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ANVISA ............................................... Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ASCOM .................................................................. Assessoria de Comunicação
CMS ...................................................................... Conselho Municipal de Saúde
CIEVS ................... Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde
COVID-19 ........................................................................................ Coronavírus
EMAD ........................................... Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar
EqSF....................................................................... Equipe de Saúde da Família
IBGE .............................................. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ISGH ..................................................... Instituto de Saúde de Gestão Hospitalar
LACEN ................................................................................. Laboratório Central
MS ....................................................................................... Ministério da Saúde
OMS .................................................................. Organização Mundial da Saúde
ONU ................................................................. Organização das Nações Unidas
SAMU .............................................. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SESAB .................................................. Secretaria Estadual da Saúde da Bahia
SARA................................................ Síndrome da Angústia Respiratória Aguda
SARS ......................................................... Severe Acute Respiratory Syndrome
SG ............................................................................................. Síndrome Gripal
SRAG .........................................................Síndrome Respiratória Aguda Grave
SMS .....................................................................Secretaria Municipal da Saúde
SVO ................................................................... Serviço de Verificação de Óbito
SINAN................................... Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SUS .............................................................................. Sistema Único de Saúde
UBS ......................................................................... Unidade de Atêncao Básica
UPA .................................................................. Unidade de Pronto Atendimento
VE ................................................................................Vigilância Epidemiológica
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1. INTRODUÇÃO
Diante da Emergência de Saúde Pública do Novo Coronavírus (2019-n CoV)
e com base nas informações e recomendações disponibilizadas pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS), a Secretaria Municipal de
Saúde de Conceição do Almeida, por meio da Superintendência de Assistência à
Saúde e Coordenação de Vigilância Epidemiológica apresentam o Plano Municipal
de Contingência para Enfrentamento do vírus 2019-n CoV.
Tem como finalidade instrumentalizar os serviços de saúde da rede de
atenção à saúde, públicos e privados para implementação de ações adequadas e
oportunas, a fim de evitar a introdução do vírus e reduzir complicações e danos
ocasionados pelo vírus (2019-n CoV) na população. Destaca-se que as medidas a
serem adotadas deverão ser proporcionais e restritas aos riscos vigentes.
Neste

sentido,

vale

salientar

que

devido

as

constantes

atualizações

disponibilizadas pela OMS e MS, este Plano está sujeito a ajustes decorrentes da
sua utilização prática e das mudanças observadas no cenário epidemiológico.
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2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
Município: Conceição do Almeida

Estado: Bahia

Regional de Saúde: Santo Antônio de Jesus (4ª DIRES)
Macrorregião: Leste

Microrregião: Santo Antônio de Jesus

Região Econômica: Recôncavo Sul (Recôncavo Baiano)
População: 17.889 hab. (IBGE/2010)
Emancipação: em 18/07/1890
Área: 284,836 Km²

Densidade Demográfica: 61,70 hab./Km²

IDH: 0,606 equivalente ao 120º lugar no ranking estadual.
Distância da Capital (Salvador): 160 Km
Distância de Feira de Santana: 80 Km
Distância de Santo Antônio de Jesus: 30 Km
Clima: Subúmido a seco
Temperatura: Entre 20 e 33ºC
Pluviosidade: 1.350mm/ano
Vegetação: Planície cercada por vegetação rasteira, com uma pequena parte da
mata atlântica.
Principais Atividades Econômicas: Agricultura para consumo interno, criação de
bovinos, indústria de calçados e cultivo de fumo com exportação.
Rios principais: Rio Mucambo e Rio Jaguaripe.
Limites Geográficos: São Felipe, Dom Macedo Costa, Sapeaçu, Cruz das Almas,
Castro Alves, Santo Antônio de Jesus e Varzedo.
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3.

OBJETIVOS E METAS

3.1 OBJETIVO GERAL

Organizar as ações de prevenção e controle para o enfrentamento do novo
Coronavírus (COVID-19) no Município de Conceição do Almeida, diante da
Pandemia estabelecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
❖

Monitorar oportunamente a possível emergência do novo Coronavírus (COVID19) no Município de Conceição do Almeida;

❖

Organizar as ações de controle e vigilância, de acordo com o cenário
epidemiológico;

❖

Definir as responsabilidades por componente (vigilância em saúde, assistência,
suporte laboratorial, comunicação e gestão);

❖

Organizar e orientar o fluxo dos pacientes com suspeita de infecção pelo novo
Coronavírus (COVID-19), na rede municipal de saúde e com a rede de referência
definida pela SESAB.

