Md· à ..ÇJÇ.9·È :

m.·osüte r-l:/morDvac|a RO' CPK Ct 2 a 3 vezcs), aúeràçào do senSÓrio: deslatatação e. em cnançàs
h- Dketpra'Geral CIv das"gN~M dos smcmas".' .,' .' Prõprias' ÇDGG'UP) :Zã€,,ít.,

:',?i ·.'.·' " . Pàvtèra' Dima ',M. ·'"". ' "Fatores de rkco: pQpwação wdigena àldéada ou çQm diflculdacje de acesso; gestantes; OuérpèXà$
M·". ' " -. " ' .' . i.CÇz:)j , ... latê Guás 5emana$ após o oarto): crianças <5 ano& adultos CZ60 ano$): oneumopatias (indúindo
':ê;..Á':-'. ."".$up.ámí~nga de Vigilân .:'-' asma): cardIQva$cu|opatias (exduinoo hipertensão arterial sistêmica): doenças hematológicas

" -". "' âa Sáüdè' dQ Estádo da Bahi (lnc|u1ndQ anemia talciforme), diStúrbios metab6liccs çmcluindo dkoetes meHitus); transtornos

ik g' '?"./1" " "" '|4 neur(yóglco5 e cb cj*envotvimento we possam coTnpromgter a função '~ató"'@ qu aumentar o
t1$ççf de aspmção (áisTunçào congênita. ksões medula~. epikpsia. para|lsga Cer®râ1, síndrome de

·'7 ' ;: Dketo.ria de VIgi1ãnçla Ep:de$WiCa '. Down. a VC CAl n@rQTnu$culare$): kmuno$$u ressão (medicunwntos. neo*sla$, ÁN/bdsj:
· ·::,·" '(DNEP) .je 'm P

·opatias k± hepat=t!as: otwsidade (especia|mEmtH aaudes com índice de massa corporal - IMC z
Centçal de sàúdq: 4 t) t±rh adultos): t)âcwntes corn tubwculose eeks todas ,à5 formas

".'* :, 1
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' É importante que se atente para os de saúde para a realização do arjresentem sinais de agravamento e
critérios e sinais de alerta que atendimento. são definidos de nem fator de risco. devem realizar
indiquem a necessidade de encamn- acordo com fatores de risco, sinais acompanhamento domiciliar. em
hamento para a midade hospitalar, de agravamento e pela diferenciação conformidade orientações médicas e
conforme fluxo e rêdé assistenctal dos casos, conforme indicação no sob supervisão das autoridades
definidos. bem corno a especial protocolo. sanitárias locais. É imprescindivel
atenção aos individuos tdosos, pois que, em caso de sinais de piora do
são os auê possuem maior taxa de · Indivíduos dassMcados como estado clinico ou aoarecimento dos
Ietahdade- vermelho, com suspeita ou confir- sn"íais de gravidade sejâ encaminha-

maCão da infecção, com sinais de do ao serviço de urgência mais
PROCEDIMENTOS PARA agravamento do quadro clinico próximo da residência.
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL (Conforme critérios) devem ser Neste sentido, a Bahia possui 20

encaminhadcs ao hospital de regiões de saúde com rede hospita-
A orientação do Lac'en ê a coleta de referência tercíána estadual, exclu- lar de referência para ç) tratamento
secreção de nasofamge, utilizando sivamente, através da Central dos casos classificados em amarelo
swabs de Rayon (l swab para cada Estadual de Regulação. de acordo (Merência secundária) e 01 nefenèn-
narina e 1 swab rjara orofaringe). Os 3 com a disoonlbiHdade do recurso. a cia estadual para os casos classifica-
swabs devem ser cdocados no tubo saber: kistttüto Couto Maia (ICOÍ4). dos como vermelho (referência
que cxmtém o meio para transporte localizado em Salvador, após notifi- terciária), conforme dispostas no
de amostras para pesquisa de vÍrus, cação aã CIEVS/MVEP mapa a seguir.

Manter sob reftige'àção entre 2-8'C · h"tdtviduos c|asgflcadqs como
encaminhar ao l.acen em até 48h. amardo, corn sinais de agravamento

·. ' cOnformc Nota Técnica para coleta e fatores de riSCO (cDnforme critéri-
de amostras dos casos suspeitos de OS), devem ser encaminhados a
COV\D)9 n,' 01 de 28/02/2020 (do hoscAtais de referência regionais.
Lacen-Bahia). Considerando que pode ocorrer a

piora do quadro clinico, com neces- · '" ·
Nota Técnica para a coleta de Made de manejo clinico mais
amostras para investigação de especializado, foram considerados t —
COVID"19:

, os hospitais que possuèm leitos de ' .·
"""""'"'"' ?...

http://www,$a'ude.ba,gov,br/wp-cont terapia intemuva adulto.
enyuplQadsnO20/03/corona.pDF.p
df.pdf · Indivíduos clasMcados como

verde, após suspeita diagnóstica e a
REDE HOSPITALAR NO ÂMBITO realização de exames, quc não

DO SUS

O Estado da Bahta tem se o'ganiza- !'
do, a partir de um Plano DiretQr cimenk) ' diretor " , çõntatq ,
Regional (2011). em novè rriâcrçjr- ., a, Salvador Insti'tuto COWf .Maia. · _icoy. _ Céu" n!'."S', _.._, 71-31.03_7lf0.,
régiõés de saúde e 28 regiõe5 de
saúde. Nestas. estão localizados a
serviços de atenção esoecklizada
ospitalar de referência em média vale ressaítar que existem oito REDE HOSPITALAR SUPLEMENTAR
mplexidade para Um conjunto de régH3ês de saúde que não dispõe de

' municípios, conforme pactuação nos leitos de terapia intensiva. Nestas, os Considerando que o estado da Bâhià
V espaços de gestão do SUS. casos classificados como amarelo tem uma cobertura populacional, em

As regiões de saúde são: Alagcmhas, deverão ser informados ao CIEVS e média de 10%, por usuárbs de planos
Barreiras, Brumado. Camaçari, Cruz submetidos à Central Estadual de de saúde e a região metropohtana de
das Almas, Feira de Santana. RegulaçM (CER/D|REG) para Salvador de 25%, tendo a capital, 31%
Guanambn IbOtirà ma. Ilhéus. lrèCê. trarisferènoa de acordo com a rede de cobertura (Dados da Agência
Itaberaba, Itabuna Kàpetinga, hospitalar defintda. Nacional de Saúde StMementar,

. jacobina, jequié. Juazeiro, Paulo dez/2019), tornam-se necessárias as
Afonso, Porto Seguro, Ribeira do já os casos suspeitos ou confirma- seguintes orlentações:

"'" Pombal, Salvador. Santa Maria da dos em pediatria. se classificados em

' Vitória Santo Antônio de jesus, vermelho, também devetão ser } Individuos que chegarem às portas
" :eabra Sênhor do Bonfim, Sèrrinhà. encamimados ao lnshtutO Couto de urgência/ emergêncla hospitalares

à' eixeira de Frèrtàs, Vâlençà e Vitórta Maia (1C0M). de acordo con' a privadâs cem suspeita de infeccâo por
¶' da Conquista disponibihdade dcj recurso, Se coronavinjs devem ser acolhidos e

classihcaoos e'rl amarelo. deverão classificados n$ço conforme Protocolo
O estaSelecimento de fluxos de segutr o mesme fluxo: informação ao de TratanierKo da Síndrome Rèspi-
acesso e manejo climco dos individu- CIEVES e subrnssão à Central râtória Aguda Gravc (SRAG):
os com süspeição ou confirmação de Estadual de Regulação (CER/DI-
infecção pelo coronavírus REG) pa'a transferência de acordo 2. Deverá ser realizada a coleta das
(2019-nCov), bem como as unidades com a rede hospitalar existente- amostras respiratórias. oral ou nasal, e

N'

l

' Y
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encaminhadas coMorme fluxo e em conformidade com {j protocolo de saúde, (ui) atendimento de forma
determinado pelo protOCOlo de estabelècida integral e ecíuàntme e (lv) acompan-hamento dos casos suspektos com
vigilância em saúde: ' t .r éuü .O si ular. Além

Por fim, ratthca-se a mriportàncja çJq5 projeto ap "c ng

3. A instituição deverá informar ao serviços de saúde impdementarem disso. torna-se fundamental a
CIEVS por telefone e e-mail: mecanismos e rotinas que contem- organizacáo, pelos gestores mumcí-

pIem: (i) estratégias de prevenção. (ii) pais e hospitalares, de um processo

4. Ê imprescinçjive| que o hospital gârantiâ do acolhimento com cIassifi- comunicacional com o CIEVS e a
realize o manejo clinico do paciente cação de risco a todos os indivíduos SESAB. bem como a divulgação do
de àCordO com a gravtdàdé do caso que procurarem os estabelecimentos fluxo de acesso proposto.

Alagoinhas Alagoinhas Hospital Regional Dantas Bião Flávia Barbosa 75- 3422.5564

Barreiras Barreiras Hospital do Oeste Ivanildo Santos 77- 3612.9412 êii,
Hospital Municipal Professor Abdoulaye Coulibaly 77-3453.8705 ,Brumado Brumâd° Magalhães Neto

Camaçari Camaçari Hospital Geral de Camaçari M° Del Carmen Moleiro 71-3621.4388

Cruz das Almas São Félix Hospital Nossa Sra. da Pompéia Edson Barbosa 75-3438.3900

Feira de Feira de Hospital Geral Cleriston Andrade josé Carlos Pitangueiras 75-3602.3312

Santana Santana Hospital Estadual da Criança Mareio Lima 75-3602.0320 Ppn .

Guanambi Guanambi Hospital Regional de Guanambi Paula Luisa Barros 77-3451.6060

Ilhéus " Ilhéus Hospital Regional Costa do Cacau Renata Cardoso 73- 3235.5366 '
J

Irecê Irecê Hospital Regional Mario Dourado Celso Rangel 74-3688.7706Sobrinho
Hospital de Base Luis Eduardo

Itabuna Itabuna ~ Juvenal Maynart 73-3214.1643Magalhães

ftapetinga Itapetinga Hospital Cristo Redentor Reinaldo Santos 77-3221.1000
REGIÃO DE MUNICÍPIO l ESTABELECIMENTO DIRETOR CONTATO ·

SAÚDE . , ____ ___ ____ ___.,,_._ -.! _

jequié jequié Hospital Geral Prado Valadares Poliana Oliveira 73-3528,7108

juazeiro juazeiro Hospital Regional de juazeiro . Hucilene Simões 74-3614.8350
Hospital Regional Deputado Luís

Porto Seguro Porto Seguro ~ Thais Fraga Nunes 73- 2105.6494Eduardo Magalhães

Ribeira do Ribeira do
Hospital Geral Santa Tereza Danilo Matos 75-3276.5100

Pombal Pombal
Hospital Geral Ernesto Simões Filho Cristiana França 71-3117.1796

Hospital Geral Roberto Santos José Adimirço Lima 71-3103.8701

Salvador Salvador Hospital Professor Eládio Lassérie Ana Paula Xavier 71-3395.8488

Hospital do Subúrbio jorge Motta 71- 3217.8600

Hospital Municipal de Salvador Gustavo Mettig 71-3202.3500 ,
H

Santo Antônio Sto Antônio Hospital Regional de Santo Antônio . .
Fabio Renan 75- 3162.1402

de Jesus dejesus de jesus

Seabra Seabra Hospital Regional da Chapada Marcos Antônio Alabi 75- 3331.9400

Teixeira de Teixeira d e Hospital Municipal de Teixeira de

, Allan Lobo 73-3011.0950 t·:Freitas Freitas Freitas
Vitória da I VitÓria da Hospital Geral de Vitória da . ¥"

Geovani Moreno 77-3424.2804 k,
Conqulst,à_ .. __ Conguista i Conquista j È,
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ORIENTAÇÕES PARA O SERVIÇO psiquiátnca, entre outras, que possa qual o paciente lá tenha recebido q
MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192): IéVàr a sufnmento, as sequelas ou primeiro atendimento necessário à

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS mesmo a morte. estabilização do Qüàdro de urgência
DURANTE o ATENDIMENTO aos apresèMado, mas necessite Sêr
CASOS SUSPEITOS OU E um servtço terrüonaluado que conduzido a outro serviço ejé
CONFIRMADOS PELO NOVO posscbrhtà a cada vttwna um atendê- cornç)|exidade Pàrâ a continuidade
CORONAVIRUS (2019,/NCOV) mento no menor tempo possÍveÍ, do tratamento, conforme grade de

inclusive com envios de médico referência pactuada,
Como componente pré-hospitalar conforme a gravidade cio caso.
móvel, o Serviço de Atendimento Podemos chamá-to de atendimento No Estado da Bahia o SAMU 192
Móvel de Urgência - SAMU 192 tem pré-hospitdar móvel pnmáriô apresenta uma cobertura de 81.75%
como objetivo chegàr Drecocement'e quândo o Oedido de sQcorrp fOr da população, distribuídos em 27'9
á vítima após ter ocorrido alguma oriundo de um cidadão ou de municípios e conta com 19 Centrà6
situação de wgêncià ou emergência atendimento pré-hospitalar móvel de Regulação de Urgência (CRU),
de natweza cliwca. cmirgica, secundário quando a sohcitação conforme disposto em tabela abaixo:
traumática, obstétrica, pediátrica, pat"tir de um serviço de saúde, no

REGIÃO l CRU l NOME l
_ TELEFONE

' '

SAMU Regionalde Paulo . ;
Afonso Gessica Alves (75)3692-1020

€ NORTE SAMU Regionalde Senhor Patricia (74)3541-8309 /3541-3881 l 991470413

do Bonfim Cândida S
SAMU Re brial de Juazeiro Lara Oliveira (74)999366972/3612-3000 E
SAMu Regional de Kallynk" (77)999839978 l 3613-9541
Barreiras/lbotirama Fonseca

í'
d"

OESTE SAMU Regional Santa Lucian°

77-348345151 l 991200091Maria da Vitória Pereira

SAMU Metropolitano de Adielma (71 )991610177/32021320
Salvador Nizarala

SAMU Regional de Monica (71)999431955/999812596/ 3362-7772LESTE Cama ari Cardoso 7781 /3454-2224

SAMU Regional de Santo Fernando
tônio de Jesus Mendon a (71)991717399 l (75) 36313411/ 6733

4

SAMU Regional de Teixeim Rozana Vaz (73)999782018 l 3291 1551 /3011-9712
EXTREMO de Freitas

SUL SAMU Regional de Porto Graziell" (73)988159839 l 3268-9652 "'
Seguro/Eunapolis Cardoso !

e SAMU Regional de
, . j"íGuanambi Celso Ribeiro (77)34518739/988284012 l 999025452 j,.:

SUDOESTE SAMU Regional de Regin' (77)999894937 l 34411529 í
Brumado Coqueiro g'
SAMU Regionalde Vitória Geleaide d" (77)98829 9734 l 3424-5684 .:
da Conquista Oliveira

F

CENTRO- SAMU Regional de , '" " .-.·
NORTE lrecê/jacobina Silvia Claudia (74)999891226 /39891226 ê'

SAMU Regional de Itabuna Rafaela é'
Calda, 73-999449031/ 32148297 SSUL SAMU R ional de Ilhéus C omar Dias 73)999022236 l 3234-3350 ".l

SAMU Re bnal de Jequié Daniel Rabelo 73)988538024/35287500 '
' YENTRO- SAMU Regional de Feira de Maiza (75)991325672 l 3612-4510 :.'

LESTE Santana Mâcêdo .
T '

SAMU Regional deORDESTE Alagoinhas Sdvia Teles (75)991392665 l 34238281/34222114 E,

Dstribwçãc' do SAMU "n pot é>.)é'i,1 2020
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OBJETIVO prçmjrar um serviço de saúde mats transporte de paciente grave,

próxwno da sua restdênoa, com brevi- suspeito ou confirmado de infecção
Apre$entar as onmt'ações para o dade. A dêpêndèr da capacidade humana pelo 2019-nCoV, seja para
Serviço Móvel de Urgènciâ - SAMU operacIQnal de cada sistema regional, o unidade hospitalar de referência
192 auanto às medidas a serem médico feguMo' poderá decidir pelo secundária ou terciária. ou até ponto
adotadas durânte o atendimento aos aumdimento presp ncial. mediante de embarque aéreo, embora recon-
casos su5[jelt¢js ou confirmados pelo équtpe de sUporte bãsico. objetlvando hecendo Qüê esta não é uma
Ncjvçj Cç)ronav|'l Ep (2Q19,/nCoV). captar precocêmente o Câs8 Kjara at nbuição estabekcida legalmente,

confirmação diagnós:ica em unidade neste momeMo sero importante este
de referência primánâ da rede de apoio, consOerando a ekpertlse das

ORIENTAÇÕES urgência do têrritÓno. suas equipes profiSSiOMS. Neste
Atendimento pela CRU do SAMU 192 caso, deverá ser avaliada a distância

b)Nos casos com gravidade clínica. a ser Oercornda e a cobertura d e
Nos casos em que o usuário acionat c|asslflcados como "amarelo" ou USA no tèmtÔno regional.
a CRU relatando queixa relacionada a "vermelho", q médico regulador poderá
síndrome gripal, o médico regulador decidir pelo atendimento presencial, Por fim, ratificamos a importância de
deverá aplicar o protocolo para medtante equipe de suçmtrte básico ou que o Serviço de Atendimento Móvel
definição de caso suspeito de avançado, orocedeMo regulação para de Urgènoa esteja Qrganlzado e
infecção humana Oelo 2019-riCoV as unidades de referência secundária preparado para atendimento de um
estabelecido pela Secretaria de da rede de urgência do térritório. Para possível caso suspeito Ou confirmado
Vigilância em Saúde do Ministério da tànto, q médico regukidor deverá de infecção humar)a pelo 2019-nCoV

9Saüde (MS), conforme Boletim cornurucar prewàmente q serviço de
EjMemiológico n' 01 publicado nem saúde de referência para onde o caso

' janeiro de 2020. qual seja: suspeito será encaminhado.
ATUALIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DE

Situação l: Febre E pelo menos um OBS: A notificação do caso $U$pèitQ DEFINIÇÃO DE CASOS PARA
sinal ou sintoma resplratório (tosse. deverá ser feita pelas unidades NOTIFICAÇÃO DE CDVID 19
dificuldade para rEFsç)hrar, batimènto pré-ho$pitalares fixas ou hospitalares.
das asas nasais erMe Outros) E O atuai cer)ar'o emdernio|óg|co da g
histórico de viagem para área corn orculação do Novo Coronavírus '
transmissão local. de acordo com a ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (Covid 19), considerado Emergência
OMS, nos ültimcs 14 dias ântêriores MÓVEL DO SAMU 192: em Saúde Pübhca de lmportâncta
ao aparecimento dos sinais ou lnternacioml e Nacional. tem levado
sintomas: OU No casa do atêndirnento presenctal do as autoridades sanitárias de todo ç)

pac lente com suspeita de infecção mundo, a ficarem alertas para
situação 2: Febre E pelo menos um humma pelo Novo Coronavtrus aumentar a caoaodade de detecção
sinal ou sintoma respiratório (tosse. (2019-ríCoV) devem $er utdizadas as de casos e adoção de mediadas
chfícukiade para respwâh batimento seguintes mêdidàs: oportunas e adequadas,
das asas nasais entre outros) E
históriCo de contato próximo de caso · Dlsponib¢|lzar máscara CirürgCà para Nesse sentido, o Ministério da Saúde.
suspeito para o Cmonavirus os pacÉentes e accmparíhantes: a partir de 24 de fevereiro de 2020
(2019-nCQV). nos últimos 14 dias · DisoombMzar os EPI preconizadqs ampliou os Critérios de definição de
anteriores ao aparecimento dos pela ANVISA (óculos de proteção Ou casos SusçjèitQs pela infecção eb

' sinais ou sintomas: OU protetor facial, máscara cirúrgica. Novo Coronavírus (Covtd 19). Atém
avental impermeável e luva de procedi- da China, também estão incluídos

0situação 3: Febre OU pelo menos

mento, no CdSD de necessidade de dentro da defímção de casos
a' um sinal ou sintoma respiratório procedimentos que gerem aerossóis. a pessoas que apresentem sinais e

(tosse. dificuldade pata respirar, equipe deverá usar máscara N95. sintomas de infecção respiratória,
batimento das asas nasais entre · Reahzâr a higiene das mãos e ementar onundos do Pacifico Onental:
outros) E contato p'óximc de caso possNeis acomomhantes emanto à sua Austrália, Coreià do Sul e do Norte.
confirmado de Corcmàvitus Im|jortància, camboja. Filipinas.. Japão, Malásia
(2019-nCov) em Iaôoratório. nos · Gàrãntir a ventdação da àmbulânaa Vietnã, Singapwa: do Sudoeste
últimos 14 dias anteriores ao âPârècr durante o transporte: Asiático: TaílMdia: da Europa: (tália,
mento dos sinais ou sintomas. · Limpar e desinfetar todas as super- Alemanha e França; do Mediterrâneo

ficies intemas após a 'ealizaçào do Oriental: Iran e Emirados Árabes
Após a aplicação do protocolo, em ateMimento. utilizando álcool a 70%, Unidos,
situação que se caracterize como hiooclc'nto de sódio ou ouWo desinfe-
caso suspeito, o médico regu|ador tarúe mcjtcado para este fim, conforme Desse modo, a Diretoriâ de Vigilância
deverá avaliar as condições clínicas Procedimento Operacicmd pad rão Epidemmlógma da Secretaria de
do paciente, classificando-as por -POR utihZâdO na rotina do serviço Saúde ao Estado da Bahia. Com
critério de gravidade, procedendo wstas a aumentar a sensibilidade cia
da seguinte forma: ATENDIMENTO SECUNDÁRIO vjgi|ânc|a epiderruológica, a pârtir

ejáS orientações da Organização
à)Nos casos sem g'avidade dínica Nos casos em ewe a unidade de saúde Mundial de Saúde e Mintsténc da
classificados como 'verde", o ou a Central Estadual de Regulação Saúde, atualiza os critérios de
paciente poderá ser orientado a sohcitâr apoio do SAMU 192 pàra o suspeição de casos:

5 .',
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Definição de caso suspeito:

Critérios Clínicos ""'"""" i """""eritérios"Epidemiológicos "'
I

Febre' e pelo menos um sinal/sintoma Histórico de viagem para área com transmissão locar, lq

respiratório. E de acordo com a OMS nos últimos 14 dias, anteriores ao

(tosse e dificuldade para respirar, batimento ' aparecimento dos sinais ou sintomas QU, histórico de
t

das asas nasais, entre outros) l contato próximo' de caso suspeito de Covid 19 nos '2·

, últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e
3

' sintomas. ,.
Febre' O,U, pelo menos um sinal/sintomas E ' Contato próximo com caso confirmado de Covid 19 em i;:

respiratórios laboratório nos últimos 14 dias, anteriores ao
E

(tosse e dificuldades respirar, batimento das aparecimento dos sinais e sintemas.

asas nasais).
' pode não éStM presente em algut"s pacbentes jcjvens. 'ciosos. [mUnossUDrmldos ou oefo uso de antttermlco Nessas s«uações. a

e ovakaçbo climca cleve ser |Bvma em conMeraçào.

