ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
ATRIBUIÇÕES DO SOBREAVISO (SA) DAS
GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE
1. O horário de atendimento do SA é das 19h00 as 07h00 e, 24h00 nos fins de
semana e feriados;
2. O objetivo do SA é responder às emergências ou eventos de Saúde Pública;
3. A ação do técnico de SA é complementar, adotando e orientando

os

procedimentos a serem realizados em situações emergenciais, e não substitui a
atuação da Vigilância Epidemiológica Municipal;
4. O técnico do SA deverá obter de imediato as informações necessárias para o
desencadeamento das ações de controle, não tendo responsabilidade sobre as
atividades de rotina da VE municipal, tais como: preenchimento de fichas;
distribuição

de

kits

para

exames;

distribuição

de

insumos;

coleta,

acondicionamento, armazenamento e transporte de amostras biológicas, exceto
em casos excepcionais e que não puderam ser previstos na rotina;
5. A coleta, acondicionamento e armazenamento de amostras biológicas são de
responsabilidade da equipe da Unidade de Saúde

da instituição onde se

encontra o paciente, sendo observadas as normas de biossegurança contidas no
MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA COLETA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE
DE

AMOSTRAS

BIOLÓGICAS

–

LACEN/SC,

no

link:

http://lacen.saude.sc.gov.br/arquivos/MCT01.pdf;
6. O técnico do SA não pode realizar qualquer procedimento em paciente que não
esteja sob seus cuidados profissionais, por questões éticas e legais;
7. Fora do horário de funcionamento da VE municipal, as amostras deverão ser
armazenadas no serviço de saúde onde foram coletadas e retiradas apenas no
momento do transporte para o LACEN, por pessoa designada pela VE municipal;
8. O técnico do SA

terá, no seu período,

a responsabilidade de aferir a

temperatura das geladeiras e freezer da rede de frio da Gersa , 01(uma) vez por
dia nos feriados e finais de semana.
Florianópolis, 19 de abril de 2016.
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