
À COMUNIDADE UFBA 
  

Salvador, 23 de março de 2020  
  
A equipe gestora do Serviço Médico Universitário Professor Rubens Brasil Soares (SMURB) - considerando o estado de emergência em saúde pública decretado                      
pelo governo do estado da Bahia através do Decreto 19.549 de 18/03/2020 e considerando, ainda, a Portaria Nº 103/2020 do Gabinete da Reitoria que “dispõe                         
sobre a suspensão das atividades na UFBA devido à disseminação do Novo Coronavírus” – informa à comunidade UFBA que foram reorganizados os processos de                        
trabalho da equipe multiprofissional em saúde desta unidade, de modo a atender, a partir do dia 23 de março de 2020, remotamente. O atendimento remoto visa a                           
proteção da comunidade UFBA e trabalhadores do SMURB frente à pandemia Covid-19 em consonância com as determinações das autoridades sanitárias. 
  
Estão detalhadas, a seguir, as medidas e orientações atualizadas quanto ao funcionamento do SMURB: 
 
1. Suspensão , por tempo indeterminado, de agendamentos de novas consultas. 
  
2. Cancelamento de todas consultas previamente agendadas. 
  
3. Sobre atendimentos de pré-natal, entrega de resultados de biópsias, renovação das receitas de medicamentos de uso contínuo, uso controlado ou                     
medicamentos que necessitem de LME (relatório), deve ser enviada uma mensagem por e-mail (informado na planilha a seguir) para o médico especialista                      
solicitando as devidas informações/orientações. 
Cabe ressaltar que as receitas de medicamentos para portadores de doenças crônicas estão com prazo de validade ampliado - pelas autoridades sanitárias - de 06                         
para 08 meses. 
  
4. Suspensão dos exames admissionais de concursados; dos exames para a redistribuição de servidor e dos atendimentos periciais e da equipe                     
multiprofissional em saúde relacionados aos processos da matrícula SISU 2020.1, modalidade PCD. Todas essas atividades estão suspensas, sem prejuízo                   
para candidatos e servidores, e serão retomadas assim que o contexto sanitário esteja seguro. 
  
5. Em relação aos atestados médicos para afastamento por doença do servidor, estes devem ser encaminhados, devidamente digitalizados, para o e-mail                     
marcarpericia@ufba.br. Assim que enviar o atestado, o servidor receberá informações/orientações do Núcleo de Perícia sobre como proceder a partir daí. 
  
ESCLARECIMENTO : a Instrução Normativa N. 21 de 16 de março de 2020/IN 21/2020– publicada pelo Ministério da Economia – 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).’. Esta IN prevê, no seu Art. 4º-B, que “deverão executar suas atividades                     
remotamente enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19): 

I - os servidores e empregados públicos: 
b) imunodeficientes ou com doenças preexistentes crônicas ou graves 
§1º A comprovação de doenças preexistentes crônicas ou graves ou de imunodeficiência ocorrerá mediante autodeclaração, na forma do Anexo I,                    

encaminhada para o e-mail institucional da chefia imediata.” 
Esclarecemos que não compete ao Núcleo de Perícia ou ao Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador do SMURB a homologação da autodeclaração do servidor                         
que se enquadrar no que está previsto na alínea “b” do inciso I do Art. 4º-B da IN 21/2020, dado que, conforme orienta esta IN, a autodeclaração deve ser                             
preenchida pelo servidor e “encaminhada para o e-mail institucional da chefia imediata.”. 
  
A seguir, a planilha onde estão informados os e-mails de profissionais da equipe de saúde do SMURB que estarão disponíveis para: 1-esclarecimento de dúvidas                        
sobre a pandemia Covid-19 e 2- orientações para aquelas pessoas que já são acompanhadas na unidade.  
  
 

Atendimento Remoto SMURB/UFBA            

Lista de e-mail temporários para atendimento remoto para comunidade UFBA.         