' dehne-se como transsmssào local a confirmação kboràtond de transmssào de Cdv© 19 entre pessoas com vinculo ep[demkaóglco

comprovado. Até o momento. 24/02/2020. China. Austrâlia. Coreia do Sul. Coreia do Norte. Camboja. Filipinas. japão. Ma|âsba.
Vietnã. Shgâpura Tallând(a. lt8ltà, Alemanha. Frença Iran e Emiraclcs Árabes Urwdos-

' estar a aprcmmadamente 2 metros, dentro do mesmo amtuente. Dgr cjenodo oMongado OU contato direto Com f1utdos corporòk5. sem

usc) de eqwç>amento de proteção individual.

". ' ",.- " :, "m"
Caso suspeito que apresente resultado |abDratoria| inconclusivo para Covid 19 ,O,U, teste positivo em ensaio

de pan-coronavírus f
k '

r"4

"rDefiníçao de caso confirmado:

! Individuo com resultado laboratorial conclusivo para Covid 19, independente de sinais e sintomas.

Defin,ição de caso descartado: _ __ =s 'e±àr= ._
l Caso suspeito com resultado laboratorial negativo ou confirmação laboratorial para outro agente etioiógico. l

Defi_nição de caso excluído:
Caso notificado que não se enquadrar na definição de caso suspeito. Nessa situação o registro será

0 excluído da base de dados nacional,

NOTIFICAçÃO

Todos os indivíduos ljüé se enqua-
drem em casos suspeitos,
prováveis e cordirmàdos. devem
ser notificados imediatamente, até
24 horas, à ClEVS-Bahia pckj
e-mad.
cievs.notifica@saude.ba.gov.br ou
pelos telefones: (71)3116-0018,
(71) 99994-1088. mclusive aos
sábados. domingos e fenados.

Destaca"se que as informações
devem ser inseridas na ficha de
notificação, disponível em:
http://bitjy/2019-ncov utihzando
a CIDIO - B34.2 - Infecçãcj pOr
Coronavírus de locahzação não
especificada.

Orientações para Serviços de Saúde:
medidas de prevenção e controle que
devem ser adotadas durante a
assistência aos casos suspeitos ou
confirmados de infecção pelo Novo
Coronavírus (Covid-19).

NOTA TÉCNICA N' 04/2020
GVIMS/GGTES/ANVISA
http://porta|.anvlsa.gov. br/cbc umentsl
33852/271858/Nota"T%C3%A9cnica"
n+O4-2O2O"GVIMSGGTES-ANV1SA/ab
598660-3de4-4fl4-8e6f-b934|cl96b28

NOTA TÉCNICA N'O1/2018 GVIMS/G-
GTES/ANVISA: orientações gerais
para higiene das mãos em serviços de
saúde:

www2O.anwsa.gov.br/segwancadop
aaente/index,php/publicacoes/ite
m/notatecnica-n-O1-2018-gvims-ggt
ps-anv|sa-orlentacQes-gerals-para-h
Iglerle-das-maos-emservicos-de-sa

ude-2

Protocolo para Enfrentamento do
COVID 19 em Portos, Aeroportos e
Fronteiras Atualizado
em 6 de fevereiro de 2020
http://portal.anvisa.gov.br/documen
ts/219201/4340788/Protpco|o"simp
hhcado"Coronavirus"O6+
02-rev isao"hnal"3_diagramado2"%
281%29.pdf/1c97fbd6-8af8-4Oe9-9c
ee-568ô3803c4b4
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1. Introdução
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Considerando a emergência em organizar os processos de trabalho para o

enfrentamento ao COVID-19, bem como medidas de proteção e conter)ção de propagação da

transmissão do Corona vÍrus (2019-COVID-19), a Secretaria de Saúde de Itabuna, por meio de

seus departamentos e parcerias, elaborou o Plano Municipal de Contingência contra o novo

Corona virus (2019-COVID-19).

O Plano Municipal de Contingência contra o novo Corona virus (2019-COVID-19)

apresenta nesta edição aspectos gerais da doença recomendações técnicas e a estruturação

dos serviços de Vigilância a Saúde, Rede de Assistência a Saúde Municipal e Rede Hospitalar

Pública e Privada.

Na construção deste instrumento foram envolvidas as seguintes áreas técnicas:

Vigilância Epidemiológica (VIEPI), Imunização. Vigilância Sanitária (VISA), Laboratório

Municipal de Saúde Pública, Departamento da Atenção Básica (ATB), Departamento de Alta e

Média e Complexidade (DMAC), Núcleos de Educação Permanente da SMS e SAMU (NEP's),

Departamento de Compras e Licitação. Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU),

Assistência Farmacêutica e Assessoria de Comunicação.

Definiu linhas de frente, encaminhou formação do Comitê de Enfrentamento ao COVID

- 19, e vem somando esforços para trabalhar na proteção da população Itabunense.

Segue definição e orientação dos Ruxos e condutas a serem implementados para

norteio e condução da situação.
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2. Vigilância à Saúde

2.1.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

2.1.1. Objetivo Geral

Promover ações de prevenção e controle da doença oportunamente (seguindo
diretrizes do Ministério da Saúde) com o objetivo de minimizar riscos e dados a comunidade.

2.1.2. objetivo Especifico:

Í

· Definir estratégias e mecanismos de cooperação entre as áreas técnicas e outros;
· Aquisição de matérias e insumos para efetivação das ações de Vigilância

Epidemiológica, Assistencial, Atenção Primária e UPA:

· Notificação e monitoramento em tempo oportuno dos casos;
· Suporte laboratorial em consonância com as normas técnicas do Ministério da Saúde

(MS);

· Definir fluxo de assistência segundo classificação dos casos( Ministério da Saúde):
· Elaborar notas técnicas de acordo ao comportamento epidemiológico dos casos:
· Encaminhar informação diária dos casos para setor de comunicação da Secretária de

Saúde:

· Instalar sala de Situação:
· Formar Comitê Municipal de Combate ao Corona virus.

2.2.1. Características Gerais da infecção para Corona virus (COVID-19)

2.2.1.1. Definições de Caso e Agente Etiológico (vigilância)

As ações descritas a seguir são embasadas no conhecimento atual sobre o novo
Coronavírus (CODlV-19) e estão em consonância com as orientações do Ministério da Saúde e
da Organização Mundial da Saúde.

Os documentos citados, além de outras atualizações, podem ser encontrados nos sites
oficiais. https://www.whoinUemergencies/diseases/novekcoronavirus-20 19
https:/lborta|arquivos2.saude.Llov.br,

Todo o caso suspeito de Infecção Humana pela novo Coronavírus (CODIV-19) deve ser
tratado corno um alerta. A tomada de decisão será realizada após discussão conjunta entre
todos os entes envolvidos (município, estado e Anvisa - áreas de portos, aeroportos e
fronteiras e Ministério da Saúde).

As ações pertinentes devem ser desencadeadas a partir da definição de caso suspeito
de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (CODlV-19), que no momento atual é:

2.2.1.2. DEFINIÇÕES DE CASO SUSPEITO:

· Situação 1 - VIAjANTE: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório
(tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou
conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de 02"
95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e
dispneia) E histórico de viagem para área com transmiss$Q µistentada OU
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área cqiti transmissão local nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento

dos sinais ou sintomas;

· Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: Febre OU pelo menos um sinal ou
sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro,

congestão nasal ou conjuntival. dificuldade para deglutir, dor de garganta,
coriza, saturação de 02" 95%, sinais de cianose. batimento de asa de nariz,

tiragem intercostal e dispneia) E hiStóriço áe contato próximo2 de caso

suspeito ou confirmado para o COVID-19, nos últimos 14 dias anteriores ao

aparecimento dos sinais ou sintomas.

· OBSERVAÇÕES:

€

j 1 Febre Z 37,8°C: Pode não estar presente em alguns casos como: pacientes
jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter
utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clinica deve
ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de
notificação.

y" 2 Contato próximo: Cerca de 2 metros de um caso suspeito ou confirmado
por 15 minutos ou mais. Conviver no mesmo ambiente com o caso SUSPEITO

em ambiente de trabalho, sala de atendimento, aeronave ou outros meios de
transporte, escolas ou pré-escola. Ter tido contato eventual (horas) com caso
CONFIRMADO. Este contato inclui visitar ou compartilhar uma área ou sala de

espera de assistência médica.

Dentre as atualizações do cenário epidemiológico, o Ministério da Saúde incluiu novas
definições:

CASO PROVÁVEL DE DOENçA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)

t

· Situação 3 - CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que manteve contato domiciliar
com caso confirmado por COVID-19 nos últimos 14 dias E que apresente febre
OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para

respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para
deglutir. dor de garganta, coriza, saturação de 02 " 95%, sinais de cianose,
batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia). Nesta situação é
importante observar a presença de outros sinais e sintomas como: fadiga.
mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, manchas vermelhas pelo corpo,
gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito. desidratação e
inapetência.

CASO CONFIRMADO DE DOENçA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)

· CRITÉRIO LABORATORIAL: Caso suspeito ou provável com resultado
positivo em RT-PCR em tempo real, pelo protocolo Charité.

· CRITÉRIO CLiNICO-EP|DEM|OLÓG|CO: Caso suspeito
histórico de contato próximo ou domiciliar com
laboratorialmente, que apresentar febre OU pelo menos
sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato,
foi possível a investigação laboratorial especifica.

ou provável com

caso confirmado
um dos sinais e

e para o qual não
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CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19):

M

· Caso que se enquadre na definição de suspeito e apresente confirmação
laboratorial para outro agente etiológico OU resultado negativo para SARS- I;

COV-2. Para definição de caso suspeito, é importante salientar que: ) Além do

quadro clinico, a identificação da procedência e do roteiro de viagem nos ¥
últimos 14 dias deve ser realizada de forma mais detalhada possível (pais e
cidade, número de vOOs, datas, etc); "l Devem-se levar em consideração os I':'

países atualmente afetados pela doença elou contato com caso suspeito ou [
confirmado do COVID-19, conforme definições a serem estabelecidas pela %' '
Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS) e ressalta-
se que essas definições podem sofrer alterações diariamente. l'"

Í?

.¥_

· Ao se defirnr um caso como suspeito, compete a quem acolheu o caso, em 2·· l'
, ~

|1
C

cada nivel de atençao a saúde, publico ou privado: '
(
t

j Proceder com o isolamento do_Racientematravés da co|oça&ão de máscara " \
.K· ·

cirúrAica e seSlreSlação em área com_E!ouca ou nenhuma circulação de.Ressoas: "
"" Notificação do caso às a,u,t,o.r,i.d.a,d,es epidemio|óSlicas locais (TEL: (73) 3613-6442 E

(73) 3212-5970): l'
,j Avaliar a_gravidade do_Sluadro clinico e sequir orientações em rd,qção ao ' i

transporte e internação dos casos susReitos_Slraves de acordo com a reSlu|ação .
!o,c.a!,e_E,s,t,a,d,u.a,LRr,o.c,e,d,e.r.a,c,o,|eta de 1 (UMA)~amostra de swab;

"' Be,a.|,i,z,a.r_oje,v,a.n.t,a,m,ento dos contactantes o.u c,om.u.nic,a.nt,e,s, os quais deverão ser
acompanhados pelos próximos 14 dias a contar da data do contato; : i

° É importante que a equipe de Atenção Básica do território deste paciente seja
informada do caso.

2.2.1.3. AGENTE ETIOLÓGICO

e
Coronavírus é uma família de virus que causam infecções respiratórias. O novo

agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China.
Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19). Os primeiros

coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em
1965 que o virus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na
microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida,
sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum
do virus.

Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus
229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1. No cenário atual estão sendo testados
nos laboratórios de referência outros tipos de coronavírus conhecidos e que podem ser
detectados em pacientes testados para SARS-COV2.

É importante diferenciar o resultado para não gerar medidas desnecessárias.

Dúvidas devem ser sanadas com as autoridades. Os tipos de coronavírus conhecidos
até o momento são:

· Alpha coronavírus 229E e NL63;
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· Manter os ambientes ventilados:

· Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies dos ambientes utilizados pelos

residentes;

· Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que tenha

sido utilizado na assistência ao residente:

· Disponibilizar material de higienização adequado a seus residentes, tais como sabão
liquido, gel alcoólico, saboneteira (para o gel e para o sabão liquido) e toalhas de

papel:

· Os profissionais devem lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo
menos 20 segundos, respeitando os cinco momentos de higienização e se não houver

água e sabonete, usar desinfetante para as mãos à base de álcool:

· Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência:

· Suspender pontualmente as visitações se houver constatação, pelo profissional de
saúde, de visitante que eventualmente apresente sintoma sugestivo de Covid-19,

registrando-se no livro de ocorrência, a fim de preservar os idosos residentes:

· No período de circulação do Coronavírus no município, se o residente apresentar febre

de 37,5" ou mais, tosse, coriza, fraqueza severa ou falta de ar, o residente deve ser

imediatamente isolado, devendo os profissionais de saúde encaminhar para o Hospital

mais próximo. O paciente e a equipe acompanhante devem sempre usar uma máscara.

Após a transferência para uma instituição de saúde, limpar e desinfetar completamente

a área onde a pessoa idosa residente permaneceu:

· Evitar o contato direto com fluidos corporais, principalmente os orais, ou secreções

respiratórias e fezes. Usar luvas descartáveis para fornecer cuidados orais ou

respiratórios e quando manipular fezes, urina e resíduos. Realizar a higiene das mãos

antes e depois da remoção das luvas.

2.2.4. Estação Rodoviária, Shopping Center e Cinema

3.

· Manter a limpeza e higienização dos carrinhos transportadores de bagagens, corrimão
das escadas, cadeiras de espera, balcão de vendas de passagens presentes na
rodoviária:

· Manter a rotina diária de limpeza e higienização das salas vip da rodoviária;

· Necessidade de aquisição de vaso coletor com tampa e pedal nos sanitários e

higienização dos mesmos;

· Disponibilizar material de higienização adequado aos clientes e funcionários, tais como

sabão liquido, gel alcoólico, saboneteira (para o gel e para o sabão liquido) e toalhas

de papel:

· Enfatizar a obrigatoriedade do fornecimento de sabonete liquido elou álcool em gel

(70%), a fim estimular a correta higienização das mãos:
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· Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies dos ambtentes utihzados pelos

chentes e funcionários:

· Monitorar o abastecimento de água potável em todos os estabelecimentos:

· Manter a limpeza e desinfecção de todos os ambientes;

· Recomendar a Limpeza e higienização dos brinquedos da área de lazer infantil do
shopping;

· Restringir o atendimento a clientela nas lojas;

· Ao término de casa sessão, as poltronas do cinema devem ser higienizadas.

2.2.5. Velórios e Funerárias

· Manter a limpeza e higienização dos ambientes;

· Disponibilizar material de higienização adequado aos clientes e funcionários, tais como

sabão liquido, gel alcoólico, saboneteira (para o gel e para o sabão liquido) e toalhas

de papel:

· Não é permitida a presença de pessoas durante o velório onde o óbito está relacionado

ao covid-19, com relação às mortes por outras causas, só é permitido o máximo de 10

pessoas na área do velório,

2.2.6. Academias de Ginástica

· Orientar os estabelecimentos de Academia de Ginástica, que tomem as seguintes

medidas:

· Elaborar e executar o Plano Interno de Prevenção a ser disponibilizado aos

funcionários que trabalham no estabelecimento:

· Prover dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das mãos (sob as

formas gel ou solução) nos ambientes do estabelecimento e estimular a higiene das

mãos após contato com secreções respiratórias:

· Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de

sabonete liquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura

sem contato manual:

· Manter os ambientes ventilados:

· Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies dos ambientes utilizados pelos

clientes e funcionários:

· Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos;

· Disponibilizar material de higienização adequado aos clientes e funcionários, tais como

sabão liquido. gel alcoólico, saboneteira (para o gel e para (j sabão liquido) e toalhas

de papel;
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· Os funcionários devem lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo

menos 20 segundos, respeitando os cinco momentos de higienização e se não houver

água e sabonete, usar desinfetante para as mãos à base de álcool:

· Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência:

· Suspender as atividades do cliente dentro do estabelecimento se houver constatação

de que o mesmo eventualmente apresente sintoma sugestivo de Covid-19;

· Após a retirada do cliente do estabelecimento, limpar e desinfetar completamente a

área onde o cliente permaneceu, bem como os equipamentos que ele utilizou:

· Evitar o contato direto com fluidos corporais, principalmente os orais, ou secreções

respiratórias e fezes. Usar luvas descartáveis para fornecer cuidados orais ou

respiratórios e quando manipular fezes, urina e resíduos. Realizar a higiene das mãos

antes e depois da remoção das luvas.

2.2.7. Consultórios, Clinicas Médicas e Odontológicas e Laboratórios de Análises

Clinicas

O Covid-19 propaga-se via gotículas respiratórias, contato direto com secreções
infectadas, e por isso, os seguintes cuidados são recomendados aos profissionais desses
serviços de saúde:

· Dicas de Prevenção Geral:

j Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar;
j Utilizar lenço descartável para higiene nasal:
j Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca:
j Não compartilhar objetos de uso pessoal:
j Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado:
j Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de

mãos a base de álcool 70%:
j Deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver com sintomas,

· Dicas de Prevenção Especifica:

j Usar a máscara N95 ou, em caso de continuar usando a máscara habitual, trocá-la a
cada duas horas para evitar a perda de eficácia:

j Reforçar o uso de jaleco descartável ou de tecido, luvas descartáveis a cada consulta e
limpeza dos óculos de proteção (recomenda-se desinfetar e higienizá-lo a cada
procedimento);

j Lavar cuidadosamente as mãos antes e depois de tratar os pacientes:
j Prover condições para higiene simples das mãos: Iavatório/pia com dispensador de

sabonete liquido, álcool gel 70%, suporte com papel toalha, lixeira com tampa e
abertura sem contato manual;

·1 Após cada consulta, limpar e desinfetar imediatamente todas as superfícies e ambiente
de trabalho;

j Ter precauções redobradas no manuseio de modelos e moldes odontológicos
assegurando a sua efetiva desinfecção:
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j Seguir rigorosamente todos os procedimentos universais de esterihzação e
desinfecção:

j Procurar manter todas as superfícies dos consultórios/clinicas permanentemente
limpas e desinfetadas devido ao fato que o virus pode ser transportado pelos aerossóis
e consegue sobreviver nessas superfícies por mais de nove dias;

j Como medida preventiva adicional, é importante ressaltar que, antes de iniciar a
consulta, deve-se evitar atender pacientes suspeitos de serem portadores do virus;

Y' Salienta-se que a definição de caso suspeito relativo ao Covid-19, nesta data, resulta
da conjugação de critérios clínicos e epidemiológicos, devendo ser considerada

suspeita:
j Qualquer pessoa que tenha viajado para alguma das áreas afetadas, 14 dias antes do

inicio dos sintomas;
j Qualquer pessoa que, nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sintomas, tenha

estado em contato próximo com um caso provável ou confirmado:
c Qualquer pessoa com sintomas clínicos compatíveis com uma infecção respiratória,

com febre, tosse, dispneia.

