
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
'TERRA DO ARTESANATO" 

Potim, 02 de abril de 2020. 

Ref.: Requerimento n° 021/2020 

Autoria: Vereador João Luís Santos de Moura 

Senhor Presidente, 

Em resposta ao Requerimento supra, encaminho o Ofício n° 

016/2020-DMS, expedido por nossa Secretaria de Saúde, com as informações 

requeridas. 

Cordialmente, 

c~~~ .s-ti- o.: 
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 

Prefeita Municipal 

Excelentíssimo Senhor 

Vereador Rogério Paschoal da Silva 

DD. Presidente da Câmara Municipal de Potim — SP 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP 12525-000 
Tel: (12) 3112.9200 - e-mail: secretaria@potim.sp.gov.br

CNPJ:65.042.855/0001-20 - I.E.: Isento 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

Oficio n.° 016/2020-DMS-POTIM 

Potim, 27 de março de 2020. 

A Exma. Senhora 
Erica Soler Santos de Oliveira 
Prefeita Municipal 
Potim-SP 

Assunto: Resposta aos questionamentos solicitados a essa secretaria no 
requerimento n° 021/2019, na pessoa do Sr. João Luis Santos de Moura. (Anexo) 

Caro Senhora. 

Vimos por meio deste, subsidiar respostas aos quesitos abaixo listados, solicitados pelo 
Sr. João Luis Santos de Moura, vereador do Município de Potim, que requer informações a respeito 

quanto às precauções e providencias a serem tomadas pelo Poder Executivo Municipal para 
contenção e bloqueio da transmissão do COVID-19 (Coronavirus) em nossa cidade para garantir a 
disponibilização de álcool em gel, máscaras respiratórias descartáveis e medicamentos como 
Dipirona e Paracetamol, que também já se encontram em falta nas farmácias da cidade e região. 

1. Quais as medidas que serão tomadas pela Administração Municipal para 
contenção da Coronavirus em nosso Municipio? 

R: A Administração da saúde de Potim vem adotando os protocolos de segurança 
para conter a pandemia do Covid-19, estipulados pelas autoridades de saúde publica 
e sanitárias a fim de estabelecer o tratamento e combate a não disseminação do 
vírus. Para tanto foram tomadas alguma medidas como a suspensão das ferias dos 
servidores da saúde, reforço de pessoal nos atendimentos clínicos, criação de leitos 
de isolamento para atendimentos dos munícipes em caso de suspeita de contagio, 
juntamente com medidas administrativas de fechamento das escolas e comercio em 
decreto municipal. 

2. A Unidade Básica de Saúde dispõe de quantidade suficiente de Mascaras 
Descartáveis e Álcool Ge170° para os profissionais da Saúde? 

R: Na Unidade Básica de Saúde, os profissionais fazem uso dos EPIs necessários 
para a proteção contra o contagio pelo Coronavirus, sendo que administração vem 
encontrando sim, dificuldades para encontrar tais matérias a venda no mercado, 
situação essa que todos os municípios brasileiros vêm enfrentando, porem contudo 
temos conseguido disponibilizar tais insumos afim de garantir a segurança de nossos 
colaboradores. 

3. A administração Municipal tem algum planejamento ou estudo para fornecer 
gratuitamente mascaras respiratórias descartáveis, álcool gel e medicamentos 
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como Dipirona e Paracetamol, aos pacientes de nossa Cidade e seus familiares, 
que apresentarem sintomas da doença, sobretudo aqueles pertencentes às 
classes mais carentes? 

R: A Secretaria Municipal de Saúde, segue e a determinação das autoridades 
sanitárias que determinam que as mascaras, álcool em gel e demais equipamentos de 
segurança e prevenção à transmissão do Coronavirus sejam disponibilizados 
prioritariamente aos profissionais de saúde, por estarem na linha de frente no 
combate e cuidado contra a epidemia. A população em geral é orientada a não 
saírem de suas casas nesse momento, a fim de que evitarem aglomerações e contato 
social. Todos os pacientes que apresentarem os sintomas que necessitem que os 
mesmos se dirijam a unidade de saúde, todos são recepcionados com os cuidados 
necessários para garantir seu atendimento, sendo disponibilizado, mascara, álcool e 
atendimento em ambiente diferenciado para dessa forma garantir seu tratamento e o 
não contagio em caso se positivo, aos demais pacientes que ali estão a procura dos 
demais tipos de atendimentos oferecidos para outra enfermidades. 
Todos os pacientes em atendimento que tiverem a indicação de medicações como 
Dipirona e Paracetamol será atendidos pela farmácia municipal, mediante a 
apresentação da indicação feita pelo medico através da receita de medicamentos. 
Todos os procedimentos desde o atendimento inicial atem a disponibilização dos 
medicamentos indicados através de receita medica, são totalmente gratuitos, sempre 
seguindo as determinações vigentes das autoridades sanitárias. 

4. A limpeza dos Postos de Saúde e repartições publicas foi intensificada após o 
aumento dos casos de Coronavirus? 

R: Sim, houve reforço nos posto de atendimento, com o remanejamento de 
funcionários da limpeza, para todas as unidade de saúde do município, e vigilância 
em saúde. 

5. Como esta sendo feita a coleta do material dos pacientes com suspeita do vírus? 
Caso a UBS não disponha dos recursos para efetuar essa coleta, para onde os 
pacientes serão encaminhados para realização do diagnostico? 

R: Os pacientes que apresentarem os sintomas característicos de Coronavirus, 
observados pelo protocolo de manejo clinicam do ministério da Saúde, são 
indicados a colherem um exame de hemograma, que é enviado para a referencia 
para o diagnostico, que para nossa cidade é o Instituto Adolf Lutz, na cidade de 
Taubaté-SP. O Município seguindo orientações do governo estadual e federal 
aguarda a chegada dos kits de teste rápido para Coronavirus, anunciados pelos 
órgãos citados. 
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