❖

Instituir o Comitê de acompanhamento das ações de prevenção e controle do
novo Coronavírus (COVID-19) a fim de garantir a promoção de ações
intersetoriais e o estabelecimento de responsabilidades por setores específicos.

3.3 METAS
❖ Notificar e investigar, em tempo oportuno, 100% dos casos de Coronavírus;
❖ Investigar, oportunamente, 100% dos óbitos suspeitos por Coronavírus
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4.

PERFIL DEMOGRÁFICO E DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE
O município de Conceição do Almeida está localizado na região de Santo

Antônio de Jesus e possuía no último censo demográfico realizado em 2010, uma
população de 17.889 mil habitantes, sendo 48,66% (n=8.704) masculino e 51,34%
(n=9.185) feminino. No que se refere a faixa etária, 1,05% (=188) são menores de 1
ano; 12,55% (n=2.246) refere-se as crianças na faixa etária de 1 a 9 anos; 73,42%
(n=13.133) representa a faixa etária de 10 a 59 anos e 12,98% (n=2.322) são idosos
de 60 anos e mais (IBGE, 2010).
Habilitado em Gestão Plena, o município de Conceição do Almeida mantém a
Atenção Básica como a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede
de Atenção à Saúde - RAS, coordenando o cuidado e ordenando as ações e
serviços disponibilizados pelo município.

Possui uma cobertura de 100% da

Estratégia de Saúde da Família com um total de 06 (seis) Equipes de Saúde da
Família e 06 (seis) equipes de Saúde Bucal compostas por profissionais que
contemplam as equipes mínima e complementar conforme preconizado pela Política
da Atenção Básica.
Além das Unidades de Saúde da Família supracitadas, para atender a
população que reside em áreas mais distantes, o município dispõe de 09 (nove)
unidades satélites, reconhecidas na PNAB, 2017 como pontos de apoio, que são
contemplados com toda estrutura necessária para garantir atendimento de qualidade
para a população residente no território, inclusive, atendimento odontológico.
Também possui 100% de cobertura do Programa de Agentes Comunitários de
Saúde, contando com um total de 48 (quarenta e oito) profissionais e 12 (doze)
Agentes de Combate às Endemias, estando todos como seus vínculos de trabalho
desprecarizados.
Assim, buscando a integralidade por meio da realização de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos, a
Atenção Básica vem intensificando e fortalecendo periodicamente as ações
desenvolvidas em parceria com as equipes de Vigilância Sanitária, Vigilância
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Epidemiológica, Vigilância da Saúde do Trabalhador, Núcleo Ampliado de Saúde da
Família e Atenção Básica (NASF-AB) e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
Complementando as ações da Rede de Assistência à Saúde, o município
também dispõe de um hospital municipal (CNES 2389592), o qual dispõe de 32
(trinta e dois) leitos (todos

ofertados ao SUS), distribuídos nas

seguintes

especialidades: cirúrgica (08), clínica geral (11), obstetrícia clínica (04), obstetrícia
cirúrgica (04) e pediatria (05). Apresenta perfil de hospital especializado de pequeno
porte, de natureza pública, constitutivo das redes de atenção (cegonha e urgência e
emergência) da região de Santo Antonio de Jesus, com funcionamento 24 (vinte e
quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, com acesso por demanda
espontânea e referenciada, integrado aos demais pontos de atenção mediante
processos regulatórios. Dispõe ainda de serviço ambulatorial nas especialidades de
cardiologia, genecologia/obstetrícia, pediatria, ortopedia, urologia e serviços de
apoio diagnóstico e terapêutico com raio x, eletrocardiograma, ecocardiograma,
ultrassonografia, exames laboratoriais, fisioterapia e do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência – SAMU.
Vale salientar que diante da situação de enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, que
inevitavelmente irá aumentar as demandas de atendimento hospitalar, o município
vem investindo em adequações da estrutura física e na aquisição de novos
equipamentos com o intuito de atender efetivamente aos protocolos do ministério da
saúde.
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5.