2.2.8. Salão de Beleza, Barbearia, Centro de Estética, Estúdio de Tatuagem e Serviços
Congêneres

v" Dispor de pia lavatório, dispensador de sabão liquido, papel toalha, coletor para lixo

com tampa e acionamento pOr pedal e saco plástico, para higienização de mãos

provida nas salas de atendimento ao cliente:

j Colocar cartaz na recepção ou entrada do estabelecimento alertando os clientes com a

frase: "LAVE AS MÃOS";

j Lavar as mãos frequentemente com água e sabão liquido por, pelo menos, 20

segundos;

j Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência com álcool 70";

c Os profissionais devem utilizar EPl's (máscara, luvas):

c O profissional ao usar a luva não toque em superfícies ou equipamentos como

telefones, maçanetas e portas, as luvas devem ser trocadas a cada cliente;
j As bancadas fixas ou móveis para apoio das atividades devem ser higienizadas

frequentemente:

j No caso dos profissionais que apresentem os sintomas não devem comparecer no

estabelecimento.

2.2.9. Unidades Básicas de Saúde Municipais

j Enfatizar a obrigatoriedade do fornecimento de sabonete liquido elou álcool em gel

(70%), a fim de estimular a correta higienização das mãos (Lei Estadual 13.706/201 7);

j Recomendar que os dispensadores de preparações alcoólicas para as mãos devem
ser instalados em pontos de maior circulação. tais como: recepção/sala de espera,
corredores de acessos às salas de procedimentos/atendimentos:

j Orientar quanto à importância de manter os dispensadores de sabonete líquido,

suporte de papel toalha abastecidos e lixeiras com tampa por acionamento por pedal
nos lavatórios e banheiros:
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j Estimular o uso de lenços de papel, bem como seu descarte adequado:
j Sinalizar que a realização de limpeza e desinfecção das superfícies das salas de

procedimento/atendimento e demais espaços da unidade (utensihos, equipamentos e
móveis) após o uso, diminui os riscos à saúde. Preconiza-se a limpeza das superfícies,
com detergente neutro, seguida de desinfecção (álcool 70% ou hipoclorito de sódio);

j Monitorar o abastecimento de água potável em todo o estabelecimento:
j Coibir o compartilhamento de copos e vasilhas, estimulando o uso de recipientes

individuais para o consumo de água, evitando o contato direto da boca com as
torneiras dos bebedouros:

j Orientar a manutenção dos ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas
abertas);

j Proibir atividades que envolvam grandes aglomerações em ambientes fechados,
durante o período de circulação dos agentes causadores de síndromes gripais, como o
novo coronavírus (COVID-19):

j Avaliar a disponibilidade de Equipamentos de Proteção Individual - EPI adequados,
tais como: protetor ocular ou protetor de face, luvas, capotei aventall jaleco, máscara
N95/PFF2 (ou outras máscaras com eficácia minima na filtração de 95% de partículas
de até 0,3µ tipo N99, NIDO ou PFF3), sempre que realizar procedimentos geradores de

aerossóis.
j Verificar existência e disponibilidade de normas e rotinas dos procedimentos adotados

na prestação de serviços da atenção primária à saúde de pacientes suspeitos e
confirmados:

j Fomentar a elaboração de cartazes de orientação sobre a correta lavagem e
antissepsia das mãos para serem fixados em locais de fácil visualização.

2.2.10. Estabelecimentos de Ensino Públicos e Privados

j Enfatizar a obrigatoriedade do fornecimento de sabonete liquido elou álcool em gel
(70%), a fim estimular a correta higienização das mãos: (Lei Estadual 13.706/2017):

j Recomendar que os dispensadores de preparações alcoólicas para as mãos devem
ser instalados em pontos de maior circulação, tais como: recepção, corredores de
acessos à sala de aulas e refeitório:

j Orientar quanto à importância de manter os dispensadores de sabonete líquido,

suporte de papel toalha abastecidos e lixeiras com tampa por acionamento por pedal
nos lavatórios e banheiros:

j Estimular o uso de lenços de papel, bem como seu descarte adequado;
j Sinalizar que a realização de limpeza e desinfecção das superfícies das salas de aula e

demais espaços da escola (classes, cadeiras, mesas, aparelhos, bebedouros e

equipamentos de educação física) após o uso, diminui os riscos à saúde. Preconiza-se
a limpeza das superfícies, com detergente neutro, seguida de desinfecção (álcool 70%
ou hipoclorito de sódio);

j Monitorar o abastecimento de água potável em todo o estabelecimento:
v' Coibir o compartilhamento de copos e vasilhas, estimulando o uso de recipientes

individuais para o consumo de água, evitando o contato direto da boca com as
torneiras dos bebedouros;

j Recomendar a Limpeza regular de brinquedos com água e sabão;
c Orientar a manutenção dos ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas

abertas):
j Proibir atividades que envolvam grandes aglomerações em ambientes fechados,

durante o período de circulação dos agentes causadores de síndromes gripais, como o

novo coronavírus (COVID-19).
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2.2.11. Estabelecimentos que Comercializam Alimentos

-.m

j Elaborar e executar o Plano Interno de Ações de acordo o fluxo operacional;

j Hábitos de etiqueta respiratória: Sempre que tiver um quadro febril, de tosse ou espirro
procurar proteger sua face especificamente com o cotovelo e nunca com as mãos, e se
utilizar as mãos procurar lava-las imediatamente com água e sabão a cada 30 minutos
por 20 segundos e fazer uso do álcool gel a 70% (Lei Estadual 13.706/2017):
Os virus são inativados pelo álcool a 70% e pelo cloro, deste modo preconiza-se a
desinfecção com uma destas soluções após realização da limpeza;

·' Se a superfície apresentar matéria orgânica visível recomenda-se que o excesso da
sujidade seja removido com pano absorvente e posteriormente realizar a limpeza e

desinfecção desta:
·1 Evitar o contato físico: a forma de cumprimentar o outro deve mudar, evitando

abraços, apertos de mãos e beijos no rosto.

° SÓ deverão usar máscaras quem estiver gripado ou suspeita do coronavírus:
j Evitar contato com pessoas que estejam com sintomas da gripe:

" Disponibilizar todos os insumos necessários (lenços de papel, sabão liquido asséptico,
papel toalha, álcool gel) aos clientes e funcionários da empresa:

"' Limpeza e Higienização em superfícies e equipamentos: água e sabão e fazer uso de
hipoclorito:

j Limpar e higienizar objetos tocados com frequência (maçaneta, celular, caixa de
atendimento, mesas e cadeiras, etc);
Os coletores de resíduos devem ser dotados de tampa e acionados com pedal sem
contato manual:

j As instalações sanitárias devem conter o Kit Higiene e estar supridas de sabonete
liquido inodoro, toalhas de papel, álcool gel a 70% e papel higiênico:

j Manter o ambiente arejado e ventilado por ventilação natural;
j Restringir o atendimento a clientela:
v" Após a salda do cliente do estabelecimento, limpar e higienizar completamente a área

onde o cliente permaneceu, bem como os objetos que ele Usou.

2.2.12. Drogarias

l
'·:
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j Orientar aos pacientes/clientes do grupo de risco (lista anexa), que evitem ir à farmácia
e que busquem indicar familiares, amigos para fazer a compra dos medicamentos:
Incentivar a aquisição de medicamentos pelo serviço de "disque entrega". evitando
aglomerações nos estabelecimentos farmacêuticos:

j Estimular o pagamento em cartões de crédito/débito evitando contato com notas:
¶/ Restringir os Serviços Farmacêuticos, dispostos na RDC 44/09, apenas para situações

de urgência/emergência;
j Reduzir a aglomeração dentro dos estabelecimentos. mantendo somente 50% da

capacidade total no interior da farmácia (nunca exceder um número maior do que 05
pessoas). A entrada dos demais deverá ser controlada, permitindo o acesso à medida
que forem saindo os pacientes/clientes:

j Manter distanciamento minimo de 1,5m entre os clientes/pacientes no balcão de
atendimento e na fila de pagamento

j Estabelecimentos que possuírem cadeiras de espera deverão intercalar a
disponibilidade dos assentos (sugestão de isolar com fita adesiva e aviso, naquelas
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que não deverão ser utilizadas). Ex.: no caso das longarinas de 3 lugares, fechar a
cadeira do meio:

j Manter álcool gel em todas as bancadas de atendimento, caixa de pagamento e em
pontos estratégicos dentro da área de autoatendimento;

j Disponibilizar máscaras cirúrgicas para os Farmacêuticos/atendentes e pacientes do
grupo de risco que, obrigatoriamente devem utilizar enquanto estão aguardando
atendimento;

j Solicitar que o paciente/cliente preferencialmente traga sua caneta, não compartilhar a
caneta do Farmacêutico/atendente, ao disponibilizar caneta para uso comum dos
pacientes, realizar a higienização da mesma com álcool de 70%, e orientar que utilizem
o álcool gel ao final do atendimento:

Fixar o cartaz anexo na entrada da farmácia - GRUPOS DE RISCO:

.

> População indígena aldeada ou com dificuldade de acesso:

> Gestantes:
> Puérperas (até duas semanas após o parto);

> Crianças

> Pneumopatias (incluindo asma):
> Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica):

> Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme);
> Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus):

> Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que possam comprometer a função

respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção congênita, lesões medulares,

epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, AVC ou doenças neuromusculares):

> Imunossupressão (neoplasias, HlV/aids):

> Nefropatias e hepatopatias:

> Obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal - IMC z 40 em
adultos):

> Pacientes com tuberculose de todas as formas.
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3, Atenção Básica

d'

32. Acolhimento

Presença de um profissional de saúde (ACS, nutricionistas, odontólogos, educador
físico, dentre outros profissionais de saúde) EXCLUSIVO no acolhimento e identificação de
pacientes com febre elou sintomáticos respiratórios e encaminhamento para sala de
isolamento para triagem de CASO SUSPEITO.

3.3. Sala de Isolamento

A Unidade Básica de Saúde deverá, dentro de cada realidade, dispor de uma sala
exclusiva para acolhimento dos sintomáticos respiratórios e isolamento dos casos suspeitos,
mediante protcx»lo do Ministério da Saúde. A identificação dos casos suspeitos deverá ser
realizada pelo médico elou enfermeiro do serviço. Seguir os critérios de proteção respiratória e
higiene das mãos conforme Referências.

3.4. Identificado Caso Suspeito - Fluxo da Vigilância Epidemiológica

3.5. Medidas para evitar aglomerações

e

· Dentro da realidade de cada serviço, orientar distância entre um paciente e outro de no
minimo 1 metro, bem como a disposição das cadeiras;

· Sempre que possível, orientar aos clientes que compareçam às consultas sem
acompanhante;

· Suspender atividades coletivas programadas, no entanto, deve-se enfatizar a
necessidade das orientações de precauções na sala de espera pelos profissionais das
equipes:

· Atendimentos eletivos devem ser suspensos:

· Somente realizar procedimentos e atendimentos que possam evitar risco de ampliação
de morbidade e mortalidade.

3.6. Orientações da Coordenação do PACS/PSF

· Fazer parte do acolhimento na UBS;

· Considerando a disponibilização dos EPls adequados conforme o procedimento
operacional n 002 de 18 de março de 2020, esta coordenação se dispôs a triar os ACS
portadores de doenças crônicas e maiores de 60 anos e disponibiliza-los para atuar
em trabalho domiciliar formando grupos de transmissão das informações fornecidas
para prevenção e orientações para evitar que a população procure o serviço de saúde
desnecessariamente, também participando de equipes de Call Center orientando a
população quanto ao fluxo de atendimento dos clientes suspeitos e seus comunicantes;

· Considerando que não exista EPls suficientes para todos os profissionais, os outros
profissionais fora da categoria de risco deverão seguir alertando em rede social. via
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WhatsApp à população com informativos necessários a prevenção, assim como
orientações sobre o fluxo de atendimento e isolamento domicíhar, além de atualizar

cadastros inconsistentes no sistema e-sus:

· O ACS devidamente amparado por uso de EPls adequados pode realizar visita para
monitoramento de pacientes de síndrome gripal, ou visita domiciliar para orientação.
sem EPI ele pode mapear no território os casos confirmados, auxiliando as equipes
com monitoramento por telefone.

3.7. Orientações da Coordenação Saúde Bucal

· Fazer parte do acolhimento na UBS;

· Atendimento de urgência e emergência nas unidades;
· Suspender atividades coletivas;

· Atenção e rigor ao protocolo de esterilização e limpeza dos instrumentos e
equipamentos;

· Atendimento via e-mail e telefone nas unidades e ou d profissional que quiser fornecer
seu número;

· Pré-consulta: no caso de paciente sintomático desmarcar e orientar a procurar
assistência médica:

· Antes da consulta deverá ser feito o questionário;

· O modelo do questionário deve estar em todas as unidades;

· Caso seja necessário o tratamento deverá ser feito com medidas de extremas, isso se
o paciente respondeu não para todas as questões:

· Profissionais com sintomas de gripe devem ser dispensados:

· Evitar cumprimentos:

· Pedir ao paciente para fazer bochecho peróxido de hidrogênio a 1%, para reduzir a
carga salivar dos micróbios orais.
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4. Média e Alta Complexidade

Reestruturação da oferta de serviços nas unidades de referência

· Estratégias iniciais:
j Suspensão dos atendimentos programados/agendados até segunda ordem.

c Manutenção atendimento por telefone e via aplicativo para acolher dúvidas e fornecer

orientação aos usuários com "perfil Pàrâ cada unidade referência e aplicativo (08:00h

as 18:00h - Segunda a Sábado).

4.2. Definição do perfil das unidades:

e

CAPS IA - Usuários do SUS vivendo na infância e adolescência em acompanhamento

para transtorno mental severo e recorrente que apresentam quadros compensados.

CAPS AD - Usuários do SUS em tratamento para dependência de substâncias

psicoativas que apresentam quadros compensados.

CAPS Il - Usuários do SUS adultos e idosos em acompanhamento para transtorno

mental severo e recorrente que apresentam quadros compensados.

AMBULATÓRIO PSICOSSOCIAL - Usuários do SUS em acompanhamento ambulatorial

para transtorno mental leve elou moderado e que apresentam quadros compensados.

4.3. Medidas adotadas

· Implantar do serviço de enfermagem reguladora na base do SAMU 192 visando o

atendimento das hgações em decorrência da COVID-19 (experiência viável, bem

sucedida em Recife):

· Os profissionais atenderão inicialmente das 07 às 19h, as ocorrências referentes ao

COVID-19 reduzindo a procura pelos hospitais e pronto atendimentos e diferenciando

estas chamadas das outras normalmente atendidas pelo SAMU visto que o número de

ligações aumentou substancialmente comprometendo a regulação médica para as

outras ocorrências;
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· Beta coronavírus OC43 e HKU1:
· SARS-CoV (causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS):

· MERS-CoV (causador da Síndrome Respiratória do Oriente Médio ou

MERS):
· SARS-CoV-2: novo tipo de virus do agente coronavírus, chamado de
coronavírus, que surgiu na China em 31 de dezembro de 2019.

2.2.2. AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA:

m
..

· Emitir recomendações para o controle da doença:
· Realizar e apoiar coleta de material de caso suspeito;

· Encaminhar amostra para o LACEN:

· Produzir e divulgar boletins epidemiológicos:

· Realizar investigações e coleta de material de todos os casos graves:

· Monitoramento diário das notificações e resultado de exames expedidos pelo
LACEN:

· Atualizar diariamente as informações e encaminhar ao gabinete do Secretário
de Saúde para tomada de medidas pertinentes:

· Divulgar definições de vigilância e critério de suspeição diante de novas
evidências e recomendações do Ministério da Saúde:

· Apoiar tecnicamente o gestor de saúde para tomadas de decisões;

· Orientar serviços para notificação imediata de casos graves;

· Monitoramento e acompanhamento dos casos suspeitos prováveis e ou
confirmados em domicilio sem indicação de internamento, orientando
precauções de transmissão respiratória:

· Construir e divulgar o fluxo de notificação.

2.2.VIGILÂNCIA SANITÁRIA

e

Diante da emergência de saúde pública do novo Coronavírus e com base nas
recomendações do MS e OMS, a coordenação de Vigilância Sanitária apresenta seu plano de
contingência para o enfrentamento do virus. Vale salientar que, as medidas a serem adotadas
deverão ser proporcionais aos riscos vigentes. Considerando as constantes atualizações
disponibilizadas pela OMS e MS, este plano está sujeito a ajustes decorrentes da sua utilização
prática e das mudanças observadas no cenário epidemiológico e sanitário.

2.2.3. Instituições de assistência a grupos de risco (Instituição de Longa Permanência
para Idosos e Casas de Apoio ao Paciente Com Câncer)

Orientar os estabelecimentos de Instituição de Longa Permanência para Idosos e Casas
de Apoio ao Paciente Com Câncer, que tomem as seguintes medidas:
Elaborar e executar o Plano Interno de Prevenção a ser disponibilizado aos profissionais que

trabalham na Instituição:

· Prover dispensadores corn preparações alcoólicas para a h|g|ene das mãos (sob as
formas gel ou solução) nos ambientes da instituição e estimular a higiene das mãos

após contato com secreções respiratórias;

· Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de

sabonete liquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura

sem contato manual;
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· Remanejar insumos e profissionais das unidades que terão seus atendimentos
suspensos para os atendimentos do COVID-19, garantindo condições de trabalho às

equipes.

· Adquirir EPIS necessários para garantir a segurança dos trabalhadores (conforme NR
32 — riscos biológicos) e da população (listagem anexada)

· Ofertar transporte sanitário e assistencial direcionado ao COVID-19.

· Expansão de leitos hospitalares bem como de terapia intensiva, bem como aumento da
capacidade instalada para atendimento de urgência e emergência como estratégia de

retaguarda ao COVID-19.

m

· Plano emergencial para contratação de pessoas em caso da efetiva expansão dos

leitos de assistência hospitalar (médico, enfermeiro, técnico de enfermagem,

fisioterapeuta, farmacêutico, biomédico, psicólogo, auxiliares de administração,

recepção e serviços gerais).

· Recomendar o fechamento dos abrigos de idosos para visitas, do terminal rodoviário,

das academias ginástica, do cinema e do shopping, permanecendo apenas serviços

essenciais farmácias , supermercado e praça de alimentação considerando o

distanciamento de 2 metros entre as mesas.

· Recomendar funeral sem aglomerações.

· Sugerir redução da frota de ônibus públicos. bem como solicitar a empresa a higiene e

desinfecção dos ônibus diariamente.

· Solicitar apoio das empresas de transporte com plotagem educativa no fundo dos

ônibus em circulação.

· Ação educativa (video com representantes de entidades da sociedade civil organizada

sobre o uso adequado da rede de saúde).
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5. Assistência Farmacêutica

Anexo l - NOTA TÉCNICA DAF N° 01/2020
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6. Núcleo de Educação Permanente

O

Considerando a Educação Permanente uma ferramenta de suma importância na busca

por mudanças de práticas, levantamos ações pontuais para trabalharmos com a população.

Iniciamos nossa abordagem considerando que:

· Os profissionais de saúde necessitam de reforço nas normas de biossegurança:

· A população idosa é o grupo de maior risco de complicações da doença;

· Onde a letalidade é significativamente maior do que em indivíduos com comorbidades;

· O risco de complicações é maior nas pessoas dependentes com comorbidades

múltiplas, particularmente os idosos frágeis, que devem ser

monitorados rigorosamente pelo sistema de saúde.

Conduziremos ações de orientação voltadas para este grupo, para os cuidadores, em

locais de longa permanência, como asilos, etc, sensibilizando os ACS a monitorarem e às

equipes de saúde a estarem atentas a prestar q cuidado atentando para garantia de atenção às

necessidades no âmbito domiciliar, evitando a circdação desta população nas vias públicas.

Contamos com o apoio das IES/IFT para confecção de informações, frentes de atuação

em educação permanente, apoio aos serviços, o Comitê da Integração Ensino-Serviço-

Comunidade, integra sua força de trabalho no enfrentamento.

,
t

Dentre as ações, listamos:

· Higienização: lavagem das mãos, banho no leito voltado para cuidadores, limpeza dos
domicilios:

Orientar às equipes das unidades de saúde:

· Realizar diagnóstico situacional das pessoas idosas do território:
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· Identificar na planilha de registro coletivo de pessoas idosas as que são F
dependentes que possuem comorbidade múltipla:

· Identificar na planilha de registro coletivo de pessoas idosas as que possuem k"
comorbidades múltiplas organizar a planilha de registro coletivo relacionando todos os '

t'. .idosos da área de abrangência a partir da estratificação de risco, iniciando a relação .'
dos nomes do maior risco para o menor:

· Para as equipes que já usam o IVCF-20, organizar a planilha de acordo com a Ê'
Classificação Clinico Funcional e Sociofamiliar, iniciando a relação dos nomes pelo I':-
idoso frágil, em fragilização e robusto, cruzando com a estratificação de risco das
comorbidades; i

· Elaborar plano de ação para a realização das atividades segundo a estratificação :·
de risco; '

· Realizar orientações nos domicílios sobre medidas protetivas: t'.,
· Checar se a pessoa idosa, cuidador e família entenderam todas as orientações;
· Ensinar a técnica da lavagem das mãos;

;,,;"

6) · Chamar a atenção para que os idosos e familiares evitem que os pacientes saiam t"

i-de suas residências para se chrigirem às Unidades, evitando
1

aglomeração: .'

j:· Disponibilizar o telefone da UBS para qualquer necessidade que o idoso tiver: :"
· Entregar medicamentos sempre que possível no domicilio evitando a presença do I,!

idoso ou familiar na unidade: (

eFR.

