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FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À         
SAÚDE DE ITABUNA 

FASI

PORTARIA Nº 0019\2020 

O Diretor Presidente da FASI – Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, JUVENAL MAYNART CUNHA, 
nomeado pelo Decreto Municipal nº 13.396 de 02 de setembro de 2019, pelo Prefeito Fernando Gomes 

Oliveira, no uso das atribuições que lhe confere o dispositivo da Lei Municipal n.º 1942, de 27 de julho de 2004 

e da conformidade com art. 64, § 7º, do Estatuto da FASI.

CONSIDERANDO que a saúde, nos termos da Constituição da República, art.196, constitui direito de todos e 

dever do Estado, sob na garantia de ações e intervenções do poder Público que objetivem a redução do risco a 

saúde; 

CONSIDERANDO que a organização de saúde – OMG, já classificou a disseminação do novo COVID-19 como 

pandemia, em 11 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a possibilidade de agilizar e tornar mais eficaz o tempo de retorno dos exames laboratoriais, 

fluxo da farmácia e funcionalidade do Pronto Socorro; 

CONSIDERANDO os riscos que a disseminação do novo COVID - 19, moléstia que já tem casos confirmados 

na Bahia e recentemente com ocorrências no Município da Microrregião Cacaueira; 

CONSIDERANDO que cumpre à FASI-HBLEM tomar as medidas de contingências estratégicas para fluxo de 

atendimento e providências no sentido de contenção adequada da  disseminação do COVID – 19. 

CONSIDERANDO que a grande aglomeração de pessoas contribui para a rápida disseminação da doença; 

CONSIDERANDO que os idosos constitui um dos principais grupos de risco, diante do atual cenário vivenciado 

por conta da pandemia de COVID – 19.                                                                                                                                            

RESOLVE:  

Art. 1º - Como medida preventiva, será alterada a rotina de visitas aos pacientes internados no HBLEM 
permanecendo da seguinte forma: 

• UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: 01 Visitante por paciente com duração de máximo 30 
minutos; 

• UNIDADE DE INTERNAÇÕES ENFERMARIAS e PRTONTO SOCORRO: 01 acompanhante por dia 
(com troca às 18 horas) visita temporariamente suspensa. 

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Itabuna-BA, 17 de março de 2020. 

JUVENAL MAYNART CUNHA 
                                                          Diretor Presidente da FASI 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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