COMPONENTES DO PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVIRUS
O Plano Municipal de Contingência do Coronavírus está estruturado em 07

(sete) componentes, cada um deles adaptado aos protocolos do Ministério da
Saúde, do Estado da Bahia e voltado para a sua operacionalização. São eles:

5.1 Vigilância em Saúde;
5.2 Atenção Básica à Saúde;
5.3 Assistência da Média e Alta Complexidade;
5.4 Assistência Farmacêutica e Laboratorial;
5.5 Assessoria de Comunicação;
5.6 Gestão e Financiamento.
5.1 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
5.1.1 Vigilância Epidemiológica (VE)
5.1.1.1 Organização da resposta à possível emergência do novo Coronavírus
(COVID-19)
A resposta à possível emergência do novo Coronavírus (COVID-19) no
Município de Conceição do Almeida será organizada e implementada de acordo com
os três níveis propostos no Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana
pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). Cada nível de resposta levará em consideração
a avaliação do risco de introdução do novo Coronavírus e o impacto para a saúde
pública. Os cenários possíveis serão:
❖ Cenário de ALERTA – corresponde a uma situação em que o risco municipal
de introdução do COVID-19 seja elevado e não apresente casos suspeitos.
❖ Cenário de PERIGO IMINENTE – corresponde a uma situação em que há
confirmação de caso suspeito.
❖ Cenário de EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - corresponde a uma
situação em que há confirmação de transmissão local do primeiro caso de
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Coronavírus (COVID-19) ou reconhecimento de declaração de Emergência de
Saúde Pública, no âmbito do Estado da Bahia.
5.1.1.2 Medidas de resposta ao novo Coronavírus (COVID-19)
As medidas de resposta à possível emergência do novo Coronavírus (COVID19), no município de Conceição do Almeida, levarão em consideração a declaração
de Pandemia pela OMS, a capacidade operacional da rede municipal de saúde e as
recomendações

dos

Planos

nacional

e

estadual

de

contingência

para

o

enfrentamento do novo Coronavírus - COVID-19. Poderão ser adotas medidas
contingenciais num possível cenário de transmissão autóctone/local (cenário de
emergência em saúde pública).
Em linhas gerais as medidas serão adotadas pelas seguintes áreas:
•

Vigilância em Saúde,

•

Assistência à Saúde,

•

Suporte laboratorial,

•

Medidas de Controle de infecção,

•

Assistência Farmacêutica,

•

Vigilância Sanitária;

•

Comunicação de Risco e Gestão.

Quadro 1 – Cenários de resposta da Vigilância Epidemiológica Municipal à
possível emergência do novo Coronavírus.
ALERTA

PERIGO IMINENTE

EMERGÊNCIA EM
SAÚDE PÚBLICA

Sensibilizar os serviços de
saúde para a detecção,
notificação, investigação e
monitoramento de prováveis
casos suspeitos para
infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19)

Intensificar com a SESAB o
aprimoramento das ações
de investigação e controle.

Intensificar a orientação à
população quanto a
prevenção e controle do
novo Coronavírus (COVID19)
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Monitorar eventos e rumores
Monitorar eventos e
Divulgar atualização de
na imprensa, redes sociais e
rumores na imprensa,
procedimentos a serem
junto aos serviços de saúde.
redes sociais e junto aos
adotados no cenário de
serviços de saúde.
transmissão local.
Reforçar a importância da
Notificar, investigar e
Notificar, investigar e
comunicação e notificação
monitorar prováveis casos
monitorar prováveis casos
imediata de casos suspeitos
suspeitos para infecção
suspeitos para infecção
para infecção humana pelo
humana pelo novo
humana pelo novo
novo Coronavírus (COVIDCoronavírus (COVID-19).
Coronavírus (COVID-19)
19).
Emitir alertas para as
Atualizar os alertas para as Intensificar a parceria com
Coordenadorias Regionais
Coordenadorias Regionais a SESAB e outros parceiros
de Saúde, Unidades de
de Saúde, Unidades de
para potencializar e
Atenção Primária à Saúde,
Atenção Primária a Saúde,
oportunizar as ações de
Unidades de Pronto
Unidades de Pronto
investigação e controle do
Atendimento, ao SAMU e à
Atendimento, SAMU e à
novo Coronavírus (COVIDRede Hospitalar, sobre a
Rede Hospitalar, sobre a
19)
situação epidemiológica no
mudança de cenário.
município, com orientações
para a preparação de
resposta, com medidas de
prevenção e controle para a
infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19)
Monitorar o comportamento
dos casos de Síndrome
Gripal (SG) e Síndrome
Respiratória Aguda Grave
(SRAG), nos sistemas de
informação da rede, para
permitir avaliação de risco e
apoiar a tomada de decisão.