· Visita Domiciliar: i

j As visitas domiciliares devem ser mantidas; E '
í

" O papel do ACS neste momento é muito importante, principalmente para a Ê

comunicação adequada dos cuidados, esclarecimento de dúvidas e apoio às

pessoas e famílias;
C. "
.t

" Utilizar todos os profissionais disponíveis para a realização das viStas domiciliares !

de forma que todos os idosos, cuiladores e familiares, da área recebam as i

orientações em um menor espeço de tempo; i

O ACS e demais profissionais devem manter o distanciamento preconizado de j;:

1,5m; não é necessário adentrar nos domicílios, podendo permanecer no portão.

S,

· Se porventura a pessoa idosa chegar até a unidade de saúde" "

.b

j Priorizar o atendimento: $ ,

a.é!j Classificar a gravidade da síndrome gripal; ?-

.j Resolver a demanda o mais rápido possível para que possa deixar a unidade de }

saúde; '--

¶c Em casos de maior grav'dade, transferir para o serviço de urgênc'a ou hospita ar l'
í'
' de referência:

j Entregar medicamento com distanciamento preconizado na fila de espera: l
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q Realizar as orientações de medidas protetivas e checar o entendimento.
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7. Referências

e

Seguir recomendações de tais Referências (serão enviadas para todas as Unidades
Básicas de Saúde):

BRASIL. Protocolo de Manejo Clinico do Coronavírus (Covid Saúde. Secretaria de Atenção
Primária à Saúde (SAPS). Brasilia. Disponível em:
http//'rnalsmedicos.gov.br/images/Protoco|o_manejo_ chriico_APS.pcjf,

Nota Técnica da SESAB - novo Coronavírus, N° 01 de 16/03/2020.

POP 001 l 17 de março de 2020 da SESAB - Fluxo de atendimento de casos suspeitos de
COVID-19 nas Unidades Básicas de Saúde.

POP 002 l 18 de março de 2020 da SESAB - Orientação e Visita Domiciliar do Agente
Comunitário na situação de Pandemia pelo Novo Coronavírus.

POP 003 l 19 março de 2020 da SESAB - Atendimento Odontológico a população durante
a pandemia COVID-19 na Atenção Básica.
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Anexo l

NOTA TÉCNICA DAF N° 01/2020

r Assunto: Estratégias nas Farmácias da Rede Municipal de Saúde para contenção de casos da -. . l

doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) - Medidas não Farmacológicas l

Destinatários:

· Departamento de Atenção Básica,

· Departamento de Média e Alta Complexidade,

· Departamento de Viçµlância em Saúde;

· Todas as farmácias da Rede Municipal de Saúde

Considerando:

· A declaração de pandemia do Coronavírus - 2019 conforme anunciado pela
Organização Mundial de Saúde:

· As recomendações de medidas não farmacológicas para o combate ao Coronavírus,
do Ministério da Saúde:

· O plano de resposta para farmácias privadas e públicas da Atenção Primária do

Conselho Federal de Farmácia:

t

Orientamos que todas as Farmácias da Rede Municipal de Saúde implantem as medidas

estratégicas abaixo relacionadas, visando a contenção de casos da doença pelo

Coronavírus 2019 (COVID-19):

l
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HIGIENE E LIMPEZA ,
!
q

1, Ampliar a frequência da limpeza da Farmácia, principalmente maçanetas, corrimão e

piso locais com grande fluxo de pessoas (pacientes/colaboradores), com álcool 70% ou :

solução de água sanitária.

2. Evitar aglomeração no ato da dispensação de medicamentos. l

I
3. Disponibilizar álcool em gel em pontos estratégicos na farmácia (ex. entrada, guichês l

de atendimento).

1

4. Colocar informes (em locais estratégicos - ex. entrada, guichê de Atendimento)

solicitando que os pacientes/funcionários utilizem máscara de proteção, caso

apresente qualquer um dos sintomas de gripe/resfriado (como tosse e espirros).

O uso da máscara de proteção é recomendado às pessoas que apresente qualquer um dos

sintomas de gripe/resfriado (como tosse e espirros)- O uso da máscara somente é efetivo se for associado

a hábitos de higiene, entre eles a lavagem frequente das mãos com água e sabão ou higienização com

álcool em gel. Após o uso da máscara. é imprescindível descartar em local adequado e higienizar bem as

mãos.
Femte' Saúde e Vigdãncia Sãn%riâ - Ministério da Saúde

DOCUMENTAÇÃO

CC 1. Para as Farmácias da Rede Básica de Saúde:

S
V' Fazer prorrogação automática da validade da prescrição de medicamentos de l

uso continuo por mais 60 dias, passando de 120 para 180 dias (6 meses) a

validade das prescrições, de forma que os pacientes não necessitem ir às

unidades de saúde providenciarem a renovação da prescrição. Esta ação visa

contribuir com o esvaziamento dos serviços de saúde, que poderão focar em
íf

casos de maior urgência e evitar a exposição desnecessária dos pacientes.
,j Para que a estratégia tenha êxito, os Agentes Comunitários de Saúde

, Y!deverão comunicar os pacientes que não será necessária á renovação da "

sua prescrição. Porém, caso algum paciente esteja com as taxas

descompensadas elou sintomatologia não usual deverá procurar atendimento

na Unidade de Saúde de origem. ·

-m="'. · - '·' - '" .' ""' ' ' ."
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2. Para Farmácia Pública Municipal:

j Nas prescrições de insulina NPH elou Regular também haverá a prorrogação

em sua validade para 180 dias (6 Meses),seguindo as mesmas orientações do

item anterior;
V' As prescrições de medicamentos de controle especial continuarão a seguir as

adeterminações legais da Portaria SVS n° 344/1998, até que haja algum '
í

posicionamento instituído dos órgãos competentes quanto à extensão da )

validade das prescrições em período de pandemia.

j Será suspensa a exigência de Atividade Educativa elou atendimento nas

Unidades de Saúde para retirada das Tiras Reagentes de Glicemia Capilar.

j Caso esteja vencido, será renovado automaticamente por mais 180 dias o

cadastro dos pacientes no Programa de Automonitoramento Domiciliar de

Glicemia Capilar.

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS

j Dispensar medicamentos de uso continuo para até 02 meses de consumo aos

pacientes, de acordo com o estoque disponível.

v' A gestão do estoque é fundamental para que não faltem medicamentos para os

pacientes que serão atendidos no final do mês. Assim, a unidade será responsável por

avaliar quais itens poderão ser dispensados para mais de um mês, a depender da

autonomia de estoque da unidade; ;

j A Divisão de Assistência Farmacêutica está providenciando a distribuição urgente de '

medicamentos para maior autonomia das unidades;

j As unidades deverão fazer a gestão de filas para atendimento na farmácia para evitar :

aglomerações. i

Na Farmácia Pública Municipal será limitada a entrada de até 10 pacientes ao

mesmo tempo para atendimento:

rj Quando possível. aumentar a distância social entre as pessoas (idealmente para no

minimo 1 metro) e manter o ambiente arejado.
P

j Apenas em casos estritamente necessários, será permitida a entrada de }
Y

acompanhante por paciente na farmácia, para evitar aglomerações. i
f
l

GESTÃO DA UNIDADE i
l
j

àj A flexibilidade de atendimento dos pacientes fora do horário de pico contribui para o ,

combate ao Coronavírus: l

i
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V' Ativar 100% dos guichês das unidades, sempre que possível, priorizando a demanda

de atendimento ao paciente em detrimento das demandas internas da unidade, a fim

de diminuir o tempo de espera do paciente.

j Elaborar plano de contingência para casos de afastamento de colaboradores por

motivo de saúde, durante a pandemia.
k

j Cancelamento de férias e licenças dos servidores lotados na Divisão de Assistência È

Farmacêutica:

j Reduzir o deslocamento laboral: incentivar a realização de reuniões virtuais e cancelar

viagens não essenciais,

t

Wandedei de Souza Machado Júnior i'
Divisão de Assistência Farmacêutica

Lç ,
t

i
Anexo II - Fluxo da Vigilância

l

Anexo Ill - Fluxo para Unidades !Y
Anexo IV - Enquete para Comunicação '
Anexo V - INFORMAçÕES E RECOMENDAçÕES ÀS EQUIPES DAATENÇÃO i
BÁSICA
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O que é o cor()navírus:'
Os coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde meados de 1960, que causam
infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus
causam doenças respiratórias leves a moderadas. semelhantes a um resfriado coinum. Porém,
alguns coronavírus podem causar doenças graves com impacto em termos de saúde pública,
como já verificado com a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), identificada em 2002,

D) e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), identificada em 2012.

Qual é a diferença enhv o novo coronavírus paru os outros vírus?
A doença Movocada pelo novo coronavírus chama-se COVID-19, sigla em inglês para
"coronavírus disease 2019" (doença por coronavírus 2019, em tradução livre). Os primeiros
casos foram registrados inicialmente na China, no final de 2019. Há registros em outros locais
do mundo, com casos de mortes.

Existe vucina para prevenção ao coronavírus?
Até o momento, não. No entanto, cientistas ao redor do mundo, como as equipes do Instituto
Butantan. em São Paulo, já iniciaram pesquisas para desenvolvimento de vacina. Ainda é
precoce indicar se e quando ela estará disponível.

Quuis os .\"inl(mlas do cor(m(lvírus:'

Os sinais e sintomas clínicos são principalmente respiratórios, semelhantes aos de um resfriado
comum. Podem também causar infecção do trato respiratório inferior, como as pneumonias.
Os principais sintomas são:

· Febre;
· Tosse;

Coriza;
' · Dificuldade para respirar.

O que é o "período de incubação ":'
Período de incubação consiste no intervalo entre a data de contato com o vírus até o inicio dos

J sintomas. No caso do COVID-19, já se sabe que o virus pode ficar incubado por até duas

' semanas (14 dias), quando os sintomas aparecem desde a infecção.

Como ocorre a transmissão do coronavírus?
As investigações sobre transmissão do novo coronavírus ainda estão cm andamento. Neste
momento está estabelecida transmissão por contato com secreções. A transmissão pode ocorrer
Ie forma continuada, ou seja, urn infectado pelo virus pode passá-lo para alguém que ainda não
.oi infectado.
A transmissão costuma ocorrer pelo ar ou pur contato pessoal com secreções contaminadas.
como:

· Gotículas dc saliva:
· Espirro;
· Tosse;
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· Catarro;

· Contato pessoal próximo. como toque ou aperto de mão coin pessoa infectada;
· Contato com objetos ou supcrticics contaminadas. seguido dc contato com a boca. nariz ou

olhos.
Alguns vírus são altamente contagiosos, como o sarampo, que é transmitido por aerossol
(partículas no ar), com proporção de transmissão de uma para até 18 pessoas, em média. O
conhecimento já registrado sobre os coronavírus indica que eles apresentam transmissão de uma
para até três pessoas.

O coronavírus µ)de matar?
O óbito pode ocorrer em virtude de complicações da infecção, como por exemplo,
insuficiências respiratórias. Os dados mais recentes da OMS (Organização Mundial da Saúde)
indicam taxa de letalidade de 2 a 3% dos casos confirmados.

Como se prevenir contra o COV/D-l9?
As principais orientações são:

· Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar;
D0 Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Evitar tocar mucosas dc olhos, nariz e boca:
· Não compartilhar objetos de liSO pessoal;
· Limpar regulamente o ambiente e mantê-lo ventilado;
· Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos cOm água e sabão ou usar antisséptico de mãos à

base de álcool:
· Deslocamentos/viagens não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente;

· Quem viajar aos locais com circulação do vírus deve evitar contato corn pessoas doentes.
animais (vivos ou mortos), além de evitar a circulação em mercados de animais e seus produtos.
Como é a prevenção contra o cor()navirus puru os pra/íssionuis de suúde?
Protissionais de saúde devem utilizar medidas de proteção padrão para contato c gotículas
(máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção). Para a realização de
procedimentos que gerem aerossolização de secreções respiratórias como intubação, aspiração
de vias aéreas ou indução de escarro, deverá ser utilizada máscara de precaução por aerossÓis

tipo N95.

O quefazer em caso de sin/onias?
Assim que surgirem os primeiros sintomas, o paciente deve procurar o serviço de saúde mais

00 prÓximo da sua residência. O profissional vai avaliar se os sintomas podem indicar alguma
probabilidade de infecção por coronavírus, coletar material para diagnóstico e iniciar o
tratamento.

A infecção apresenta manifestações clinicas parecidas com as de outros virus e não existe
tratamento especifico pam infecções por coronavírus até o momento. Dessa foma, no caso do
novo coronavírus é indicado:

· Repouso:
· Hidratação (ingestão de bastante água e líquidos);
· Medidas adotadas para aliviar os sintomas, conforme cada caso, como: uso de medicamento

. para dor e febre (antitérmicos e analgésicos): uso de umidificador no quarto: tomar banhoquente para auxiliar no alivio da dor de garganta e tosse.
Pacientes com sintomas mais intensos podem ser hospitalizados. A definição compete ao
médico responsável pelo caso.

Como é./èi/u c) diag77(5slico do ('OI-'/D-/')"
O diagnóstico é feito com a coleta de materiais respiratónos (àspiraçào de vias aéreas ou coleta
de secreções da boca e nariz). O procedimcm deve sci" realizado para todos os casos suspeitos.
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As amostras são encaminhadas COll! urgência para o Laboratório Central de Saúde Pública

(Lacen), definido pelo Ministério da Saúde para cada região.
Qual é a de/ínição de caso notj/icado?
Caso comunicado no sistema de monitoramento do Ministério da Saúde, abastecido diretamente
pejas prefeituras. Pacientes com febre e pelo menos um sintoma respiratório, como tosse,

dificuldade para respirar.
Além disso, é necessário histÓrico de viagem em área de transmissão local, de acordo com a
OMS ou Ministério da Saúde, nos últimos 14 dias anteriormente ao aparecimento de sintomas.

Qual é a ck;/ínição de caso su.speiio?
Caso comunicado no sistema do Ministério da Saúde que se enquadra na definição estabelecida
pela OMS. Lembrando: pacientes que apresentam sintomas respiratórios, como febre e tosse e
viajaram para a China ou pais com transmissão no território; pacientes que contataram alguém
que viajou para este(s) destino (S) ou teve contato com um caso suspeito ou confirmado.

O que é o "comunicante "' de um caso cou/írmadc):'
Comunicantes próximos são familiares, profissionais de saúde que tenham prestado
atendimento desprotegidos e pessoas que possam ter tido contato próximo com o caso

D0 confirmado para COVID-19.
Os comunicantes não são considerados casos suspeitos se não apresentarem febre associada a
sintomas respiratórios como tosse, coriza ou dificuldade para respirar.
Qual é a de/ínição de caso provável?
Caso comunicado no sistema do Ministério da Saúde que se enquadra nas definições
estabelecidas peja OMS, mas apresentou resultados não conclusivos para os exames realizados.
Nesse caso, os laboratórios de referência farão reanálise.

Quul é a de//niçào de caso cot!/i"'na(h):"
Caso comunicado no sistema do Ministério da Saúde que se enquadra nas definições
estabelecida pela OMS, e apesentou resultados conclusivos para os exames realizados, com
positividade pam o novo coronavírus.

Qual é a definição de caso descartudo?
" Caso comunicado no sistema do Ministério da Saúde que se enquadra nas definições

estabelecidas pela OMS, mas deu negativo pam o novo comnavirus.

Qual é a dc;/íniçãò de caso excluído?
Caso comunicado no sistema do Ministério da Saúde que se não se enquadrou nas definições

00 estabelecidas pela OMS.

Por que é importante o município fazer a noti/ícação dentro de 24 horas? Quuix providências
o pro/íssiotial deve adotar?
A notificação é importante para que os gestores de saúde realizem o monitoramento e as ações
recomendadas, como coleta adequada de amostras para diagnóstico.
O C'OVID-19 é de notificação compulsória imediata, ou seja, qualquer caso suspeito elou
confirmado precisa ser registrado no sistema oficial do Ministério da Saúde.
Onde é possível consultar números de cums su,s'peüos e co'gírmados na Bahia?
Nos canais oficiais da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. Não divulgue ccmteúdos que
não tenham sido produzidos por fontes confiáveis. Evite a disseminação de fake news.
Sites indicados:
.
Facebook: @saudegovba
Twitter: @saudegovba
lnstagram: (a:saud¢Xo\'ba
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Quanios labora/órios plib/ia)s,/àz('m o exame de detecção na Bahia?
O diagnóstico de infecções virais pode ser realizado por inúmeros laboratórios, públicos ou
privados. Porém, em questões de saúde pública. como ocorre com o COVID- 19, C preciso que ,
os exames sejam realizados pelos Laboratórios Centrais (LACENs) definidos pelo Ministério '
da Saúde. Na Bahia, a referência é o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, que tem
expertise. capacidade técnica e recursos suficientes para fazer as análises de casos suspeitos no
Estado.

Quais serão ()5 haspitais de re/erència:'
A rede estadual de saúde está preparada e organizada para receber os casos. A população deve
procurar o serviço de saúde mais próximo de sua residência, caso tenha os sintomas da doença.
Cabe ao médico dessa unidade avaliar e definir se é necessário encaminhar a um hospital de
maior complexidade, que seja referência para atender os casos graves.
Os hospitais de referência para o tratamento dc casos graves estão listados no Plano de
Contingência, que está disponível no link www.saude.ba.gç)v.br/coronavinls
O que uma pessoa com sintomas deve,fazer?
Procurar o serviço de saúde mais próximo de sua residência, como um Pronto Atendimento,

D0 para análise inicial. Se o quadro for compatível com a definição de caso, esse serviço de saúde
deverá seguir o fluxo estabelecido pela Secretaria da Saúde do Estado.

Casos suspeiios têm sido mantidos em isolamento domiciliar. () que isso sign!/ic(l?
O isolamento tàmiliar é uma conduta prevista pelo Ministério da Saúde e que pode ser indicada
pelo médico. a depender da condição clinica do paciente. Consiste basicamente em manter a
restrição de contatos com pessoas e ambientes externos, para evitar a circulação do virus.

No iso/(lmenlo domiciliar, quai.s cuidados c) puciente deve ter?
F

Nessa condição, o paciente deve ser mantido cm , recebendo cuidados como hidratação c l
repouso. Os familiares devem tomar as precauções já indicadas, como evitar compartilhamento i
dc objetos pessoais, contatos com secreção do paciente e higienização constante das mãos e do
ambiente.

Diante da confirmação dos primeiros casos na Buhia quais providênc'ias a Sesab tomou?
A Secretaria da Saúde do Estado mantém o monitoramento e a vigilância do cenário local e
acompanha os cenários nacional e internacional, com interlocução com todos os órgãos de
saúde envolvidos. Eventuais mudanças podem ser realizadas com base em critérios técnicos e
definições da OMS e do Ministério.

00 O que as pessoas que tiveram contato cum pacientes suspeitos devemfm"er?

Valem as dicas básicas dc cuidados dc prevenção c prestar atenção cm eventuais sinais ou
sintomas. Caso aconteça, é fundamental procurar um serviço de saúde.

É recomendado o uso de máscaras de /)rmeção:'

No momento, não há recomendação para uso de máscaras para a população em geral. Quem
estiver saudável, não precisa se preocupar. Mas todos devem, sempre, fazer a higienização das
mãos com água e sabão ou álcool gel, e evitar contato com mucosas de nariz, boca e olhos.
São cuidados simples, importantes e que devem ser diários para prevenir qualquer tipo de
doença.
Que cuidudos dew tomar quem uca nunspotie público. conio ônibu.r. trens e men"ô?
Não é necessário usar máscaras, no momento. As recotncndaçòcs são para cada pessoa seguir
e repassar a amigos e familiares as dicas de prevenção, sobretudo a higienização das mãos.

" Haverá medida de restrição ou bloqueio (l pessoas cum sinlo)nas vindas de outros pai Cês?
Até o momento, o governo federal não definiu medidas nesse sentido. Qualquer decisão
envolvendo fluxo internacional depende das autoridades federais.
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Exisie alguma medida de monilorunlenk) de lemperaluru de pessoas vindas da China ou de
outro puis com registro do ("OVID- /9?
Segundo o Ministério da Saúde, não há impacto efetivo Cii) fàzcr a medida da temperatura na
entrada no pais, até porque as pessoas podem chegar ao Brasil sem sintomas.
O foco é instruir o sistema de saúde. público ou privado, para identificar prontamente os
pacientes que podem se enquadrar em casos suspeitos,
A Anvisa está trabalhando com a orientação de passageiros e pacientes para a busca por serviços
de saúde diante de qualquer suspeita.
O surgimento do vírus no China é associado a mercados abertos com comércio de animais.
Eüste alguma restrição para as./èiras livres, jtx)r exemplo?
No momento não. conforme c) Centro dc Vi¥i|ância Sanitária (C'VS) estadual. A rccoincndação
é que as pessoas prezem pela higiene pessoal e dos alimentos que vão consumir e preparar.

como sempre.

