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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMS/SJ - Nº 003/2020. 

 

“REGULAMENTA O 

FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS 

DE SAÚDE ELETIVOS, ATENÇÃO 

PRIMARIA E SECUNDARIA, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAUDE E AGENTES 

COMUNITARIOS DE SAUDE. ” 

 

O Secretário Municipal de saúde, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a legislação do Sistema Único de Saúde, considerando 

especialmente: 

- Que a Saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Poder 

Público promover as condições indispensáveis a seu pleno exercício; 

- Que há ima preocupação com os níveis de disseminação do COVID-19, 

ainda que o Ministério da Saúde vem anunciando diferentes medidas para 

intensificar a vigilância, o diagnóstico e o tratamento do novo Coronavírus; 

- Que o Poder Público deve garantir a saúde da população mediante a 

formulação e a execução de políticas públicas e sociais que visem a redução 

de riscos de doenças e de outros agravos, bem como o estabelecimento de 

condições que assegurem o acesso universal e igualitário a ações e serviços 

de qualidade para sua promoção, proteção e recuperação;   

- Que as emergências em saúde pública contribuem de forma expressiva com 

a morbimortalidade no mundo contemporâneo, exigindo, dos governos o 

aprimoramento da capacidade de preparação e de resposta. A vulnerabilidade 

social, econômica e ambiental amplia o risco de impacto à saúde humana 

decorrente de emergências em saúde pública; 

- Que a preparação e a resposta às emergências reduzem os impactos na 

saúde pública e a coordenação entre as esferas de gestão do SUS, e a 

integração dos serviços de saúde é essencial para uma resposta oportuna; 

- Que se entende por Vigilância em Saúde o conjunto de ações capazes de 

eliminar, diminuir ou prevenir agravos a saúde;  

- Que a emergência em saúde pública caracteriza-se como uma situação que 

demande o emprego urgente de medidas de prevenção, de controle e de 

contenção de riscos, de danos e de agravos à saúde pública em situações que 

podem ser epidemiológicas (surtos e epidemias), de desastres, ou de 

desassistência à população.  

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica estabelecidos pelo prazo de 60 dias todos os serviços 

ELETIVOS DA ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDARIA, SERVIÇOS 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE e o SERVIÇO PRESTADO 

PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE no município de São 

Jerônimo. Devendo atender da seguinte forma: 

 

I – UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E UNIDADES BASICAS: 

 

A – As Unidades de Saúde permanecerão abertas normalmente para atender 

aos pacientes que necessitarem de serviços de forma AGENDADA, para as 

consultas clinicas e pediatria serão agendadas com a observância do 

intervalo mínimo de 15 minutos entre uma consulta e outra, podendo ser 

estendido o intervalo conforme necessidade de cada profissional; 

B – Limito em 1 acompanhante nos casos de crianças e idosos; 

C – O usuário deverá chegar apenas 5 minutos do horário agendado para a 

consulta;  

D – Os serviços de atendimento ambulatorial e de curativos serão 

regulamentados pelo profissional responsável técnico da unidade, afim de 

evitar aglomerações;  

E – As visitas domiciliares para pacientes acamados serão mantidas 

normalmente, adotado os devidos cuidados e protocolos de prevenção; 

F – Os casos gripais devem ser encaminhados para o Centro de Referência 

de Doenças Respiratórias.   

 

II – CAPS  

 

A – As consultas psiquiátricas serão agendadas com a observância do 

intervalo de 30 minutos entre uma consulta e outra; 

B – Atendimentos psicológicos e serviços de enfermagem serão agendadas 

com a observância do intervalo de 01 hora entre um atendimento e outro; 

C – O usuário deverá chegar no horário agendado para a consulta;  

D – Atividades em grupo e oficinas terapêuticas permanecerão suspensas. 

 

III – POLICLINICA  

 

A – ECOGRAFIAS: Serão agendados exames de 15 em 15 minutos, sendo 

que o usuário deverá chegar apenas 5 minutos do horário agendado. Limito 

em 1 acompanhante para os seguintes casos: 

- Crianças de 0 a 12 anos, podendo entrada de acompanhante no consultório; 

- Pacientes portadores de deficiências, podendo entrada de acompanhante no 

consultório conforme avaliação. 

 

B – FISIOTERAPIA: Fica autorizado o atendimento através de 

agendamento, sendo com no máximo 4 usuários por sessão, mantendo o 

distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os usuários. Os usuários deverão 

chegar apenas 5 minutos do horário agendado para a sessão. Os 

acompanhantes deverão permanecer fora do recinto da Policlínica. 

 

C – ELETROCARDIOGRAMA: Fica autorizado o agendamento de 

pacientes de 30 em 30 minutos, portando a requisição médica. 

  

D – CONSULTAS PARA GESTANTES: Será agendado consultas de 30 em 

30 minutos, sendo que a usuária deverá chegar apenas 5 minutos do horário 

agendado para a consulta, não podendo a entrada de acompanhantes.  

 

IV – CENTRO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS AGUDAS (SUSPEITAS 

DE COVID-19): 

 

A - Funcionará de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00, na Rua 

Riachuelo, n°133, Bairro Centro; 

B – Todos os casos respiratórios serão monitorados diariamente conforme 

prontuário, devendo o profissional médico decidir sobre a quarentena;  

C – O médico deverá registrar o atendimento no prontuário eletrônico do 

Sistema FLY. 

 

V – AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE  

 

A – Os Agentes Comunitários de Saúde deverão atuar dando instruções de 

saúde, promovendo o monitoramento de sua micro área de saúde, bem como 

prestarão auxilio no monitoramento de pacientes em acompanhamento pelo 

Centro de Doenças Respiratórias Agudas (Suspeita de COVID-19); 

B – Realizarão visitadas domiciliares para entrega de encaminhamentos, 

atualizações de Cartão SUS, conforme necessidade; 

C - Estão designados para auxiliar na triagem de atendimentos das UBS, 

Secretaria Municipal de Saúde e Policlínica. 

 

VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  

 

A – SETOR DE TRANSPORTE:  Seguirá a Ordem de Serviço SMS/SJ – 

N°003, de 18 de março de 2020, que dispões sobre o funcionamento dos 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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serviços de transporte na Secretaria de Saúde durante a Pandemia do Vírus 

COVID – 19; 

B – SETOR DE MARCAÇÂO DE EXAMES: Serão somente autorizados os 

pedidos de urgência de exames de RX, Ecografias e exames laboratoriais, e 

exames de pré-natal; 

C – SETOR DE REGULAÇÃO: Informamos que devido ao cancelamento 

de marcação de consultas eletivas no centro clinico, não serão recebidos 

encaminhamentos para tais especialidades. Para informações sobre o 

andamento de encaminhamentos, anteriormente realizados, os pacientes 

deverão realizar contato através dos telefones: (51) 3651-1288 ou (51) 3651-

3211. Dessa forma, não serão dadas tais informações pessoalmente.  

 

Art. 2º - Estabeleço a obrigatoriedade para os pacientes utilizarem máscaras 

para atendimento nas Unidades de Saúde do Município. 

 

Art. 3º - Esta Instrução Normativa, entra em vigor a partir de 04 de maio de 

2020. 

 

Art. 4° - Dê ciência a todos os Servidores da Saúde e dos demais setores 

envolvidos, publique no Diário Oficial do Município. 

  

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 24 de abril de 2020. 

  

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal de Saúde 