Intensificar a articulação
com os serviços de
referência organizados
pela SESAB (seguir Plano
Estadual de
Contingências para
Enfrentamento do Novo
Coronavírus - COVID-19)
para ajuste dos fluxos de
pacientes.

Elaborar e promover, em
Intensificar a articulação
parceria com a SESAB, a
com os serviços de
capacitação de recursos
referência organizados pela
humanos para a investigação
SESAB para ajuste dos
de casos suspeitos de
fluxos de pacientes.
infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19)

Orientar para a utilização
dos equipamentos de
proteção individual
apropriado para cada
situação.

Mobilizar a rede de
vigilância em saúde para a
preparação e adoção
oportuna de medidas
voltadas à prevenção e
controle do novo
Coronavírus (COVID-19)
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Articular com a rede de
Articular com a rede de
Acompanhar
serviços públicos e privados serviços públicos e privados oportunamente as revisões
de atenção à saúde o
de atenção à saúde o
das definições de vigilância,
aprimoramento e a detecção
aprimoramento e a
diante de novas evidências
de possíveis casos suspeitos
detecção de possíveis
ou recomendações da
nos serviços de saúde.
casos suspeitos nos
OMS/MS.
serviços de saúde.
--------Adotar medidas de
Adotar medidas de
isolamento domiciliar ou
isolamento domiciliar ou
hospitalar em casos de
hospitalar em casos
suspeita.
confirmados.
Acompanhar oportunamente Elaborar e divulgar informes Elaborar e divulgar informes
as revisões das definições de
epidemiológicos sobre a
Epidemiológicos sobre a
vigilância, diante de novas
situação do novo
situação do novo
evidências ou
Coronavírus no município. Coronavírus (COVID-19) no
recomendações da
Município.
OMS/MS.
Manter as barreiras
sanitárias com as ações de
monitoramento da
temperatura, bem como da
entrada e saída de
moradores e de empresas
que precisam fazer entrega
de produtos essenciais,
conforme decreto municipal
vigente.

Manter as barreiras
sanitárias com as ações de
monitoramento da
temperatura, bem como da
entrada e saída de
moradores e de empresas
que precisam fazer entrega
de produtos essenciais,
conforme decreto municipal
vigente.

Manter as barreiras
sanitárias com as ações de
monitoramento da
temperatura, bem como da
entrada e saída de
moradores e de empresas
que precisam fazer entrega
de produtos essenciais,
conforme decreto municipal
vigente.

Fonte: Adaptação do Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento da Infecção Humana pelo
novo Coronavírus SARS-CoV-2, Fortaleza, 2020.
Níveis de resposta do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(2019-nCoV).

5.1.2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Abaixo seguem ações da Vigilância Sanitária Municipal em resposta à
possível emergência do novo Coronavírus.

Quadro 2 - Cenários de resposta da Vigilância Sanitária Municipal à possível
emergência do novo Coronavírus.
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PERIGO IMINENTE
EMERGÊNCIA EM
SAÚDE PÚBLICA

Articular reunião com todos
Fiscalizar e notificar os
os responsáveis por
estabelecimentos do
estabelecimentos do
município (religiosos,
município (religiosos,
educacionais, comerciais,
educacionais, comerciais,
industriais e outros), que
industriais e outros), com o
não seguir as
objetivo de orientar sobre
recomendações Lei
medidas de prevenção
Estadual n° 13.706/2017 e
previstas na Lei Estadual n°
Lei nº 14.258 de 13 de
13.706/2017, que
abril de 2020 que dispõe
determina a obrigação da
sobre a obrigatoriedade
disponibilidade de oferecer de uso e fornecimento de
álcool gel aos
máscaras em
trabalhadores e clientes,
estabelecimentos
bem como na Lei nº 14.258
públicos, industriais,
de 13 de abril de 2020 que
comerciais, bancários,
dispõe sobre a
rodoviários, metroviários e
obrigatoriedade de uso e
de transporte de
fornecimento de máscaras
passageiros nas
em estabelecimentos
modalidades pública e
públicos, industriais,
privada, como medida de
comerciais, bancários,
enfrentamento à
rodoviários, metroviários e
disseminação do novo
de transporte de
coronavírus, causador da
passageiros nas
COVID-19, na forma que
modalidades pública e
indica, e dá outras
privada, como medida de
providências.
enfrentamento à
disseminação do novo
coronavírus, causador da
COVID-19, na forma que
indica, e dá outras
providências.
Reforçar a utilização de
Reforçar a utilização de
rotinas e procedimentos de
rotinas e procedimentos
higienização das unidades
de higienização das
de saúde e na secretaria
unidades de saúde e na
Municipal de Saúde, em
secretaria Municipal de
especial interruptores,
Saúde, em especial
puxadores, telefone,
interruptores, puxadores,
corrimão.
telefone, corrimão.