Há restrições para comprar mercadori(ls vindas de países com casos ccm/írmudos da doença?
O virus tem vida de 24 horas. Tudo que vem da China, por exemplo. demora mais que esse
período para chegar ao Brasil. Por enquanto, não há indícios ou evidências de que seja
necessária evitar a importação de produtos.

Qual é a arientação do Esiudo da Bahia para quem tem viagens marcadas para China ou
outros pulses conj registro da doença?
O Ministério da Saúde orienta que viagens para a China ou países com transmissão do virus
sejam realizadas apenas em casos de extrema necessidade. Essa recomendação vale até que o
quadro todo esteja bem definido.
Como o cenário internacional do coronavírus é dinâmico, o Ministério está atualizando as áreas
coin transmissão local dc acordo com as informações da Organização Mundial da Saúde (OMS)
Quais as medidas adotadas com pessoas que chegum em µ)rtos e (leroµ)rtos dei Bahiu vindas
de países com registros da doençu?
A atuação em portos c aeroportos é responsabilidade da Anvisa, que está trabalhando de forma
integrada com a Secretaria. Um paciente detectado com sintomas antes do desembarque será
abordado pela Anvisa, que aciona o serviço médico desses locais e a vigilância para que a
equipe avalie o paciente ainda a bordo.
Os aeroportos estão veiculando mensagens em mandarim. inglês e português com orientações
sobre sintomas e medidas para evitar a transmissão.
A Saúde estadual continuará orientando os profissionais de saúde para que estejam atentos a
possíveis casos suspeitos, sigam os protocolos estabelecidos para manejo de pacientes,
notificação de casos, diagnóstico e tratamento, e especialmente que reforcem as orientações à
população sobre as medidas de prevenção.

SITUAÇÃO NA BAHIA

Como o poverno da Buhia vem ac()l/l/)(l/1/1(111(h) n urunço da (/(k'nça e que medl'(/(ls /Òrum

adoi'adas aiê o momento?
A Vigilância Epidemiológica Estadual diante do cenário Epidemiológico da Introdução de um
novo Coronavírus em humanos vem se articulando junto ao Ministério da Saúdel COE
COVID19 e demais áreas da SESAB e áreas afins no intuito de adoção de medidas oportunas
para o enfrentamento do COVID19 através das seguintes ações:
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· Articulação com a equipe técnica da ANVISA no intuito de padronizar as medidas sanitárias a
serem adotadas em pontos de entrada. portos e aeroportos frente aos casos suspeitos e
confirmados de COVID19:

· Articulação junto ao Conselho dos Secretários Municipais dc Saúde da Bahia (COSEMS/BA).
para elaboração e divulgação da Nota técnica n° 02 DE 2020 que determina a obrigatoriedade
da colocação e disponibilização de equipamentos dispensadores de Álcool gel por partes de
estabelecimentos comerciais que prestam serviços diretamente a população no estado da Bahia.
Disponível em www.saude.ba.gov.br/coronavirus; ,

· Monitoramento diário dos casos notificados, por meio de rumor. telefone elou e-mail tinstitucional, como tambéni a REDCAP que C plataforma do Ministério da Saúde para '
notificação dos casos suspeitos dc COVID19;

· Acompanhamento diário dos contactantes por meio de monitoramento realizado pela vigilância
epidemiológica municipal, onde é elaborado um relatório diário sobre a situação e estado dos

mesmos;
· Elaboração de Nota técnica sobre orientações sobre o serviço móvel de urgência (SAMU');

sobre medidas a serem adotadas durante o atendimento aos casos suspeitos e confirmados de ,
COVID19. Disponível em wyw&aude.ba,gov.br/coronavirus;
Acompanhamento dos casos confirmados, quanto ao tratamento e vigilância do isolamento
domiciliar elou hospitalar;

· Treinamentos junto aos profissionais de saúde, da Atenção primária e da Atenção
Especializada;

· Treinamento para os técnicos de vigilância epidemiológica dos Núcleos Regional de Saúde
(NRS) para que treinem as Bases Regionais de Saúde (BRS) e municípios;

· Organização da rede hospitalar para o recebimento dos casos que necessitarem de
hospitalização;

· Publicações de Boletins e materiais educativos, nota técnica e notas informativas. Disponível
em www.saude.ba.gov.bl"/coronavirus;

· Mobilização junto a outros setores fora do âmbito da saúde para as ações de controle e
enfimntainento do COVLD-19; Corpo de bombeiro, SEC, ANVISA entre outros.

· Vigilância laboratorial através do painel viral pelo Lacen-ba, emitindo os resultados em tempo
oportuno.

Na Bahia, qual o plano da Sesab pura evitar a expansão da doença?
Foi elaborado um Plano Estadual de Contingências para Enfrentamento do Novo Coronavírus

0 - 2019-n CoV divulgado para toda a rede estadual e municipal de saúde e encontra-se disponível
no link www.saude.ba.gov.br/coronavirus. O mesmo tem como objetivo geral preparar a
resposta rápida c coordenada para enfrentamento do Novo Coronavírus no estado da Bahia.
Entre as ações, destacam-se:

· Coordenar as ações de vigilância epidemiológica, vigilância laboratorial e atenção à saúde para
enfrentamento da epidemia.

· Desenvolver estratégias e mecanismos de cooperação entre as áreas técnicas.
· Assessorar e acompanhar a atualização dos Planos Municipais de Contingências.
· Fortalecer a organização e a infraestrutura do SUS-BA e dos demais níveis de resposta para o

enfrentamento de situações dc emergências de saúde pública clo virus 20 19-nC'oV.

· Estabelecer estratégias de Comunicação de Risco.
· Assegurar a distribuição de insumos disponibilizados pelo Ministério da Saúde e ou Estado.
· Reduzir complicações, internações e óbitos. decorrentes das infecções pelo virus 20 W-nCoV.

Sobre a Micareta de Reira cie Santana qual (i opinia"o da Sesab sobre a realiZação do evento?
Confim abaixo o texto completo com resposta da Sesab ao Ministério Público de Feira de
Santana, após questionamento sobre o assunto:
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Em resNs/a ao soliciiado no Q/icio n" 77/2020- 2" /'./ES'. iqformamos que os coronavírus são
uma ampla .família de viFus que podem causar desde reSfriados comuns aiê Sindroníes
Respiiutórias' Agudas Graves (SARS). Em humanos pode ser transmitidoprincipu/mente pelas

' gotículas respiratórias (tosse e espirros) e por contato (mãos e objetos c()nlaminudos),
q/btundo principalmente pessoas com baijua imunidade ou idosos.
A OMS orienta que devem ser evitados ao máximo o conluio com pessoas com sintomas
res7)irat(;rios e situações que as exponham ao risco de infecçãO. e são recomendadas' mudanças ,í
de hábitos diários enquanto durar a propugação da doençu, tais como." evitar cumprimentar "
as pessoas com as mãos, manter uma distância de aproximadamente l metro entre as pessoas
quando fora do ambiente domiciliar: evitur contato com pes:s'oas com sintomas reSpiratÓrios; l
evitar locais com aglomerações humanas. permanecendo inais tempo em casa, ou suindo para
lugares abertos, com ventilação ampla: .2,,
Segundo a Análise de Cenários - COV1D-l9, publicada em 12/03/2020 (anexo), os sinais e '
sintomus clínicos referiabs são princ(palmente respiratórios, como,febre, tosse e di/ículdade
para respirur, O novo comnuvirus' ptm'ui capacidade de se decuplicar (multiplicar o mal de
casos por lOx) a cada 7,2 dias -- em média.
Nu análise dos especialistas', a questâb central não é somente Cl taxa de mortalidade da Covid-8D 19, mas u velocidade com que a mesma gera pacieníes graves levando os sistemas de saúde a

' receber uma demanda muito acima de sua capacidade de atendê-la adequadamente. Nesse

- mesmo documento é analimdo que, se exwajmlarmos esta velocidade de multlí)licação no
cenário brasileiro, a partir ab momento em que o Brasil µm'uir SO casos (situação atual),
podemos chegar a mais de 4 mil casos em 15 dias, e cerca de 30 mil casos em 2/ dias.

0 '

q Considerando essa projeção, podemos entender melhor o racional das medidas restritivas
adotadas nu China e ugora na Itália.

o Considerando o cenário epidemiológico mundial com a OMS deuetanab a COV/D-/9 uma
pandemia:

o Considerundo que o Brusil já vem notj/ícundo casos autóctones em algumas áreas de seu
território nacional;

o Considerando que o virus já circula no Estado da Bahia, apesar de restrito e ainda não se
con/ígurar em área de transmissão c'otnun/tár/a;

o Considerando que em várias partes do mundo, os evemos cuktiws tem sido suspensos:
o Considerando que uma micareta da magniiude da de Feira de Santana, reúne cerca de l milhão

de pessoas de váriaspartes do estado e do pais, con/ígurando-se em Evento de Massa:
o Considerando que a micareia de Feira de Santana ocorrerá na 16"semana epidemiológica do

ano (23 a 27 de abril), coincidindo com u curva ascendenie expmenciàlde casos previstuparu
ocorner no pals;
A Secreturia de Saúde do Estado da Bahia, vem nlanl)restur o seu entendimento de que a
Micaretu de Feira de Santana aumenta exponencialmente o risco de transmissão do novo
coronavírus na Bahia.

Na oportunidade, manifestamos nassos protestos de estima e consideração.
Nas hoSpiiais estaduais houve alguma mud(lnça no /)rolocoh) cie mendimenta com re/ação u
casos suspeiios da cioença? O que está .s'endo./èito ncssê.b' hospitais?
O Ministério da Saúde publicou o Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (20 I 9-nCoV)
onde foi divulgado para toda a rede Estadual, no qual orienta a seguir o mesmo protocolo de
atendimento dos casos de Influenza e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Av. PMcesa Isabel, 678 - São Caetano, Itabuna - BA CEP: 45607-288 CNPJ n': 08.21&991JDOO1-95

Fone: (73) 3618 -4903 Email Planejamentosaude.itabuna@gmail.com
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Precúo súber iamhéni ,\(' //l/ ('4 1'¢'.' '//"/'ê//os relacionado.s' ao cusumen/o que houve no hotel

Txai, em Itacaré. Uni cIos Ccl-'t" C l'/!/i/ "k/,/c/S em São Paulo é de um convidado que estava nesle
casamento. Há h(js/)e(/('.". J///7c/'(m(ir/(L\ C/bj hotel ou outros c'onvidados com suspeitas de ter

contraído o \Ú7lS"

' O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) tomou conhecimento i
hoje (12). onde imediatamente acionou a equipe técnica do Núcleo Regional de Saúde (NRS)
Sul para realizar a investigação em conjunto com a vigilância municipal. Até o momento não

há casos suspeitos na Bahia.

Para mais informações, clique aqui.

Fontes: Sesab, Ministério da Saúde e OPAS
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NOTA TÉCNICA n" 01

GASEC/COVID-19

A Bahia registrou 10 (dez) casos confirmados de COVID-19, não sendo percebida a transmissão

comunitária até o momento. As ações de contingenciamento do avanço da doença requerem

alto grau de informação e articulação dos órgãos públicos, serviços de saúde e sociedade.

A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBl) defende que pacientes com casos leves de

coronavírus devem permanecer em isolamento domiciliar e não devem procurar assistência

médica imediata, exceto nos casos de agravamento do quadro de saúde, como febre,

desconforto respiratório, baixa de saturação, tendo em vista que a superlotação dos pronto

atendimentos e emergências dos hospitais aumentaria o risco de transmissão e

sobrecarregaria os serviços de saúde.

A SBl divulgou em nota, publicada no dia 12 de março, a orientação de que sejam cancelados

ou adiados eventos com grande aglomeração de pessoas e isolamento respiratório domiciliar

de viajante internacional que regressou de pais com transmissão comunitária por 07 (sete)

dias.

A medida de contenção ideal seria reduzir a mobilidade da população e evitar aglomerações de

pessoas. No entanto, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) vem a partir desta nota

orientar aos serviços de saúde do Estado sobre alguns aspectos relevantes ao funcionamento

das Unidades. A saber:

1. Realizar treinamento sistemático quanto à higienização das mãos, uso de EPls, manejo

clinico, coleta de material para análise laboratorial e notificação dos casos suspeitos;

2. Disponibilizar álcool em gel 70% em todos os setores da unidade;

3. Recomenda-se a manutenção das boas práticas de atenção ao parto e nascimento,

com ênfase na amamentação e contato pele a pele;

4. Suspensão das cirurgias eletivas no período de 60 (sessenta) dias, a contar a partir do

dia 18/03/2020;

5. Diminuir o fluxo de pessoas nos grandes ambulatÓrios, a partir da reorganização das

agendas de consultas, redirecionamento de pacientes para outros pontos de atenção,

4g Avenida, 400, Centro Administrativo da Bahia (CAB) l Salvador - BA l CEP: 41745-900

Contato: (71) 3115-4156 l E-mail: sqis,ass.essoria@saude. ba,g9v.bl
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priorização das consultas e procedimentos para casos imprescindíveis e compatíveis

com o perfil de serviços ofertados pela Unidade;

6. Os profissionais de saúde das Unidades poderão ser convocados para desenvolver

atividades de matriciamento a outros pontos de atenção, a partir de orientações sobre

condutas clinicas e dúvidas correspondentes à sua expertise;

7. Restringir terapias e/ou atividades em grupo;

8. Limitar a quantidade de visitantes para apenas 01 por paciente de enfermaria/dia,

organizando a visita de forma a diminuir o quantitativo de pessoas circulando na

Unidade, podendo ser em dias alternados por setor do hospital.

9. Suspender a visita a pacientes nas UTI'S por 90 dias, garantindo aos familiares a

informação da condição clinica do paciente através de boletins diários;

10. Permitir acompanhantes apenas para pacientes menores de 18 e acima de 60 anos e

gestantes, ou com orientação de necessidade através de relatório do médico

assistente. Para estes pacientes que possuírem acompanhantes, a Unidade deve

suspender as visitas diárias;

11. Restringir visitas de paciente em observação;

12. Ficam suspensas por tempo indeterminado as férias e licenças estatutárias passiveis de

gozo oportuno dos servidores públicos estaduais que atuam nos serviços públicos de

saúde do Estado da Bahia;

13. Todo servidor estadual que retornar do exterior, seja por gozo de férias ou eventuais

licenças, deverá efetuar comunicação imediata à Secretaria da Saúde do Estado da

Bahia e permanecer em isolamento domiciliar por 07 (sete) dias, mesmo que não

apresente qualquer sintoma relacionado ao COVID-19, devendo aguardar orientações

da referida Secretaria.

Mais informações em www.saude.ba.kov. br/coronavirus.

Salvador, 16 de março de 2020

4g Avenida, 400, Centro Administrativo da Bahia (CAB) l Salvador - BA l CEP: 41745-900

Contato: (71) 3115-4156 l E-mail: s.a,is.assessoria@saude.ba.gov-b!
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NOTA TÉCNICA n" 03

GASEC/COVID 19

ÀS Unidades da Rede Própria

D©

Considerando o compromisso de manter as orientações atualizadas sobre o

enfrentamento ao COVID-19, seguem destaques:

1- Comunicamos às Unidades, Instituições de Ensino Superior selecionadas a partir do

Processo Seletivo Editais 001/2019 e 002/2019 e instituições de ensino técnico que as

atividades de estágios obrigatórios e não obrigatórios estão suspensas

temporariamente, para os cursos técnicos e de graduação (níveis médio e superior) no

âmbito dos Estabelecimentos de Saúde da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, em

atendimento ao Decreto Estadual M19.529/2020 que regulamenta as medidas

temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do coronavírus (SARS COVID 2).

Considerando o inciso ll do Art. 7" do referido Decreto, tem-se que em função dos

casos confirmados de coronavírus nos Municípios de Salvador, Feira de Santana e Porto

Seguro, ficam suspensos, pelo período de 30 (trinta) dias:

||- as atividades letivas, nas unidades de ensino, públicas e particulares, a serem

compensadas nos dias reservados para os recessos futuros.

2- Em função do elevado número de solicitações de exame que vem sendo

encaminhadas para o LACEN sem indicação ou critério epidemiológico,

comprometendo assim o estoque dos insumos necessários às testagens, reforça-se os

critérios de eleição:

Os testes serão realizados para pacientes vindos do exterior, que tiveram contato direto

com casos confirmados ou vindos de São Paulo, Rio de janeiro e Brasília;

Casos considerados urgentes para testagem:

a) Suspeitos Covid19 internados;

b) Suspeitos Covid19 com quadro de SRAG;

C) Pessoas com febre triados nos Aeroportos, Portos e nas Estradas;

d) Gestantes suspeitas de Covid19
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" Secretaria da Saúde do Estado da Bahia

A seguir, dispõe-se sobre orientações sobre cuidados que deverão ser adotados em

todas as farmácias de dispensação de medicamentos do Componente Especializado no

Estado da Bahia (Fimae, Centros de Referência, NRS)

Obs: já foram emitidas as notas 01 de 1(ãO3/20, destinada às Unidades da Rede Própria,

e nota 02 de 17Á)3'20, destinada às Policlinicas.

Assistência Farmacêutica no Componente Especializado

Cuidados que deverão ser adotados em todas as farmácias de dispensação de

D medicamentos do Componente Especializado no Estado da Bahia (Fimae,

Centros de Referência, NRS):

· Orientar aos pacientes do grupo de risco (lista anexa), que evitem frequentar a farmácia

e que busquem indicar representantes para fazer a retirada dos medicamentos;

· Buscar adequação dos espaços - salas de espera - fluxo de pacientes e adoção de

medidas de biossegurança, das unidades de atendimento de pacientes transplantados,

imunodeprimidos (diabéticos, renal crônico, pneumopatas crônicos, HlV+), idosos,

crianças menores de 5 anos, gestantes, portadores de doenças respiratórias, etc. (vide

lista pag.2);

a. Reduzir a aglomeração dentro do ambiente fechado da recepção,

mantendo somente 50% da capacidade total no interior da farmácia

€ (nunca exceder um número maior do que 30 pessoas). A entrada dos
demais deverá ser controlada, permitindo o acesso à medida que forem

saindo os pacientes atendidos;

b. As cadeiras de espera deverão ser intercaladas (sugestão de isolar com

fita adesiva e aviso, naquelas que não deverão ser utilizadas). Ex.: no

caso das longarinas de 3 lugares, fechar a cadeira do meio;

· Manter álcool gel em todas as bancadas dos atendentes e na mesa de recepção para os

pacientes que adentram o serviço;

· Disponibilizar máscaras cirúrgicas para os atendentes e pacientes do grupo de risco que,

obrigatoriamente, utilizem enquanto estão aguardando atendimento;
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· Realizar dispensação para 2 ou 3 meses, dos medicamentos informados pela DASF - com

estoque disponível;

· Solicitar que o paciente preferencialmente traga sua caneta, não compartilhar a caneta

do funcionário e disponibilizar caneta para uso comum dos pacientes e orientar que

utilizem o álcool gel ao final do atendimento;

· Fixar o cartaz anexo na entrada da farmácia.

*Grupos de risco:

D©
· população indígena aldeada ou com dificuldade de acesso;

· gestantes;

· puérperas (até duas semanas após o parto);

· crianças <5 anos;

· adultos (Z60 anos);

· pneumopatias (incluindo asma);

· cardiovascu|opatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica);

° doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme);

· distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus);

· transtornos neurológicos e do desenvolvimento que possam comprometer a

função respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção congênita,

lesões medulares, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, AVC ou

doenças neuromusculares);

· imunossupressão (neoplasias, HlV/aids);

· nefropatias e hepatopatias;

· obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal - IMC z 40 em

adultos);

· pacientes com tuberculose de todas as formas.

Salvador, 17 de março de 2020.

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
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Modelo de impresso

CONTROLE

CORONAVÍRUS
Caso você se enquadre num dos perfis abaixo, evite frequentar a farmácia, buscando

nomear um representante.

r
È

,,

C
.

Não tendo como evitar, solicite máscara na recepção.
}

r

Usuários que fazem parte do grupo de risco de complicações, que deverão utilizar

máscara:

2. Idoso;

3. Imunodeprimido - Ex.: transplantados, pessoas vivendo com HIV+, portadores

de artrite reumatoide, e outros;

4. Pessoas em tratamento de câncer;

5. Portadores de doenças respiratórias;

6. Pessoas com sintomas de gripe;

7. Diabético;

8. Renal crônico;

9. Crianças menores de 5 anos;

10. Gestantes;

11. Mulheres que tiveram filhos até duas semanas.
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DECRETO N" 13.608

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

D E C R E T O N" 13.608, de 20 de março de 2020

Declara Situação de Emergência no âmbito do

Município de Itabuna, afetado por Doença
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conformo a
Instrução Normativa do Ministório da Integração
Nacional n" 02, do 20 de dozembro de 2016, para
fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e
dá outras providências.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso de suas atribuições legais;

alnparado no que dispõe o art 6° da Lei Orgànw.â do Município de Rabuná - LOMI e,

CONSIDERANDO que a saúde é dtreito de todos e devei do Estado, garantido

mediante politicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal:

CONSIDERANDO a classificação pela Orgânização Mundial de Saúde, no dia 11 de

março de 2020. como pandemia do Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de

preverição, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pUblica, a fim de evitar

a disseminação da doença.

