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ORDEM DE SERVIÇO SMS/SJ - Nº 009, DE 24 DE MAIO DE 2020. 

 

Dispõem sobre o funcionamento e das ações de 

isolamento e acompanhamento de pacientes 

suspeitos ou confirmados com covid-19 no 

âmbito das áreas de saúde na sede e no interior. 

                

O Secretário Municipal da 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 uma 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 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. 

                Que o município é dividido em áreas de saúde, devidamente 

regulamentadas por lei municipal. 

                Que a função do enfermeiro da Equipe de ESF, dentre as demais é 

ser o agente sanitário que coordena a vigilância epidemiológica de sua 

respectiva área  

                 Que a Portaria 356 de 11 Março 2020, dispõe sobre a 

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19). 

                   Considerando ainda a necessidade de agilizar as ações de 

isolamento dos casos suspeitos, controle e uniformização das ações em 

território municipal. 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Sendo que   medida de isolamento somente poderá ser determinada 

preferencialmente por prescrição médica ou por recomendação do agente de 

vigilância epidemiológica, considere-se para os efeitos legais que os 

enfermeiros são os agentes de vigilância epidemiológica de suas respectivas 

áreas de saúde. E deverão observar o seguinte: 

 

§ 1º A medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição 

médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica, por 

um prazo máximo de 14 (quatorze) dias, podendo se estender por até igual 

período, conforme resultado laboratorial que comprove o risco de 

transmissão. 

 

§ 2º A determinação da medida de isolamento deverá ser acompanhada do 

termo de consentimento livre e esclarecido do paciente, conforme modelo 

estabelecido no Anexo I. 

 

§ 3º Fica estabelecido para uniformização das ações, que todos os pacientes 

que forem colocados em isolamento domiciliar, que atendidos pelos serviços 

públicos ou privados, residente em São Jerônimo, devera imediatamente 

comunicar ao CENTRO DE DOENÇAS RESPIRATORIAS –COVID-19 

DO MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO localizado na rua Riachuelo n°233, 

fone: 980368166  

 

§ 4º Estabeleço que o CENTRO DE DOENÇAS RESPIRATORIAS –

COVID-19 DO MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO, mantenha os sistemas 

de notificações alimentados diariamente, conforme o protocolo estabelecido 

pelo sistema de vigilância do estado. 

 

§ 5º Os casos que não forem residentes do município de São Jerônimo, 

deverão obrigatoriamente ser informados aos municípios de origem, não 

apenas por meio telefônico, mas a critério de registro e comprovação através 

de envio do e-mail oficial: centrocovid@saojeronimo.rs.gov.br 

 

Art. 3° - De ciência a todos os envolvidos. 

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 21 de Maio de 2020. 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal da Saúde 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu___________________________________________________________, 

RG nº _________________________, CPF nº________________________ 

declaro que fui devidamente informado (a) pelo Profissional: 

_____________________________________________________________

__sobre a necessidade de _____________________ (isolamento ou 

quarentena) a que devo ser submetido, com data de início 

_______________, previsão de término _____________, local de 

cumprimento da medida _____________ , bem como as possíveis 

consequências da sua não realização.  

  

Nome: ________________________________________________  

Grau de Parentesco: _____________________________________  

Assinatura: ____________________________________________  

Identidade Nº: ___________________  

Data: ______/______/______ Hora: ______: ________  

 Deve ser preenchido pelo Profissional da Saúde  

Expliquei o funcionamento da medida de saúde pública a que o paciente 

acima  

Referido está sujeito, ao próprio paciente e/ou seu responsável, sobre riscos 

do não atendimento da medida, tendo respondido às perguntas formuladas 

pelos mesmos. De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou seu 

responsável, está em condições de compreender o que lhes foi informado. 

Deverão ser seguidas as seguintes orientações:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________ 

 Nome: _______________________________  

 

Assinatura_________________________  

                  Carimbo/ Conselho de Classe 

 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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