A equipe multiprofissional de saúde estará disponível através dos e-mails indicados abaixo nos dias e horários indicados.      

             

Categoria E-mail Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

23/03/2020 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 30/03/2020 31/03/2020 01/04/2020 02/04/2020 03/04/2020 

Nutrição smurbnutricao@gmail.com Manhã: 
7-13h 

Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível 

Tarde: 
13-19h 

Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível 

Enfermagem enfasmurb@gmail.com Manhã: 
7-13h 

Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível 



Tarde: 
13-19h 

Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível 

Terapia 
Ocupacional 

terapiaocupacionalsmurb@
gmail.com 

Manhã: 
7-13h 

Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível           

Tarde: 
13-19h 

Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível           

Fonoaudiolog
ia 

fonosmurb@gmail.com Manhã: 
7-13h 

Disponível - Disponível Disponível Disponível Disponível - Disponível Disponível Disponível 

Tarde: 
13-19h 

- Disponível - - - - Disponível - - - 

Cardiologia cardiosmurb@gmail.com Manhã: 
7-13h 

- Disponível - - Disponível - Disponível - - Disponível 

Tarde: 
14-19h 

Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível 

Fisioterapia fisioterapia.smurb@gmail.
com 

Manhã: 
7-13h 

Disponível Disponível Disponível - Disponível Disponível Disponível Disponível - Disponível 

Tarde: 
13-19h 

Disponível Disponível Disponível - Disponível Disponível Disponível Disponível - Disponível 

Ginecologia go.smurb@gmail.com Manhã: 
7-13h 

Disponível Disponível Disponível - Disponível Disponível Disponível Disponível - Disponível 

Tarde: 
13-19h 

Disponível Disponível Disponível - Disponível Disponível Disponível Disponível - Disponível 

Perícia marcarpericia@ufba.br Manhã: 
7-13h 

- Disponível - Disponível - - Disponível - Disponível - 

Tarde: 
13-19h 

- Disponível Disponível Disponível - - Disponível Dsiponível Disponível - 

Serviço 
Social 

servicosocialsmurb@gmail
.com 

Manhã: 
7-13h 

Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível 



Tarde: 
13-19h 

Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível 

Endocrinologi
a 

endocrinosmurb@gmail.co
m 

Manhã: 
7-13h 

- - - - - - - - - - 

Tarde: 
13-19h 

Disponível - - - - - - - - - 

Psiquiatria psiquiatriasmurb@gmail.c
om 

Manhã: 
7-13h 

Disponível - Disponível - Disponível Disponível - Disponível - Disponível 

Tarde: 
13-19h 

Disponível - Disponível - - Disponível - Disponível - - 

Clínico smurb.clinicamedica@gma
il.com 

Manhã: 
7-13h 

Disponível - - - - Disponível - - - - 

Tarde: 
13-19h 

Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível Disponível 

Ortopedia ortosmurb@gmail.com Manhã: 
7-13h 

Disponível         Disponível         

Tarde: 
13-19h 

Disponível   Disponível     Disponível   Disponível     

Acupuntura  acp.smurb@gmail.com Manhã: 
7-13h 

Disponível Disponível - Disponível - Disponível Disponível - Disponível - 

Tarde: 
13-19h 

- Disponível - Disponível Disponível - Disponível - - - 

Homeopatia homeopatia.smurb@gmail.
com 

Manhã: 
7-13h 

Disponível - Disponível - - Disponível - Disponível - - 

Tarde: 
14-18h 

- - Disponível - - - - Disponível - - 

Contato contatosmurb@gmail.com Caso você não receba sua resposta em até 48h, encaminhe mensagem para este e-mail. 



 
 
Observação: Atenda rigorosamente às recomendações de prevenção da contaminação pelo Novo Coronavírus divulgadas pelo Ministério da Saúde e pelas 
Secretarias Estadual e Municipal da Saúde. 
  
 
 
 
 