CONSIDERANDO os riscos da disseminação do novo coronavírus, molésüa que já

tem casos confirmados no Estado da Bahia, o

síayg!LjLj[Lj2=gzLÁgçniçQ Qq mégiçQ_j!]lfgçk2k2çlt~Eg!l]suKmlimwmLjgunmçL

CBEMEEL2£2Q2:

CONSIDERANDO ainda, finalmente, a decisão do Governador do Estado da Bahia,

nos termos do Decreto n° 19.549, de 18 de março de 2020, de adotar medidas emergenciais
para enfrentamento da disseminação do coronavírus;

pr2!0l!tgm Municipal Ay Rwtcosa lsatm. 6?8 - Como MimusMM> AAmbW Fnmno Alvos - São C~wio

Certificação Digital: HQ1 YHMY4-8FY8BG8QJKB1FYKL-XUXUO8AZ

Versão e/eúümca dtspon/ve/ em hlW/wwwjtabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP n" 2,200-2.·2001 de 24."08'2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - lCP Brasil
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CONSIDERANDO a confirmação em 19 de março de 2020, de caso de coronavírus

em Itabuna e o risco iminente de sua disseminação:

DECRETA:

D©

D©

Art. 1" - Fica declarada Situação de Emergência em todo o território municipal, em

virtude do desastre classificado e codificado oomo Doença Infecciosa Viral - COBRADE

1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional n° 02, de 20

de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19.

Art. 2' - Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais, no âmbito das

suas competènáas, para envidar esforços no intuito de apoiar as ações de resposta ao

desastre, reabilitação do cenário e rèconstruçào

Art. 3° - Para fins do art. 1° deste Decreto, no âmbito do Poder Executivo Municipal,

consideram-se serviços públicos essenclais as atividades relacionadas à segurança, saúde,

proteção 0 defesa civil, fiscdização e arrecadação.

Art. 4° - Ficam suspensas as férias ou licenças dos servidores das áreas essenciais

estabelecidas no art. 3°, devendo os servidores afastados se reapresentarem em até 72

horas.

Art. 5" - Fica suspenso o funcionamento e atividades de shoppings, galerias, bares,

restaurantes, academias de musculação, dança, ginástica, clubes sociais, igrejas, eventos

sociais, politicos, congressos. convenções, seminários, festas, formaturas, comemorações,

indústrias e fábricas. cursos. atividades bancárias e do comércio em geral, incluindo o

comércio estabelecido nos bairros. a partir da primeira hora de sábado, dia 21 de março de

2020, peb prazo de 15 dias ou até nova deliberação

Prefeitura ,Nlunicipa1 Ay. Pnnoosa 678 - Gwwd AdtnmmtNo MunÀcW Fknmo Alves - São

Certificação Digital: HQ1YHÀW8FY@G8Q-jKBIFYKL-XUXUO8k

Versão eklnôntca dtspon/vel em ht|çp;'/mNwjtabunaba.gov.br
Documento assinado digiralmente conforme MP n° 2,200-2 '200 1 de 24/'08,'°200 l, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - JCP Brasil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
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Parágrafo-Primeiro - Ficam suspensas as atividades internas e atendimento ao

público na sede da Prefeitura do Município de Itabuna, excetuando-se as atividades da

Secretariá Municipal de Saúde e órgãos de fiscdização.

Parágrafo-Segundo - O descumprimento do ora determinado ensejará o

cancelamento ou suspensão de alvará, licenças e permissões de funcionamento, sem

prejuízo de fechamento forçado e responsabilização da pessoa jurídica e física no âmbito

cível, criminal e administrativo.

Art. 6° - Ficam autorizadas a Secretaria Municipal de Sustentabilidade Econômica e

Meio-ambiente, Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito e a Guarda Civil

Municipal a procêderem a fiscalização e imputação das sanções ora estabelecidas. podendo

solicitar apoio policial.

Art. 7"- Fica excepcionado da vedação do artigo 5° deste decreto, o funcionamento

de farmácia, mercados. postos de gasolina, lojas de delivery, supermercados, padarias e

estabelecimentos de saúde.

Art. 8" - Os servidores públicos com %ade superior a 65 (sessenta e cinco) anos,

gestantes e pessoas com diabetes ou hipertensão comprovada por laudo medico e pericia

médica a ser realizada perante o departamento médico da prefeitura, deverão executar suas

atividades remotamente, por prazo indeterminado,

Art. 9° - O disposto no artigo 8° não é aplicável aos Secretários e exercentes de

cargos comissionados ou de confiança, dirigentes e demais servidores públicos municipais

imprescindíveis à manutenção dos serviços públicos essenciais ou lotados nos órgãos de

combate e prevenção ao novo Coronavírus.

Art. 10 - Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a realizar processo de

dispensa de licitação. devidamente justificado, com devida demonstração da economicidade

da despesa. juntando coleta de preços e formalizando-os em atenção aos requisitos legais,

somente se por outro meio hcitatório não puder satisfazer a necesMade da administração,

Pref?itum Municipal Av Pnncúsa 1$oôuw 678 - Cencro MmimMMNo ~cpn Fxmno Ahré3

Certiftação Djgi"taL' HQ1YHMYA-8FY8BG8Q-jKB1FYKL-XUXUO8AZ

Versão ektnÔn/ca dWjon/ve| em: hlW/wwwjtabunaba.gov.br
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=== :com fundamento no inciso lV, art, 24 da Lei 8.666/93, diante da necessidade emergencia| de

aquisição de pmiutos, insumos, serviços, material de limpeza e expediente, não amparados

por licitações já existentes, exclusivamente para combate ao novo Coronavirüs.

Parágrafo-Único - Dever-se-á priorizar a aquisição por meio dos certames

licitatórios já em vigor ou po' meio de registro de preços, inclusive com a adesão a atas de

outros entes, quando cabível.

Art. 11 - Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a promover a encampação.

ou ocupação de imóveis, bem como o confisco e requisição de medicamentos e matecial

penso indispensáveis ao combate ao novo Coronavírus, mediante processo administrativo,

ato expresso e justihcador, pârã tratamento, combate e isolamento de casos suspeitos ou

confirmados, que por outra maneirá não püdèrèm ser supridos,

Art. 12 - Aplica-se este Decreto à Fundação de Atenção a Saúde Itabuna - FASL

fündação publica municipal gestora dD Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães - HBLEM.

Art. 13 - Fica o Secretário de Segurança, Transporte e Trânsito do Município -

SESTTRAN autorizado a êditar decreto para rèduzir, disciplinar, retornar ao horário normal

ou paralisar parcial ou integralmente o serviço de transporte coletivo urbano.

Art. 14 · Este Decreto entra em vgor na data de sua publicação e produzirá efeitos

enquanto perdurar o estado de emergência em saúde, causado pelo Coronavírus, previsto

na Lei Federal n" 13.979, de 06 de kvèrèiro de 2020.

Art, 15 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente, o Decreto n°

13.607 de 19 de março de 2020
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Ê
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, em 20 de março de 2020.

FERNANDO GOMES VITA

Prefeitura Nhmicipai Aw Pnnc»w , 67$ - cwm) MúngpwFbmhQAA~- são
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Versão eletn5nica disponível em.' htW/wwwjtabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.2002/200 1 de 24/108/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Pútdkas Brasileira - iCP Btasil
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Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA

GOOD

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

'l PROCESSO ADMINISTRATIVO ) N° 124-S/2020 i

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

i DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 036-S/2020

OBjETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X DIGITAL DESTINADO AO

ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NOS PACIENTES ATENDIDOS NA '
UPA 24 HORAS.

COTAÇÕES



W -

COTAÇÃODEPREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA Nq 049/2020
SETOR DE COMPRAS -SECRETARIA DE SAÚDE

00008'

L, RESPONDA E ENVIE O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA O EMAIL: comprasaudeitabuna@gmai/.com _' 1|

l
! N' REQUISIÇÃO/SETOR REQUISITANTE: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA 24h i l,

VL R$ ! IQUA VL R$
TOTAL POR l'DISCRIMINAÇÃO UNID T MARCA MÊS

PED 06 MESES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE

EQUIPAMENTO CR (DIGITALIZADOR DE

IMAGEM MARCA VITA FLEX 45PPH;

TRANSFORMADOR DE IMAGEM DIGITAL

SYSTEM; MONITOR AOC 18 POLEGADAS). ,
UNO 01 ' CARESTREN R$: 6.000 R$: 36.0001' LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS VITA LICENCA

CR ENABLEMENT 2030;

, CPU PROCESSADOR CORE 13-7.100; TECLADO
USB PADRÃO +S OFFICE 015 -0041 PRETO;

NOBREAK 3.200VA BIVOLT.

i l _ _ ,OBSERVAÇÕES: 'Í

Serviço destinado para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h
VALOR TOTAL R$ ' 36.000

Ivalidade DA PROPOSTA: 1 MES
pEzo DE ENTREGA: IMEDIATO

'"'-"N"°

)
Fii251226/0ÚU1-811l NOME FANTASIA'

ANALISE
P -

COTAÇÃO CAP- CEN" DE ANALISES
NOME DO CONTATO' DIGITALIZADOR RAIO-X CLÍNICAS SQUISAS LTDA.

N° TELEFONE: 73 - 981404691 RUA A ML'NiZ, 192-A
'N° FAX: L PONT l - CEP 45.600-625

: N° CELULAR: 73 - 981404691 " UNA-&A.. J

Kssinatura: favor colocar carimbo do cnpj



" "- ,' ' " COTAÇÃODEPREçOS
q PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ) N' 049/2020

· - O O

r

SETOR DE COMPRAS- SECRETARIA DE SAÚDE
0

" ·="'""'.:2 000095

.
RESPONDA E ENVIE O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA O EMAIL: comprasaudeitabuna@gmail.com

jN° REQUISIÇÃO/SETOR REãU|SITANTE: 2020 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA 24h "

"X"M'N"'Ã° '"" :::" ""'" ::' "'z:i"'

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE

EQUIPAMENTO CR (DIGITALIZADOR DE

IMAGEM MARCA KODAK DIRECT VIEW;
'h.

, W TRANSFORMADOR DE IMAGEM DIGITAL

1. SYSTEM; MONITOR KODAK 18 POLEGADAS). UND 01 KODAK R$: 9.000 R$: 54.000 ,

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS KODAK 2030;

CPU PROCESSADOR CORE 13-7.100; TECLADO

' USB PADRÃO +S OFFICE 015 -0041 PRETO;

NOBREAK 3.200VA BIVOLT.

OBSERVAÇÕES:
Serviço destinado para atender as necessidades da U.nidade de Pronto Atendimento - UPA 24h

VALOR TOTAL R$ l 54.000

VALIDADE DA PROPOSTA: 1MES

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

%"e'^"'^"^'" CORA ) Fig53026210001-N
COTAÇÃO l CORA- ajNcADE SEFNIÇOS MÉDICOS

l N E DO CONTATO' DIGITALIZADOR RAIO-X i ESPEQALIZADOS LTDA

F"N° TELEFONE:

. 73. 99834-1075
AV. PRINCESA tSABEL, 395 - SALA 607

1"N° FAX: l S,ÁÁJ CAETANO - CEP 45.607-291 l

N° CELULAR: " 73 - 99834-1075 ! ITABUNA- BA.

X^~~'^
ASSINATURA: ) FAVOR COLOCAR CARIMBO DO CNPJ



"""""COTAÇÃODEPREÇOS """"1 """"

l PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ' I N9 049/2020
' SETOR DE COMPRAS -SECRETARIA DE SAÚDE__, ,

00008E

__ _ _
RESPONDA E ENVIE O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA O EMAIL: comprasaudeitabuna@gmai/.com

N" REQUISIÇÃO/SETOR REQUISITANTE: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA 24h

t' l

DISCRIM1NAÇÃO UNIO QUAT MARCA VL R$ , VL R$ TOTAL
PED MÊS l POR 06

, l · MESES ''""""" ,PRESTAÇÃ0 DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE l " '

: EQUIPAMENTO CR (DlGlTALIZADOR DE l , i

'IMAGEM MARCA KODAK DIRECT VIEW;
l l
! l

0 : TRANSFORMADOR DE IMAGEM DIGITAL l ! ,

' R$' l R$: 60.0001. |SYSTEM; MONITOR KODAK 18 POLEGADAS). UNO i 01 KODAK l 10.000 .

, , LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS KODAK 2030; l l

, ! CPU PROCESSADOR CORE 13-7.100; TECLADO
el I l ' l

jUsB PADRÃO +S OFFICE 015 -0041 PRETO;j '

,

l NOBREAK 3200va B1VOLT A_ L___=_

l

' _ __ __:

. OBSERVAÇÕES:

_, _ Serviço destinado para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h ,VALOR TOTAL R$ ; 60.000 i
—4

b

. VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS '
, pjAzo DE ENTREGA: ! IMEDIATO "1 '

' NOME FANTASIA, l R V DOS SANTOS l r090|5]?7/'Âq01-59
Ijunior !N·" . i 'l: '.' . , 'í.YE

N"W DO CONTATO: ! RUBEM JR ' , ,

N LEFONE: i 73 3612-0399 ' ' """ " "" " ' ' ""'
N" FAX: CEN: Hu L · ·.t ÓUJWÜÍ

1LABVN& · Ba J
N" CELULAR: l __ ___ L,

ASSINATURA' l FAVOR COLOCAR CARIMBO DO CNPJ

0 '
.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE sa?de DE ITABUNA

CNPJ N° O8.218.991/OOO1-95

CORA -VL UND CORA - VL TOTAL 6 INSCBST - VL UND INSC.BST- VL TOTAL . CAP - VL TOTAL 6
(TEM DESCRIÇAO UND QTD CAP -VL UNO MES

MÊS MESES MÊS 6 MESES MESES

ALUGUEL DE APARELHO DE RAIO-X DIGITAL,

EQUIPAMENTO DIGITAL CR VITA FLEX

45PPH, VITA LICENÇA IMAGEM SUITE V4-

MEDICAL, VITA LICENçA CR ENABLEMENT,

IMPRESSORA A LASER DV5700/220, CABO

DE ENERGIA, CASSETE 35X43 (14X17),
l UND 1 R$ 9.000,00 R$ 54.000,00 R$ 10.000,00 R$ 60.000,00 R$ 6.000,00 R$ 36.000,00

PLACA DE FOSFORO FLEXIVEL 35X43

(14X17).

R$ 54.000,00 R$ 60.000,00 R$ 36.000,00

Si/wa TeÍes"3a 'l' t:

Setbr de Compras

m
C3
C3
=
CX)
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Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 124-Sl2020 |i

( ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

I
COMPLEXIDADE

I DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 036-S/2020

OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X DIGITAL DESTINADO AO

ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NOS PACIENTES ATENDIDOS NA

UPA 24 HORAS.

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAçÃO PARA

CONTRATAÇÃO



F 9: ltab'ü'iíà
O povo, nosso orgulho.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

CNPJ N° 08.218.991/0001-95

00Q0'U

Itabuna, 13 de Julho de 2020

Do: Departamento Administrativo

Para: Gabinete do Secretário.

objeto: Solicitação de Autorização para Contratação.

Senhor Secretário,

L
Tendo em vista o teor inicial, apÓs atender os tramiteslegais, venho solicitar de V.Ex.a

autorização para abertura de processo licitatório para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RAIO-X DIGITAL, para atender demanda da

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, estando tal contratação estimada no
valor de R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS).

Desde já agradecemos.

C

('"/Á4
Geraldo Pedrasso/i

Diretor do Departamento Administrativo da Saúde

Prefeitura MunicipalAv. Pnhcesa Isabel, 678, São Caetano -CEP,' 45607-291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE i

LPROCESSO ADMINISTRATIVO l
N° 124-S/2020

l

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 036-S/2020

OBjETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X DIGITAL DESTINADO AO

ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NOS PACIENTES ATENDIDOS NA
UPA 24 HORAS.

L

AUTORIZAçÃO PARA CONTRATAçÃO

l
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O povo, nosso orgulho.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

CNPJ N° 08.218.991/0001-95

00009
Itabuna, 14 de Julho de 2020.

objeto: Autorização para Contratação.

Prezados,

Nos termos da legislação, autorizo a abertura de processo licitatório tendo

C:_ como objeto a contratação de empresa especializada em locação de
RAIO-X DIGITAL, para atender demanda da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -
UPA, estando tal contratação estimada no valor de R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL
REAIS).

Desde já agradecemos.

='

Pn,18 9.y'

Emerso Luis Santos Oliveira
Secretá io Municipal de Saúde

Prefeitura MunicipaIAv. Princesa isabel 678, São Caetano -CEP.' 45607-291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 124-Sl2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 036-S/2020

OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
LOCAçÃO DE APARELHO DE RAIO-X DIGITAL DESTINADO AO

ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NOS PACIENTES ATENDIDOS NA

UPA 24 HORAS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



MUNICIPIO DE 1TAB(JNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA

_ O O BAHIA

· . O 08.218.991/0001-95 00009:
- NOTA DE PRÉ EMPENHO N° 0000284/2020 - LIBERADAK'~ C E&LMN?F

m «"
- Exercício ' 2020 Ficha ' 0000400Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Data . 14/05/2020 Data Ref.: 14/05/2020 Valor 36.000,00
Órgão : ID - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : 1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL 1)/\ SAUDE 1)1: ITABUNA

Função : 10 - Saúde

Subfunção :302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa :0025 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Projélo/Atividade : 2.406 - ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE COVID-19

Elcmento Despesa : 33903900000 - Outros Serviços cj¢ 1'erceiros - Pessoa jurídica
Fonte de Recurso : 14 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS IX) SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS

Favorecido : CNPJ/CPF :

Bairro : Cidade :

Endereço . UF:

Histórico : LOCAÇÃO DE RAIO-X PARA UPA

Saldo Anterior Ficha 318.046.07 Valor Pré Empenho 36.000,00 Saldo Disponível 282.046.07

(trinta e seis mil reais )

N° Requisição :

N° Processo :

Modalidade : Dispensa

Objeto :

X( BELENIEX1()

339(.)3'µ)')(KkC) - (hitío> Serviços de Tercut'm - Pessoa JIll idica 3(,1)(l|l.,l|,

1.,'\ Nç'.\ M E X'l'()1

N" Débito Valor ("rédito \ aloi

Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes

Õ 1 $2Z§iÕ1000OÔÔÕ - PRE-EhAPENHõS EMiTiDõS 36 000 DÓ 6221ZÔZÕO00000 -CRÊL)ITO PRÈ-EMPÊNHAD(j 36 000,00
O 1 62211010300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36 000,00 62291010000000 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 36 000 00

l.ocaI/Data/Assinaturas

ITABUNA, 14 de maio de 2020
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Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 124-Sl2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 036-S/2020

OBjETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X DIGITAL DESTINADO AO

ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NOS PACIENTES ATENDIDOS NA
UPA 24 HORAS.

,
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



23/07/2020

-. . REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL . 00009[

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

N'M"RO D' 'N"R'ÇÃ° COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO "^'^ " ^'""""
11.251.226/0001-81 09/10/2009
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

CAP - CENTRO DE ANALISES CLINICAS E PESQUISAS LTDA.

T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

CAP - CENTRO DE ANALISES CLINICAS E PESQUISAS ME

CÓDIGO E DESCRIçÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

86.40-2-02 - Laboratórios clínicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIçÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTQ
C, R ANTONIO MUNIZ 192^ """""*

CEP BAIRRO/DSTRITO MUNICIPIO UF

45.600-625 PONTALZINHO ITABUNA BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

contabilidadearaujo@ig.com.br (73) 3211-1499

ENTE FEDERATIVO RESPON VEL (EFR)

SITUAÇ O CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA 09/10/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAçÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
êmiticjo no dia 23/07/2020 às 12:35:37 (data e hora de Brasília).
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

0001C'f

C

€

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAP - CENTRO DE ANALISES CLINICAS E PESQUISAS LTDA.
CNPj: 11.251.226/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para nns de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DALI) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços "http://rfb.gov.br" ou <http://www.pgfn.gov.br".

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:26:01 do dia 29/10/2019 "hora e data de Brasilia".
Válida até 26/04/2020.
Código de controle da certidão: 1987.D140.170C.BCC6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CAP- CENTRO DE ANALISES C1JNICAS E PESQUISAS LTDA.

CNPj : 1L25j.226mol-81

Balaxço Patrimonial ¢ti1 3li'12/2019

lksaição

A T lV O

ATIVO

CIRCULANTE

Dbponivel

Caixa
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O povo, nosso orgulho. 000;1\

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

SETOR DE COMPRAS

DO: SETOR DE COMPRAS
PARA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES l CONTRATOS

Itabuna, 23 de julho de 2020.

PROTOCOLO Nq 67/2020

Segue processo administrativo para compor processo LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RAIO - X, conforme abaixo descrito.

€

OFICIO MOTIVADOR l REQUISIÇÃO E TERMO DE REFERÊNCIA DO SETOR SOLICITANTE;

COTAÇÕES;

PLANILHA DE PREÇO
SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO;
AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO;

PRÉ - EMPENHO

ITEM OBJETO DEPARTAMENTOS VALOR (R$)
Cy

CONTRATAÇAO DE EMPRESA .
1 ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE MEDIA E R$ 36.000,00

ALTA COMPLEXIDADE.
RAIO -X

_ÜLL%UlU .

RECEBIDO EM: ,a/_QL/2020.
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Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 124-S/2020 .