Fiscalizar, notificar e
aplicar sansões aos
estabelecimentos do
município (religiosos,
educacionais, comerciais,
industriais e outros), que
não seguir as
recomendações da Lei
Estadual n° 13.706/2017 e
Lei nº 14.258 de 13 de
abril de 2020 que dispõe
sobre a obrigatoriedade
de uso e fornecimento de
máscaras em
estabelecimentos
públicos, industriais,
comerciais, bancários,
rodoviários, metroviários e
de transporte de
passageiros nas
modalidades pública e
privada, como medida de
enfrentamento à
disseminação do novo
coronavírus, causador da
COVID-19, na forma que
indica, e dá outras
providências.

Reforçar a utilização de
rotinas e procedimentos
de higienização das
unidades de saúde e na
secretaria Municipal de
Saúde, em especial
interruptores, puxadores,
telefone, corrimão.
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Disponibilizar material
Disponibilizar material
Disponibilizar material
informativo para a
informativo para a
informativo para a
população sobre prevenção
população sobre
população sobre
e controle da infecção
prevenção e controle da
prevenção e controle da
humana pelo novo
infecção humana pelo
infecção humana pelo
coronavírus e outros vírus novo coronavírus e outros novo coronavírus e outros
respiratórios.
vírus respiratórios.
vírus respiratórios.
Monitorar o cumprimento
Monitorar o cumprimento
Monitorar o cumprimento
dos decretos municipais
dos decretos municipais
dos decretos municipais
pelos comerciários e
pelos comerciários e
pelos comerciários e
população, durante a
população, durante a
população, durante a
semana, finais de semana semana, finais de semana semana, finais de semana
e feriados, aplicando as
e feriados, aplicando as
e feriados, aplicando as
penalidades cabíveis para penalidades cabíveis para penalidades cabíveis para
os casos de
os casos de
os casos de
descumprimento
descumprimento
descumprimento
Manter as barreiras
sanitárias com as ações de
monitoramento da
temperatura, bem como da
entrada e saída de
moradores e de empresas
que precisam fazer entrega
de produtos essenciais,
conforme decreto municipal
vigente

Manter as barreiras
sanitárias com as ações de
monitoramento da
temperatura, bem como da
entrada e saída de
moradores e de empresas
que precisam fazer entrega
de produtos essenciais,
conforme decreto municipal
vigente

Manter as barreiras
sanitárias com as ações de
monitoramento da
temperatura, bem como da
entrada e saída de
moradores e de empresas
que precisam fazer entrega
de produtos essenciais,
conforme decreto municipal
vigente

Fonte: Adaptado através do Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, Fortaleza, 2020.
Níveis de resposta do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(2019-nCoV).
Fonte: Níveis de resposta do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (2019-nCoV).

5.1.3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR
No intuito de apoiar e orientar sobre as medidas de prevenção e controle do
novo Coronavírus (COVID-19) foram formuladas orientações técnicas direcionadas
aos trabalhadores que porventura venham a ter contato com casos suspeitos do
novo Coronavírus (COVID-19).
Vale ressaltar que, os trabalhadores que atuam nos serviços de saúde
apresentam um maior risco de exposição, contaminação e infecção por agentes
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biológicos patogênicos, incluindo o novo Coronavírus (COVID-19). Assim, é
essencial a adoção de medidas de prevenção e controle durante todas as etapas de
atendimentos

a

casos

suspeitos

ou

confirmados:

antes

da

chegada

do

usuário/paciente ao serviço, na triagem e espera do atendimento e durante toda a
assistência prestada.
Apenas a adoção integrada de todas as medidas é que garante a
minimização dos riscos de infecção nos ambientes de saúde. Estas medidas incluem
precauções padrão, tais como: proteção individual voltada aos trabalhadores e
controles administrativos, ambiental e de engenharia.
Neste cenário, é importante estar atento para a classificação da atividade
desenvolvida nos espaços e serviços de saúde para que sejam identificadas as
medidas de proteção indicadas para cada tipo de risco, considerando:
•

