
               À COMUNIDADE UFBA 
  
 
* Em caso de dúvida, esclarecemos que o SMURB não é unidade de urgência, de               
emergência, assim como também não é unidade de referência para coleta de material para              
testes do novo Coronavírus. 
 
MEDIDAS ADOTADAS NO SMURB FRENTE À COVID-19 VISANDO À PROTEÇÃO DE           
SEUS USUÁRIOS EM CENÁRIO DE PANDEMIA. 
 
1. Suspensão, por tempo indeterminado, de agendamentos de novas consultas. 
 
2. Cancelamento imediato de consultas previamente agendadas. Serão mantidos apenas os           
atendimentos de pré-natal, entrega de resultados de biópsias ou citologias, renovação de            
receitas médicas para os usuários do SMURB (servidores e estudantes) portadores de            
doenças crônicas. Para os que necessitem de renovação de receita de medicamentos de             
uso contínuo e que tenham idade igual ou superior a 60 anos, aconselhamos que,              
preferencialmente, solicitem a um familiar ou pessoa de confiança, devidamente autorizada,           
que se dirija ao Smurb para o recebimento da receita pelo médico assistente. 
 
3. Em relação às atividades da unidade de perícia médica, chama-se a atenção para as               
orientações já divulgadas por todos-l@listas.ufba.br, a seguir transcritas: 
 
 
“Considerando: 
 
Rotina implantada pelo Núcleo de Perícia Oficial em Saúde desde 2016, que orienta que os               
atestados médicos devidamente digitalizados sejam encaminhados para o e mail          
marcarpericia@ufba.br visando ao agendamento de perícia e/ou registro de atestados de           
curta duração; 
 
Publicação da INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 19, DE 12 DE MARÇO DE 2020 que             
estabelece orientações aos Órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da            
Administração Pública Federal – SIPEC, quanto às medidas de proteção para           
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do           
Coronavírus (COVID-19).  
 

“… Parágrafo 10 O servidor ou empregado público deverá encaminhar o atestado de              
afastamento em formato digital, no prazo de até cinco dias contados da data de sua               
emissão, 
 

… Parágrafo 30 O atestado de afastamento original deverá ser apresentado pelo             
servidor ou empregado público no momento da perícia oficial ou quando solicitado pelo             
dirigente de gestão de pessoas do órgão ou entidade.” 
 
 



Solicita-se a todos os servidores que evitem se dirigir ao SERVIÇO MÉDICO            
UNIVERSITÁRIO RUBENS BRASIL – SMURB - para a entrega de atestados médicos. 
 
Com esta medida buscamos resguardar a segurança e o bem-estar de todos os servidores.              
O Núcleo de Perícia Oficial em Saúde está à disposição para dirimir as dúvidas, porventura               
surgidas, através dos telefones: 3283-8708/3283-8745.” 
 
  
 
OBS. Serão mantidos os atendimentos periciais para candidatos SISU/PCD já em curso do             
processo até a sua conclusão, salvo os casos em que o candidato se enquadre no grupo de                 
suspeitos ou confirmados para a virose pelo novo Coronavírus ou, ainda, nos grupos de              
maior risco elencados pelas autoridades sanitárias brasileiras, a exemplo de idosos e            
pessoas imunossuprimidas. 
 
4. Reagendamento de exames admissionais para concursados já nomeados, na hipótese           
de ocorrer prorrogação do prazo da posse. Caso não ocorra a prorrogação do prazo pelos               
setores competentes, os admissionais serão mantidos. 
 
 
ALGUMAS ORIENTAÇÕES EM CONTEXTO DE ISOLAMENTO SOCIAL 
 
Em contexto de isolamento social, é natural que algumas pessoas apresentem sintomas de             
ansiedade ou de tristeza. Neste caso, recomendamos: 
 
1. Utilize o celular para conversar com pessoas da sua confiança e da sua rede de afeto. 
 
2. Evite mensagens de vídeos ou de textos com teor sensacionalista que são,             
frequentemente, compartilhados por meio de alguns aplicativos das redes sociais virtuais.           
Algumas dessas mensagens podem ter sido de eventos passados ou, pior, serem notícias             
falsas, sem fonte segura. 
 
3. Cuide-se! Mente, corpo e espírito. 
 
4. Exercite-se na medida da sua possibilidade física. 
 
5. Repouse. 
 
6. Mantenha-se informado/a sobre a pandemia COVID-19, previna-se, mas, ao mesmo           
tempo, recorra, em casa, a atividades prazerosas como fazer uma boa leitura, ouvir música,              
assistir filmes pela TV, vídeos de meditação pelo celular, ou seja, o que te proporcionar a                
sensação de um pouco de tranquilidade, no mínimo. 
 
7. Atenda às recomendações de prevenção da contaminação pelo Novo Coronavírus           
divulgadas pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias Estadual e Municipal da Saúde. 
 



  
 
 
 