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE
i

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 036-S/2020

OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X DIGITAL DESTINADO AO

ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NOS PACIENTES ATENDIDOS NA '

UPA 24 HORAS.

'~

PARECER JURIDICO
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T

EMENTA: Parecer Normativo. Aquisição de bens,

serviços e insumos. Enfrentamento da Pandemia "

causada pelo coronavírus (COVID-I9). Contrutações.

Procedimentos. Lei Federal N° 13.979/2020. Medida

Provisória N° 92&2020. Decreto n° IQ. 024/2020.

0 '
SINOPSE

Em resposta à grave situação epidemiológica de alcance global, foi editada em 06 de fèvereiro de
2020, a Lei Federal n°13.979 que "dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância iniernaciona/ decorrente do coronavírus responsável pelo surto
de 20/9". Dentre as medidas estabelecidas para enfrentamento de tal situação, o artigo 4° da Lei

n°l3.979/2020 estabeleceu hipótese excepcional e temporária de dispensa de licitação para
aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfít'entamento da emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus.

Trata-se, com efeito, da criação de uma nova hipótese de dispensa de licitação, ainda que

temporária. que se soma às demais estabelecidas no m. 24 da Lei 8.666/93. Somando-se a isso,
em 20 de março de 2020 foi editada a Medida Provisória n° 926/2020 que alterou a Lei n° 13.979,

0 de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre os procedimentos para aquisição de bens, serviços e

insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública já mencionadm com
destaque para a redução pela metade dos prazos a serem adotados nos procedimentos licitatórios
na modalidade de Pregão, seja eletrônico ou presencial.

Considerando que os artigos 4° a 4°-1 da atual redação da Lei 11° 13.979/2020 aplicam-se a todas as
esferas federativas União, Estados. Distrito Federal e Municípios.

E

Considerando, ainda, a possibilidade da existência de processos e expedientes administrativos

recorrentes ou com caráter repetitivo em que sejam suscitadas consultas a esta procuradoria sobre
questões com os mesmos pressupostos de fato e de direito para os quais seja possível
estabelecer uma orientação jurídica unifOrme, justifica-se a elaboração do presente parecer
normativo a fim de permitir o atendimento das exigências legais a partir da adoção das
recomendações formuladas na presente manifestação.

Prefeitura Municipal de Itabuna Av princesa Isabel. 678 - Cenmo Adm/nistratim Munhapa/ - São Caetano
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çQNSIDEMÇÕES.PRELIMIN,ARE,S, '

De início, convém destacar que compete à Procuradoria Administrativa prestar consultoria sob o
prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e à
oportunidade da prática dos atos administrativos. que estão reservados à esfera discricionária do '

administrador público legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza ·
eminentemente técnicm administrativa dou financeira.

Ademais, entende-se que as manifestações da Procuradoria Administrativa são de natureza
opinativa e, portanto, não são vinculantes para o gestor público, o qual pode, de forma
justificada, adotar orientação contrária ou diversa daquela emanada da consultoria jurídica.
Ou seja, o presente opinativo, como simples orientação jurídica, tem natureza obrigatória, porém.

0 não vinculante e visa auxiliar a Administração Pública na tomada das decisões que atendam
primordialmente o interesse público.

.DA FUNDAMENTAÇÃO

Conforme disposto na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores a Administração Pública deve
selecionar com quem contratar, definir as condições de fato e de direito no intuito de obter sempre
a proposta mais vantajosa, subordinando-se aos princípios legais. Nesse sentido, entende-se por
proposta mais vantajosa aquela em que a prestação do serviço pelo particular se adéqua e satisfaz
ao interesse público, além da Administração assumir prestação menos onerosa com a melhor
qualidade do serviço.

Portanto, a ausência de licitação somente se admite por exceção e, tão somente, nos casos
indicados em lei. As exceções encontram respaldo constitucional e nas definições legais da Lei de
Licitação e Contratos Administrativos. Neste contexto, surge a Lei Federal 13.979/2020 que

0 institui normas específicas para aquisição de produtos e serviços em regime emergencial para
ações diretas de enfrentamento ao novo coronavírus por meio de dispensa de licitação e na
modalidade pregão, com conteúdo especifico para tal momento.

Assim, examinada a matéria à luz da Lei federal n° 13.979/2020, externamos as recomendações a
serem seguidas pelos órgãos da administração direta e indireta do Município de Itabuna para a
correta contratação direta mediante dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e
insumos de saúde. destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do coronavírus (COVIl)-
19).

Dito isso, enumera-se as principais premissas jurídicas que fOram utilizadas na Lei Federal em

comento:

Prefeitura Municipal de Itabuna Av. Pn"ncesa /sabei, 678 - Centro Administrativo Municipal - São Caetano
V-



.

It

L-

Ê PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUN" 0001 '7í
ESTADO DA BAHIA " " "

,-, r PROCURADORIA JURÍDICA

a) da dispensa de licitação tratada na lei n°l3.979/2020

A dispensa de licitação disciplinada pela Lei n°l3.979/2020 inaugura urna hipótese específica de

contratação direta com uma finalidade precisa: o necessário enfrentamento da situação decorrente

da ameaça representada pela COVID-19. A dispensa tratada pela novel legislação, além de

possuir destinação específica, se caracteriza por ser temporária, ou seja, somente pode ser

invocada enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do coronavírus.

Note-se que as contratações diretas a serem entabuladas no âmbito da Lei n° 13.979/2020 não se

confundem em absoluto com as contratações emergenciais típicas, seja pelo procedimento

diferenciado tratado pela norma, seja pela aplicação direcionada e temporária. O art. 4° da Lei
0 n° 13.979, de 2020, delimita o universo de aplicação para as contratações relacionadas ao

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus, assim como disciplina seu funcionamento:

Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta
Lei. (Redação dada pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
§ 1° A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e
aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.

A norma não abarcou expressamenie a possibilidade de utilização da nova hipótese de

dispensa no caso de necessidade de contratação e execução de obras de engenharia, sendo

possível afirmar que a aplicação da dispensa restringe-se a:

a) bens;
b) serviços, incluindo os de engenharia e
C) insumos de saúde.

O escopo da Lei n.13.979/2020 cinge-se, portanto, a bens, insumos, serviços e serviços de

engenharia. As obras de engenharia não foram contempladas e poderão, se for o caso, serem

disciplinadas em Muras alterações normativas. Ressalta-se que a dispensa de licitação em

destaque na Lei Federal têm vigência contida, isto é, somente podendo ser utilizada no período

enquanto durar a situação de emergência.

b) presunção legal de atendimento das condições para a dispensa

O artigo 4°-B da Lei n.13.979/2020. estabelece. de fornia taxativa, nos incisos l a lV ,

todas as condições que se presumem .ia atendidas. São elas:

]. ocorrência de situação de emergência;

2. necessidade de ponto atendimento da situação de emergência:

Prefeitura Municipal de Itabuna Av. Princesa Isabel, 678 - Centro Admlnisuativo MunWpal - SBO Caetano
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3. existência de risco a segurança das pessoas, obras. prestação de serviços,

equipamentos e outros bens,públicos ou particulares; e
4. limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.

Com efeito, em face da grave e urgente calamidade pública que assola o pais e o mundo, decidiu a

Lei, em observância ao principio da eficiência insculpido no art. 37, caput da CF/88, que

não seria razoável exigir que o gestor público declinasse, em cada um dos processos de

aquisição, os fatos e circunstâncias que são de conhecimento público e notório.
Ocorre, no entanto, que tal presunção. embora desobrigue o gestor público de apresentar

repetidamente. e de forma prévia. as justificativas da emergência e da necessidade da
contratação. implica a sua responsabilização caso sobrevenha prova em sentido contrário, ou seja,

de que as circunstâncias fáticas que fundamentaram a contratação por força desta
0 autorização legal específica carecem de veracidade.

Dito isso, conclui-se que a simples compra de um medicamento elou aparelhos de saúdes ou
hospitalares. por exemplo, não é suficiente por si só para que o Estado deixe de realizar o
procedimento de licitação com base na Lei Federal 13.979/20, sendo necessário que demonstre

que os bens e os insumos desejados sejam comprovadamente adequados para combater a situação

decorrente da Covid—l9. Neste sentido, opinou a AGU - Advocacia Geral da União, em recente

parecer sobre o tema:

(...) para a configuração da contratação direta emergencial por dispensa de licitação.
devem ser preenchidos os seguintes pressupostos:
a) Demonstração concreta e efetiva de que a aquisição de bens e insumos de saúde
serão destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de imponância
internacional decorrente do coronavírus;
b) Demonstração de que contratação é via adequada e efetiva para eliminar o risco.

0 Dessa forma, a celeridade buscada pelo legislador, ao passo que mitiga algumas exigências

previstas na sistemática da Lei n° 8.666/93, impõe ao gestor público o dever de cautela e de

apuração das circunstâncias fáticas que orientam para eventual contratação direta sob tal
fúndamento.

Vale ressaltar que a permissão aqui estudada não admite interpretações extensivas. de modo que

os requisitos acima elencados devem observados pelo Poder Público no momento da contratação.
sob risco de incorrer em improbidade administrativa.

c) da ampla divulgação das informações

Atenta aos deveres de transparência e ampla publicidade das atividades da Administração Pública,
a Lei n° 13.979/2020 determina que as contratações realizadas por meio da habilitação legal nela

prevista deverão ser iinediatamente disponibilizadas em site oficial específico.

Prefeitura Municipal de Itabuna Av Pnncesa Isabel, 678 - Centro Admmislram Municipal - São Caetano
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A disponibilização imediata das informações sobre tais contratações é de extrema importância.

não SÓ para a prÓpria Administração, uma vez que permitirá que órgãos e entidades públicas

saibam o que os outros estão contratando, e como estão contratando, como também para que as

instâncias de controle, e mesmo o cidadão, possam monitorar essas contratações emergenciais

com maior facilidade, sendo certo que toda contratação realizada pela Administração é uma
contratação que deve atender a interesses e necessidades públicas.

Nesse sentido, o § 2", do mencionado an. 4°, estabelece que essa divulgação na rede mundial de

computadores deverá obedecer, no que couber, as exigências do art. 8°, § 3°, da Lei de Acesso à

Informação (Lei n° 12.527/201 l), apresentado, ainda, "o nome do contratado, o número de sua

inscrição na Receita Federal do Brasil. o prazo contratual. o valor e o respectivo processo de

contratação ou aquisição".
0 d) não exigência de estudos preliminares para as contratações de bens e serviços comuns,

A Lei em apreço, após modificações do Poder Executivo, passou a não exigir, para contratação de

bens e serviços comuns. por meio da dispensa nela prevista, a elaboração de estudos preliminares

pela Administração contratante.

Os estudos prévios são, em regra, a primeira fase do planejamento de uma contratação pública.

que visa a análise da necessidade de contratação, viabilidade (inclusive, técnica) da contratação,

" seus impactos ambientais e fornecer elementos para o futuro projeto básico ou termo de referência.
conforme an. 6°, IX, da Lei n° 8.666/93.

Buscou-se, portanto, a simplificação do procedimento quando a contratação direta destinada ao

enfrentamento da emergência de saúde pública proveniente do coronarvirus tiver como objeto

bens e serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser

0 objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado (conforme parágrafo
único, do art, 1°. da Lei n° 10.520/2002).

e) da admissão de termo de referência básico e de projeto básico simplificados.

A Lei n° 19.979/2020, alterada pela MP n° 926/2020, admite, em seu art. 4°-E, que. para as

contratações para enfretamento da situação emergencial causada pelo coronavírus, a apresentação
de temo de referência simplificado e projeto básico simplificado. A observação a ser realizada é

no sentido de que o dispositivo se refere às "contratações'", não apenas às dispensas de licitação.
Assim, não obstante entender ser necessária a caracterização do objeto a ser contratado, a Lei n°
13.979/2020 permite a realização de termo de referência simplificado e projeto básico

simplificado, evitando, pois, que a excessiva complexidade da documentação pré-contratual venha

ser um entrave a efetividade das contratações. evitando-se, pois. a majoração dos danos causados
pela covid-l9.

Prefeitura Municipal de Itabuna a v, Rrincesa Isabel, 678 - Centro AdministratM) Munjába/ - São Caetano
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i) possibilidade de contratação de equiparnentos usados

Considerando o cenário de emergência internacional, bem como a escassez de bens e

equipamentos novos em face do crescimento mundial do surto, restou estabelecida de forma

expressa a possibilidade de aquisição de equipamentos usados na contratação de bens e

serviços. Dessa formm a legislação moderniza o escopo das contratações que tem em sua

concepção rotineira o emprego de produtos novos. Necessário se faz enfatizar que a legislação não

descuidou da qualidade dos equipamentos a serem contratados na medida em que apontou

expressamente a responsabilidade do fornecedor pelas plenas condições de uso e de

funcionamento do bem a ser adquirido

0 g) contratos com vigência de até 6 meses

Por força do artigo 4°-H. da Lei n. 13.979/2020 restou estabelecido o prazo de até seis

meses para duração dos contratos. bem como a possibilidade de prorrogação das contratações por

sucessivos períodos enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento da situação de

emergência de saúde pública. No ponto, se afasta radicalmente, diante da especialidade da noma,

as discussões sobre a possibilidade ou não de prorrogação inerentes as contratações emergenciais

disciplinadas pelo artigo 24, lV , a Lei n. 8.666/93. Diz o art.4°-H que:
Ê

Art. 4"-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e
poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade
de enfNntamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.

Importante observar que o encerramento do estado de emergência não acarretará a rescisão

abrupta dos contratos alusivos aos procedimentos regidos nesta Lei. Isto porque que os

eventuais efeitos da situação de emergência serão sentidos por niais algum tempo e aqueles

O que porventura foram acometidos pela enfermidade não podem ser abandonados sem o

cuidado necessário. Cite-se:

Art. 8° Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. exceto
quanto aos contratos de que trata o art. 4°-H, que obedecerão ao prazo de vigência neles
estabelecidos.(Redaçãa dada pela Medida Provisória n° 926, de 2020)

Aqui cabe fazer uma distinção. O Art. 4°-H condiciona a prorrogação (e não a vigência contratual

em si) à necessidade de enfrentamento da situação. Ademais, o art. 8° é claro ao preservar a

vigência dos contratos quando encerrado o estado de emergência. Desse modo, o fim da

emergência (ou da necessidade de enfrentamento dos seu efeitos) poderá eliminar a

possibilidade de novas prorrogações, mas não afeta o prazo de vigência já estabelecido ou

prorrogado, níuito n]enos é causa para a sua rescisão antecipada.

Prefeitura Municipal de Itabuna Av. Pn'ncesa Isabel, 678 - Centru Administrativu Munickja/- São Caetano 6
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YF
h) da reIahvização da hal)llltilçiio

O art, 4°-F, da Lei n° 13.939/2020 permite, ainda, que, excepcionalmente, a autoridade pública

competente, dispense, da contratadm documentação de habilitação. Será, possível, portanto, a

dispensa de "apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o

cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação

de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso

XXXIII do caput do art. 7° da Constituição".

i) da permissão para contratação com empresas impedidas

No mesmo espírito da permissão anteriormente tratada - de relativização da documentação de
,D habilitação - as alterações formuladas pela MP n° 926/2020 tomaram possíveis, na dispensa de

licitação previs[a na Lei 13.979/2020. contratações de "bens, serviços e insumos de empresas que

estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o

Poder Público suspenso".

Aqui, o Legislador exigiu que o particular em questão seja o único fornecedor do bem ou serviço a

ser adquirido. Assim, ainda que a empresa se encontre impedida, no momento da contratação, de

licitar ou contratar com o Estado, para fins obter soluções ao enfretamento da situação de

emergênci& será possível realizar sua contratação.

j) dispensa excepcional da estimativa de preços

Conforme previsto no § 2" do art. 4°-E, excepcionalmente, será dispensada a estimativa de preços.

mediante justificativa da autoridade competente. A realização da estimativa de preços não

impede a contratação pelo Poder Público por valores superiores que decorram de oscilações
0 ocasionadas pela variação de preços. o que deverá ser justificado nos autos do processo de

contratação (art. 4°-E, §3°).

A Cotação de preços deverá obedecer as seguintes regras: a) Verificação de preços no Portal de .

Compras do Governo Federal: b) pesquisa publicada em mídia especializada; C) sítios eletrÔnicos

especializados ou de domínio amplo; d) contratações similares de outros entes públicos; ou e)
pesquisa realizada com potenciais fornecedores, sendo recomendada a apresentação de pelo menos

três cotações.

Entendemos que tal possibilidade somente poderá ser utilizada pelo gestor público em casos

excepcionalíssimos nos quais a necessidade de aquisição é tão urgente. e o risco do perecimento
do bem jurídico que se visa proteger com a contratação é tão elevado, que não se mostraria

razoável a realização de qualquer diligência para a realização da estimativa de preços. Poder-
se-ia, da mesma forma, dispensar a realização de tal estimativa de preços caso houvesse
demonstração inequívoca de que a aferição de preços em mercado revela-se
Prefeitura Municipal de Itabuna Av Pnncêsa Isabel, 678 - Centro Admin/strâtivo Munmpal - São Caetano 7 '"
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manifestamente impossível. De qualquer forma, por se tratar de dispensa de exigência que,

caso mal utilizada, poderá frustrar os princípios da economicidade e da obtenção da
proposta mais vantajosa, deve o gestor. ao assim proceder, apresentar a devida justificativa

para não realizar a estimativa de preços.

k) da redução dos prazos do procedimento licitatório - Pregão

No tocante as contratações realizadas por meio de procedimento licitatório, especificamente na
modalidade pregão, realizada na forma presencial ou eletrônica, previu a MP 926/2020 que, na
aquisição de bens e insumos ou contratação de serviços necessários ao enfrentamento da
emergência em saúde pública ora comentada, os prazos foram reduzidos pela metade, sendo que,
quando se tratar de número ímpar, o arredondamento ocorrerá para o número inteiro antecedente

© (ex vi art. 4°-G)

Nesse sentido, o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do
aviso, que, normalmente, é de 8 (oito) dias úteis, passa a ser de 4 (quatro) dias úteis, assim como
os prazos para apresentação de razões recursais e de contrarrazões, atualmente de 3 (três) dias
úteis cada, passarão a ser de apenas l (um) dia útil. Ademais, nas situações ora evidenciadas, o
recurso passa a ter o caráter meramente efeito devolutivo, sem haver a necessidade de suspensão
do procedimento licitatório, como ocorre ordinariamente. Também será de ] (um) dias útil o prazo
para impugnação aos termos do instrumento convocatório

Vale destacar que os procedimentos mencionados anteriormente. tais como apresentação
simplificada de termo de referência elou projeto básico, assim como dispensa de estudos
preliminares e obtenção de preços estimados, aplicam-se a quaisquer contratações. seja por
dispensa ou licitação, para aquisição de bens e insumos ou prestação de serviços que tenham por

0 objetivo o enfrentamento da emergência que trata a Lei n° 13.979/2020.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, embora a Legislação em comento tenha permitido a realização de pregões com
procedimentos abreviados, a real ização de pregão presencial enfrenta, neste momento, algumas
limitações, pois, além de contrariar as recomendações médicas de evitar aglomerações para
reduzir a possibilidade de contágio pela Covid-l9, o Município de Itabuna, dentre outros, impôs
restrições de acesso e circulação. causando limitações aos serviços de transporte, hotelaria e
alimentação, o que dificulta a participação nos pregões presenciais de licitantes sediados em outras
regiões, comprometendo a competitividade do certame.

Prefeitura Municipal de Itabuna Av Pnncesa Isabel, 678 - Centro Administrativo Municipal - São Caetano
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Assim, considerando que já está sedimentado na adn:iinistração pública brasileira o entendimento

de que deve ser dada preferência ao pregão eletrônico em vez do presencial para a aquisição de

bens e serviços comuns, visto ser a modalidade mais indicada para assegurar a ampla
competitividade, a redução de custos aos participantes, a transparência e a segurança dos certames,

deve ser dada prioridade ao uso da modalidade Pregão Eletrônico só se admitindo a

utilização da Dispensa de Licitação se restar justificada a impossibilidade de contratação

dentro dos prazos exíguos previstos na Lei n°l3.979 para tal modalidade.

Caso seja demonstrada tal impossibilidade, elencamos a seguir os elementos a serem verificados

individualmente nos autos de cada procedimento administrativo em que se processa a contratação

direta, mediante dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao

enfientamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

0 coronavírus, com fundamento no art. 4° da Lei federal n° 13.979/2020:

a) Cumprimento dos requisitos para a incidência da noma federal que autoriza a dispensa de

licitação:

a.l) Os bens, serviços e insumos que se objetiva adquirir deverão destinar-se

exclusivamente ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
,coronavírus (COVID-19):

a.2) A autorização legal para a aquisição direta por dispensa de licitação é temporária,

se limitando ao período enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

a.3) As aquisições realizadas com base no dispositivo deverão ser

imediatamente disponibilizadas em sítio oficial especifico na rede mundial de

computadores, contendo as informações descritas no art. 4°, §2° da Lei federal
n°13.979/2020.

0
b) Não obstante q permissivo legal para a dispensa de licitação nas aquisições destinadas ao
enfhentamento da COVID-19, deve o gestor público sempre observar os princípios que
lhe são impostos pelo art. 37 da Constituição Federal, bem como aqueles previstos no art.
3° da Lei 8.666/93.