Trabalhadores da Assistência: agentes comunitários de saúde, assistentes
sociais; enfermeiros; farmacêuticos; fisioterapeutas; fonoaudiólogos; médicos;
nutricionistas; odontólogos; psicólogos; técnicos e auxiliares de enfermagem e
de saúde bucal e; terapeutas ocupacionais.

•

Trabalhadores da Vigilância em Saúde: profissionais da vigilância sanitária,
epidemiológica, saúde ambiental; saúde do trabalhador; e dos laboratórios.

•

Trabalhadores da Gestão: administradores; diretores; gerentes; gestores.

•

Trabalhadores

do

Apoio:

auxiliares

administrativos;

almoxarifes;

trabalhadores da copa e fornecimento de alimentação.
•

Trabalhadores da Conservação: trabalhadores da conservação predial e
trabalhadores da limpeza.

Obs: os trabalhadores citados são a título de exemplificação não se esgotando na
descrição acima.
5.1.3.1 Recomendações de uso de equipamento de proteção individual
❖ Recomenda-se o uso dos seguintes EPIs:
Para o atendimento de casos suspeitos de COVID-19 são recomendados:
•

Gorro;

•

Óculos de proteção ou protetor facial;

Rua Martagão Gesteira, S/N – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 12.697.713/0001-35 - Telefax: (75) 3629-2372 - E-mail: smscalmeida@gmail.com

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Terça-feira
12 de maio de 2020
Ano IV • Edição Nº 2357

-19Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

17

•

ESTADO DA BAHIA
Município de Conceição do Almeida
Secretaria Municipal da Saúde
Máscara cirúrgica;

•

Avental impermeável de mangas compridas;

•

Luvas de procedimento.

Para a realização de procedimentos geradores de aerossóis os responsáveis
pela realização de procedimentos de casos suspeitos de COVID-19 devem utilizar os
EPI’s acima citados, substituindo a máscara cirúrgica pela máscara de proteção
respiratória (respirador particulado), com eficácia mínima na filtração de 95% de
partículas de até 0,3µ (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3).
São exemplos de procedimentos com risco de geração de aerossóis:
•

Intubação traqueal;

•

Aspiração nasofaríngea e nasotraqueal;

•

Ventilação não invasiva;

•

Ressuscitação cardiopulmonar;

•

Ventilação manual antes da intubação;

•

Broncoscopia;

•

Autópsia envolvendo tecido pulmonar;

•

Coleta de espécime clínico para diagnóstico de doenças respiratórias; dentre
outros.

Figura 1. Cuidados de higiene e equipamentos de proteção individual (EPIs)
que devem ser fornecidos e utilizados pelos trabalhadores dos serviços de
saúde.

Nota: Os EPIs indicados dependem da atividade realizada pelo trabalhador e não
apenas da sua função.
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Para os profissionais de limpeza, são obrigatórios os seguintes EPIs: luvas de
borracha de material resistente, cano longo ou curto para proteção das mãos e
proteção parcial de antebraços e as mãos; máscara cirúrgica (exceto em ambientes
onde estejam desempenhando atividades com possibilidade de geração de
aerossóis). Neste caso, utilizar máscara N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3; óculos de
proteção; botas de material impermeável, com cano alto e de solado antiderrapante;
avental impermeável; gorro (Figura 2).
Figura 2. Equipamentos de proteção individual (EPIs) que devem ser
fornecidos e utilizados pelos trabalhadores de limpeza e desinfecção dos
serviços de saúde.

Os EPIs que não são descartáveis, como óculos, botas e luvas (de borracha),
devem passar pelo processo de limpeza e desinfecção e serem armazenados secos.
A periodicidade vai depender do tipo de procedimento ou atividade, indo desde
diário até a cada atendimento. Para a limpeza dos equipamentos utilizar água,
sabão ou detergente, e para a desinfecção pode ser utilizado hipoclorito de sódio 1%
ou outros saneantes conforme orientação do fabricante. Após esse procedimento é
importante enxaguar abundantemente, para retirar todo o resíduo dos produtos
saneantes.
No caso das máscaras de proteção respiratória (respirador particulado) com
eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3µ (tipo N95, N99, N100,
PFF2 ou PFF3), deve-se proceder a troca quando estas estiverem saturadas, sujas
ou úmidas, o que pode acontecer durante o atendimento (individual ou em coorte).
Havendo necessidade de reutilização da máscara (respeitados os critérios para troca
já citados), observar as condições de acondicionamento e guarda do equipamento
(definidos pelo serviço/setor, considerando proteção adequada).
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Conforme da Nota Técnica nº 4/2020 (atualizada em 31/03/20) 16, da Anvisa,
EXCEPCIONALMENTE, em situações de carência de insumos e para atender a
demanda da epidemia da COVID-19, as máscaras de proteção respiratória
(N95/PFF2 ou equivalente) poderão ser usadas por período maior ou por um número
de vezes maior que o previsto pelo fabricante, desde que pelo mesmo profissional e
cumpridos todos os cuidados necessários, como por exemplo:
a) Para proteger a máscara da exposição às gotículas expelidas pelo
paciente, o trabalhador pode usar um protetor facial (face shield);
b) Os serviços de saúde devem definir um protocolo para orientar os
profissionais de saúde sobre o uso, retirada, acondicionamento, avaliação da
integridade, tempo de uso e critérios para descarte das máscaras;
c) Os trabalhadores devem sempre inspecionar visualmente a máscara antes
de cada uso, para avaliar sua integridade. Máscaras úmidas, sujas, rasgadas,
amassadas ou com vincos, devem ser imediatamente descartadas;
d) Caso não seja possível realizar uma verificação bem-sucedida da vedação
da máscara à face do trabalhador, a máscara deverá ser descartada imediatamente.
O número de reutilizações da máscara, pelo mesmo profissional, deve
considerar as rotinas orientadas pelas Comissões de Controle de Infecção Hospitalar
do serviço de saúde e constar no protocolo de reutilização.
Para remover a máscara, retire-a pelos elásticos, tomando bastante cuidado
para não tocar na superfície interna e acondicione em um saco ou envelope de
papel, embalagens plásticas ou de outro material, desde que não fiquem
hermeticamente fechadas.
Os elásticos da máscara devem ser acondicionados de forma a não serem
contaminados e facilitar a retirada da máscara da embalagem. As unidades de
saúde devem providenciar locais adequados para guarda das máscaras usadas
durante o turno, com identificação do nome do profissional na embalagem, sempre o
mais próximo possível do quarto do caso suspeito/provável/confirmado.
Ainda de acordo com a referida Nota Técnica 16, a máscara cirúrgica não
deve ser sobreposta à máscara N95 ou equivalente, pois além de não garantir
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proteção de filtração ou de contaminação, também pode levar ao desperdício de
mais um EPI, o que pode ser muito prejudicial em um cenário de escassez.
IMPORTANTE
Em nenhuma hipótese, os EPI’s aqui relacionados devem ser compartilhados
entre os trabalhadores.
Após o atendimento aos pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19, devese realizar a retirada correta e o descarte adequado de todos os EPIs e,
imediatamente após o descarte, a higienização das mãos. Os resíduos
potencialmente infectados devem ser tratados antes da disposição final
ambientalmente adequada.

5.1.3.2 Atribuições dos serviços de saúde em relação aos epi
❖ Compete aos serviços de saúde em relação ao EPI:
•

Fornecer os EPI, gratuitamente, aos trabalhadores de acordo com os riscos a
que estão expostos;

•

Orientar e treinar os trabalhadores sobre o uso adequado, a guarda e a
conservação;

•

Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;

•

Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica.

•

Processos de aquisição de EPI serão realizados pela SMS e pelas
Organizações Sociais de Saúde que gerem as unidades de saúde municipais.

5.1.4 DESCARTE DE RESÍDUOS INFECTADOS COM O COVID-19

Após o atendimento aos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção
humana pelo 2019-nCoV, deve-se realizar o descarte adequado de todos os EPIs e,
imediatamente

após

o

descarte,

a

higienização

das

mãos.