C) Mesmo se tratando de procedimento de contratação direta, deve ser observado o rito e a
instrução da denominada fase interna do procedimento, de acordo com as regras da Lei n"
13.979/2020, aplicando-se subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, instruindo- se os autos com:

ç. l) projeto básico simplificado (ou termo de referência simplificado), contendo os
elementos indicados no art. 4°-E, §1° da Lei n" 13.979/2020, aprovado pela autoridade

competente (m. 7°, §2°. I. Lei 8.666/93). contendo orçamento detalhado (art.7°, §2°.
II, Lei 8.666/93); '

Prefeitura Municipal de Itabuna Av. pn"ncesa Isabel, 678 - Centro Admihtstrativo MuniájM- São Caetano
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c.2) Comprovação da existência de recursos orçamentários para fazer frente à futura

contratação (art. 4°-E. §1°, VII da Lei n° 13.979/2020 CIC art. 7", §2°, III, Lei

8.666/93):

c.3) Habilitação jurídica, dispensada mediante justificativa da autoridade competente em

caso de restrição de fornecedores ou prestadores de serviço (art. 28 da Lei 8.666/93 cIc

art. 4°-F da Lei n° 13.979/2020):

c.4) Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, dispensada mediante

justificativa da autoridade competente em caso de restrição de fornecedores ou
prestadores de serviço (art. 29, Lei 8.666/93 CIC art. 4°-F da Lei n° 13.979/2020).

A dispensa de apresentação da documentação não poderá recair, no entanto, sobre a
.0 prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no

inciso XXXIII do caput do art. 7° da Constituição;

cS) Documentação relativa à capacidade técnica, dispensada mediante
justificativa da autoridade competente em caso de restrição de fornecedores ou

prestadores de serviço (art. 30. Lei 8.666/93 CIC art. 4°-F da Lei n° 13.979/2020);

c.6) Documentação relativa à qualificação econômico-financeira, dispensada mediante

justificativa da autoridade competente em caso de restrição de fornecedores ou

prestadores de serviço (art. 3 l. Lei 8.666/93 CIC art. 4°-F da Lei n° 13.979/2020):

d) Devem ser cumpridas as exigências do art. 26, parágrafo único, ll e Ill da Lei n° 8.666/93,

instruindo-se os autos com:

d.l) A razão da escolha do fornecedor ou executante;

d.2) A justificativa do preço.
©

e) No que diz respeito à pesquisa de preços que embasará a aquisição, devem ser observadas as

regras especiais quanto à justificativa de preços introduzida pela Medida Provisória n° 926/2000:

e.l) Por força do art. 4°-E, § 2° da Lei n° l 3.979/2020, admite-se
excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, a possibilidade

de dispensa da apresentação de estimativa de preços de que trata o inciso VI do

mencionado dispositivo;

e.2) O art. 4°-E, § 3" da Lei n° 13.979/2020 admite, mediante justificativa nos autos, a
possibilidade de contratação pelo Poder Público por valores superiores ao

encontrado na estimativa de preços. desde que esses decorram de oscilações ocasionadas
pela variação de preços.

Pmfóttura Municipal de Itabuna Av. Pnncesa Isabel, 678 - Centro Administrativo Muni%al - São Caetano
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f) Observância de outras regras especificas nas dispensas de licitação realizadas sob a égide da

Lei n° 13.979/2020:

f.l) Excepcionalmente, quando houver demonstração inequívoca da existência de um
único fornecedor para determinado bem ou serviço, será admissível a contratação de
empresa que esteja com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação

ou contratar com o Poder Público suspenso.

f.2) Admite-se a aquisição de bens e contratação de serviços, que envolvam
equipamentos usados, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições

de uso e funcionamento do bem adquirido.

0 f.3) Quando se tratar de bens e serviços comuns, assim entendidos aqueles cujos

padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por meio
de especificações reconhecidas e usuais do mercado (definição do art. 3°, II do Decreto
federal n.10.024/2019), não será exigida a elaboração de estudos preliminares .

f.4) O gerenciamento de riscos a que aludem os arts. 25 a 27 da Instrução
Normativa n° 05/2017, somente será exigível durante a fase de gestão do contrato,
sendo fundamental a indicação de um gestor de contrato.

f.5) A duração dos contratos regidos pela Lei n. 13.979/2020 limita-se a 6 meses, podendo
ser o período de vigência prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a
necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.

f.6) Para os contratos regidos pela referida Lei, pode a administração pública prever

que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições
0 contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do

valor inicial atualizado do contrato.

Por fim, com a emissão do presente Parecer Normativo, ficam dispensados do envio para

exame e aprovação pela Procuradoria-Geral do Município de Itabuna, os processos de
.dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da

emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, ressalvadas as hipóteses de consultas
acerca de dúvida de ordem jurídica devidamente identificada e motivada.

Para a utilização do presente parecer normativo nos casos concretos, deve a Administração
Pública instruir os respectivos processos com:

( a ) cópia integral deste parecer normativo devidamente aprovado pelo Procurador-Geral
do Município de Itabuna;

. Prefeitura Municipal de Itabuna Av Pnncesa Isabel, 678 - Centro Administrativo Munkápal- São Caetano
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(b) declaração da autoridade competente para a prática do ato atestando que a situação
concreta se enquadra nos parâmetros e pressupostos do parecer normativo e que foram

observadas suas orientações.

(C) Aprovação da Controladoria Geral do Município - CGM a quem cabe, através de seus
sistemas de controle interno. conforme Lei Municipal n°l.970, de 06 de outubro de 2005

"examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das
licitações e contratos, sob os aspectos da publicidade, legitimidade, economicidade e

razoabilidade" (art. 5°,Vl).

É o parecer. SMJ.

O Itabuna-BA, 20 de março de 2020,

.
Antônio a

Subprocu a r inistrativo

À consid ração superior do Ilustríssimo Senhor Procurador Geral do Município de Itabuna.

Aprovo o parecer supra,

©
lZ" rmamà armer," '

Procurador Geral

Prefeitura Municipal d0 Itabuna Av Princesa Isabel. 678 - Centro Administrativo Municipal - São Caetano
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

"l PROCESSO ADMINISTRATIVO l
N° 124-S/2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 036-S/2020

OBjETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM '
LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X DIGITAL DESTINADO AO

,ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NOS PACIENTES ATENDIDOS NA l

UPA 24 HORAS.

TERMO DE DISPENSA
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O povo, nosso orgulho.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CGCICNPj: 08.218.991/0001-95 CJOÜ 3

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. O36-S/202O

INome do Contratado.

AP - CENTRO DE ANALISES CLÍNICAS E PESQUISAS LTDA
CNÈJI CPF lnsc. Est. n°

11.251.226/0001-81
Endereço (Rua, Av., Praça, etc.)

RUA ANTONIO MUNIZ N° 192-A
BAIRRCL MUNICÍPK) UF:

PONTALZINHO ITABUNA BA
CONTA BANCÁRIA

Banco: Agência: orita Corrente:

objeb' CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X DIGITAL
DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NOS PACIENTES ATENDIDOS NA UPA 24 HORAS.

alor: RS 36.000,00 (Trinta e seis mil reais).

caractehzação da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço:

Considerando que o plano diagnóstico da radiologia, permite que os profissionais de saúde identifique com
facilidade qualquer anormalidade no pulmão, característico do pacientes com Covid-19, a Secretaria Municipal de
Saúde efetivará contrato com a empresa CAP - CENTRO DE ANALISES CLÍNICAS E PESQUISAS LTDA, e ainda,
devido a situação decretada como Estado de Emergência no Município de Itabuna, Decretos n° 13.608 de
20/03/2020, com alterações promovidas pelo Decreto n° 13.609 de 21/03/2020, como medida de combate e
prevenção.

emos em tela a possibilidade de contratação direta, com a hipótese de Dispensa de licitação, prevista Lei n°.
13,979/2020 e alterações. Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia,
e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
oronavirus de que trata esta Lei. § 1° A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e

aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

oronavirus.
Dotação ÔRÇAMENTÁRIA

Unidade Gestora l Fonte l Projeto/Atividade I Elemento_ de Despesa l Valor RS
1019 l 14 l 2406 l 339039 l 36.000,00

BASE LEGAL
ARTIGO 4°, da Lei n". 13.979/2020 e alterações.

· 'Made Solicitante: Diretor: r'abrícía ou
3iroWa do D rt~to lWh

. 0 Atta ~OXWDepartamento de Media e Alta Complexidade · · 071j

Fabrícia oura Costa
Diretora do Departamento Media e Alta Complexidade

COMISSÃO DE LICITAÇAO - JUSTIFICATIVA/ DATA IASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS

Na forma da justificativa apresentada pelo DEPARTAMENTO DE MEDIA e ALTA COMPLEXIDADE, no presente termo de
ispensa de licitação, a contratação encontra em amparo no ARTIGO 4", da Lei n°. 13.979/2020 e alterações, gu
undamenta e autohza, com Oispensa de Licitação.

Comissão de LICITAÇÃO - Justificativa

comissão de licitação informa que a contratação foi realizada em caráter emergencial, haja vista a necessidade de compr
imediata dos referidos produtos, devido a dificuldade e escasses destes no mercado e preços acima do valor de mercado, devid
ao cenário atual de pandemia mundià| do coronqvirus_ _ _

Despacho Final do Ordenador da Despesa - Homdogação

Data h

De acordo, EMITA-SE o EMPENHO. 23/07/2020 Emer nhds SutosOliAwn' 9.376

EMERSON LUIS SANTOS OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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i PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 124-S/2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
CNPJ N" 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE ITABUNA

ooon:
DISPENSA DE LICITAçÃO N°. 036-S/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 124-S/2020

CONTRATO N° 158-S/2020

LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X DIGITAL
DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-
19 NOS PACIENTES ATENDIDOS NA UPA 24
HORAS, ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA CAP -
CENTRO DE ANALISES CLÍNICAS E PESQUISAS
LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE ITABUNA, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n° 08.218.991/0001-95 com sede na

Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, nesta Cidade de Itabuna, Estado da Bahia, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Interino, o
senhor EMERSON LUÍS SANTOS OLIVEIRA, RG 08399912-40 SSP/BA, CPF 009.342.265-20 residente

na Rua A, n° 30, Loteamento Monte Cristo, Itabuna - Bahia, de outro lado à empresa CAP - CENTRO DE
ANÁLISES CLÍNICAS E PESQUISAS LTDA-ME, pessoa jurídica de Direito Privado, portadora de CNPJ

11.251.226/0001-81, com sede à Rua Antônio Muniz, n°.192-A, Pontalzinho, ltabuna-Bahia, neste ato
representado pela responsável legal, NILSON RÔMULLO SILVA DE OLIVEIRA, portador da cédula de

identidade sob n°. 05960024- 16 SSP/BA e do CPF sob n°. 961.893.205- 20, residente e domiciliado na
Travessa São Luiz, n° 139, 1" andar, Apto 102, João Soares, Itabuna - BA, resolvem celebrar o presente
CONTRATO, de acordo com o Processo de Dispensa Emergencial 036-S/2020, que se regerá pela Lei
Federal 13.979/2020 e demais alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

I-CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBjETO

Constitui objeto do presente Contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO
DE APARELHO DE RAIO-X DIGITAL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NOS PACIENTES

C ATENDIDOS NA UPA 24 HORAS, em conformidade com a coleta de preços apresentada da qual decorre
este termo contratual.

iòjk'

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNO QUANT MARCA VALOR VALOR 06MÊS MESES
PRESTAçÃO DE SERVIçO EM
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CR
(DIGITALIZADOR DE IMAGEM '
MARCA KODAK DIRECT VIEW:
TRANSFORMADOR DE IMAGEM
DIGITAL SYSTEM; MONITOR

01. KODAK 18 POLEGADAS). LEITOR UND 01 CARESTREN R$ 6.000,00 R$ 36.000,00
DE CODIGO DE BARRAS KODAK
2030:
CPU PROCESSADOR CORE 13-
7.100; TECLADO USB PADRÃO +S
OFFICE 015 -0041 PRETO;
NOBREAK 3.200VA BIVOLT.

VALOR TOTAL..................................................................................... ........ R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reai9j'.'

Il - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

l '
Prefeitura Municipal secretaria municipal DE saúde '
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As despesas para o pagamento deste contrato correrão por
seguir especificada:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
CNPJ N° 08.218.991/0001-95

C00F·
conta dos recursos da Dotação Orçamentária a

th

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

"" . . . Elemento de
Unidade Gestora Fonte Projeto/Atmdade Despesa

2406
1019 14 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE 339039

COVID-19

III -CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1" - O Valor Global do presente contrato é de R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais).

§ 2" - Nos preços ofertados na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta
ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

§ 3° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em conta
corrente, imediatamente após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica e devidamente atestada a
entrega definitiva do objeto contratado.

§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imediatamente devolvido para substituição elou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que
esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor
contratual.

IV - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DO PRODUTO E
VIGÊNCIA DO CONTRATO.

a) O prazo para a entrega do objeto do presente contrato será IMEDIATO, após solicitação da secretaria.
b) A vigência do contrato será de até 6 meses ou com a entrega definitiva dos produtos, e poderão ser
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da
situação de emergência de saúde pública.
C) A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor designado pela Secretaria de Saúde.
d) O material deverá ser instalado na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h, o qual formulará o
pedido, através do setor responsável.
e) A entrega deverá ser efetuada com data programada e confirmação antecipada no local indicado pelo

€ município, ficando as despesas inerentes com frete por conta da Contratada.
f) O prazo de entrega dos materiais será imediato após a solicitação da Secretaria de Saúde.
g) Correrão por conta da Contratada todas as despesas inerentes ao cumprimento disposto do subitem
anterior.
h)
V - CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES

5.1 -OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações contidas no instrumento convocatório, que aqui se consideram
literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

a) A atender o(s) pedido(s) da contratante no prazo estipulado na autorização de fornecimento;
b) Entregar o produto com a marca com que concorreu no processo licitatório;
C) A fornecer produtos de qualidade;
d) O produto entregue deverá estar rigorosamente de acordo com o que foi especificado na Proposta, bem
como com o que foi solicitado no presente Edital;
e) Em caso de devolução do Produto, por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas
serão atribuídas ao fornecedor;
f) A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as características
apresentadas pelo produto, estará sujeita às sanções previstas na legislação vigen e e a nao sub ti uição
pelo produto adequado será considerado como recusa da entrega.

Prefeitura Municipal ,,,,,,,,,, m,n,,,r,, ,, mú,
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g) A manter um preposto, aceito pela contratante,
h) A responsabilizar-se pelos danos que causar à

para representá-lo durante a execução do contratjj O O :'. 3 i

contratante ou a terceiros durante vigência do Contrato;
i) A cumprir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato e no edital;
j) A manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação;
k) Fornecer juntamente com a entrega dos bens toda a sua documentação fiscal e técnica e seu respectivo
termo de garantia de fábrica;
l) O aparelho deve estar apto a produzir entre 45 e 85 filmes por hora.
m)O software do equipamento deve ter extensão de linha, curva cervial e lombar, linha de George, ângulo
de Limpman Cobb, Goniometria e Gonsted.
n)O aparelho deve utilizar tecnologia fototermográfica (laser e seco).
o)A qualidade da imagem impressa dever ser de 325 pixels por polegada, com espaçamento de 78 de
microns entre os pontos, a laser.
p)A manutenção do aparelho, e o treinamento de manuseio do mesmo para os funcionários da unidade,
deverão ser realizados pela empresa contratada.

5.2. -OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
À

O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento convocatório por
determinação legal, obriga-se a:

a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no
máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
b) Realizar o pagamento pela execução do contrato;
C) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial
no prazo legal.

VI- CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

§ 1° - O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo
órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou a CONTRATADA às seguintes sanções
prevista na Lei Federal n° 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:

a) Advertência;
b) Declaração de idoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com
órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e
Municípios por prazo de até 05(cinco) anos;
C) Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Itabuna pelo mesmo prazo previsto
na alínea anterior;
d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
objeto não entregue;
e) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia
subsequente ao trigésimo.

§ 2° - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso,
ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.

§ 3° - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

§ 4° - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências da CONTRATADA, junto à
CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária.

§ 5° - Sanções previstas na Lei Federal n" 10.520/02, art. 7°:
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que s

3 ,
Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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refere o inciso XIV do art. 40 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominações legais. 000j,3í

VIl - CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as
previstas na Lei n° 8.666/93.

§ 1". A Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos
incisos l a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

§ 2°. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos ll a XI e XV do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93,
não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.

\

S

!
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VIII - CLÁUSULA OITAVA - COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo
este Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou
compensação de créditos, sempre que possível.

lX - CLÁUSULA NOVA DAS DISPOSIçÕES GERAIS

§ 1°. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.

§ 2°. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

§ 3°. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou
em parte.

§ 4°. Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis
com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos
e as disposições do Direito Privado.

§ 5". A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
execução dos serviços objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja
culpa da CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.

§ 6". Após o 10° (décimo) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE, poderá
optar por uma das seguintes alternativas:

a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a
CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de
atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.

§ 7". A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no
Diário Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93.

X - CLÁUSULA DECIMA - DA LEGISLAçÃO APLICÁVEL À EXECUçÃO DA CONTRATAçÃO E OS
CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII).

A legislação aplicável a execução deste contrato e os casos omissos serão resolvidos com base nas
disposições constantes das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e legislação posteriores, nos princípios de
direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que prestem a suprir eventuais lacunas.

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAçÃO DO CONTRATO

jj

Prefeitura Municipal SECRETARIA municipal de saúde
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Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, assim como a sua
designação adequada, a diretoria solicitante recomenda a Sra. Rebeca dos Reis - Função:
COORDENADORA DA UPA, como Gestor do contrato a ser gerado. Cí0013"

§ 1° O Gestor de contrato deverá:
a) Solicitar ao Dept° de Licitações e Compras a cópia do referido contrato;
b) Identificar no presente contrato, quais itens dizem respeito à sua solicitação;
c) Dar baixa em sua via de contrato a cada requisição emitida ao setor Administrativo, mantendo o saldo
atualizado.
d) Observar se os itens recebidos conferem com o solicitado e constante do contrato.

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAçÃO

O presente contrato é vinculado ao termo de dispensa constante no processo administrativo e a ficha de
programação orçamentária da contratada.

XIII -CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - FORO

C As partes elegem o Foro da cidade de Itabuna, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e
forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achadas conforme.

Itabuna, 23 de julho de 2020

~|1N~du~
, .túqf ~Lds&RtQS Mirim

município dµ|tabuna - c(gpnmATgkNTE
EMERSON LUÍS SANTOS OLIVEIRA

S, tário Municipal de Saúde

Z: t C já' j cZ2'_
CAP - CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS E PESQUISAS LTDA-ME

NILSON RÔMULLO SILVA DE OLIVEIRA
Contratada

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Prefeitura Municipal de

Itabuna

DISPENSA

EXTRATO DA DISPENSA 036-5.2019

E %è Ka9iií3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CGCICNPj: 08.218.99110001-95

AVISO
RATIFICAÇÃO TERMO DE DISPENSA EMERGENCIAL

O Secretário Muniopal de Scükje de 1tàbunâ homologa e ràtifica o Termo de Dispensa n" 036-$/2020, que
tem como objeto contratação de empresa ESPECIALIZADA EM locação DE APARELHO DE
RAIO-X DIGITAL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVlO-19 NOS PACIENTES ATENDIDOS NA
UPA 24 HORAS, TêndO como Contratada: CAP - C ENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS E PESQUISAS LTDA-
ME, CN PJ n' 11.251.2 26/0001-81, cxjnfarme Cúntrata de Fomecirnençcl. Valor RS 36.000,00 (Trinta e seis mil
reàis). Itabuna.23 de juhcr cia 2020. Emerson Luis Santos Ohveira - Secretano de Saudê Interino.

C EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA EMERGENCIAL N°. 036-S/2020

N". Processo Administrativo: 1 24 -S/2020, DlSP ENSA N', 036-S/2020. Conimtanie: SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA CQ[ltraçado CAP - CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS E

pesquisas ltda-me cnpj 11° 11.251,226/0001-81, objeto. contratação d e empresa
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X DIGITAL DESTINADO AO
ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NOS PACIENTES ATENDIDOS NA UPA 24 HORAS. Fl|rldamentQ Legal:
Lei ri". 13.979/2020 e aliem ões. Vi éricia: 6 rne$ê$ ou entrê a tO(â1 do Qtício.

DOTAçAO QRÇAMENTÁRIA
Unidade Gestora Fonte PrQietQ/Atividade Elemento de' Despesa

1019 14 2406 339030
N" do çQntratQ 158-5/2020. Data da Assinatura: 23/07/?020. Valor RS 36D00.00 (Trinta e seis mil reais).
Itabuna, 23 de julho de 2020, ComissãQ de Licitação

Prefeitura Municipal SECRÉTAR1A MUN/CIPAL DE SAÚCE

Certificação DíjjitaL' N8WQZUVE-OH/7jQ/LNjEPZN8V-21NW19CO

Vèrsão e/etrÜnica dispon/vel em: http://Www.itabuna.ba.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - lCP Brasil
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