Os

resíduos

potencialmente infectados com o COVID-19 devem ser tratados antes da disposição
final ambientalmente adequada. O tratamento pode ser feito dentro ou fora da
unidade geradora, inclusive fora do estabelecimento, desde que respeitadas às
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condições mínimas de acondicionamento e transporte destes resíduos. Esses
resíduos devem ser acondicionados em sacos brancos leitosos devidamente
identificados como material potencialmente infectante.
5.1.5 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES
Os desinfetantes com potencial para desinfecção de superfícies incluem
aqueles à base de cloro, alcoóis, alguns fenóis e alguns iodóforos e o quaternário de
amônio. Os vírus são inativados pelo álcool a 70% e pelo cloro. Portanto, preconizase a limpeza das superfícies do isolamento com detergente neutro seguida da
desinfecção com

uma

destas

soluções

desinfetantes

ou outro desinfetante

padronizado pelo serviço de saúde e que seja regularizado junto à Anvisa. Mais
informações no “Manual de Segurança do Paciente: limpeza e desinfecção de
superfícies” da Anvisa.
Destacamos

abaixo

algumas

recomendações

relativas

a

limpeza

e

desinfeção:
•

Medidas de precaução, bem como o uso do EPI, devem ser apropriadas para
a atividade a ser exercida e necessárias ao procedimento.

•

Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de
microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó. Utilizar varredura
úmida que pode ser realizada com mops ou rodo e panos de limpeza de
pisos.

•

Para a limpeza dos pisos devem ser seguidas técnicas de varredura úmida,
ensaboar, enxaguar e secar. Os desinfetantes com potencial para limpeza de
superfícies incluem aqueles à base de cloro, álcoois, alguns fenóis e iodóforos
e o quaternário de amônio.

•

É recomendado o uso de kits de limpeza e desinfecção de superfícies
específicos nas áreas utilizadas por pacientes em isolamento de contato.

•

Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de
trabalho, ainda com os profissionais usando EPI e evitando contato com os
materiais infectados.
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5.1.6 PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE
O recolhimento e transporte para processamento dos equipamentos, produtos
e artigos utilizados deverá ser realizado de maneira adequada para prevenir a
possibilidade de contaminação de pele, mucosas e roupas ou a transferência de
microrganismos para outros pacientes ou ambientes, devendo os trabalhadores:
•

Utilizar vestimenta própria, touca e calçado fechado em todas as áreas
técnicas e restritas.

•

Utilizar todo os epis compatíveis com o risco inerente à atividade a ser
realizada

•

Não deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e
as vestimentas utilizadas em suas atividades.

5.1.7 PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Todos os trabalhadores que atuam em Unidades de Processamento de
Roupas de Serviços de Saúde (UPRSS) devem estar atentos à possibilidade de
manipulação de material contaminado com SARS-CoV-2 e adotar medidas de
prevenção e proteção que eliminem o risco de infecção. As informações a seguir
estão harmonizadas como o “Manual de Processamento de Roupas de Serviços de
Saúde”, da Anvisa
Em todo local onde exista a possibilidade de exposição a agente biológico, como
é o caso do serviço de processamento de roupas, deve ter lavatório exclusivo
para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha
descartável e lixeira com abertura sem contato manual.

Esses profissionais devem observar a possibilidade de exposição a material
contaminado em todas as etapas do processamento de roupas provenientes de
serviços de saúde, como: durante a coleta, recepção, separação, pesagem e
lavagem. Uma atenção especial é necessária em situações que haja a manipulação
de roupa suja com sangue, secreções, excreções ou outros fluídos corpóreos.
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Aos funcionários envolvidos no processamento de roupas potencialmente
contaminadas por COVID-19, recomenda-se:
•

Higienização correta e frequente das mãos.

•

Uso de EPIs durante o processamento de roupas de serviços de saúde: luvas,
máscara cirúrgica e proteção ocular, touca ou gorro, avental e botas.

•

Não tocar superfícies como maçanetas das portas e botão de elevadores com
as mãos enluvadas.

•

Sempre utilizar proteção ocular durante a separação e classificação da roupa
suja.

Todos os equipamentos médicos, as roupas utilizadas nos serviços de saúde
(ex: lençóis, fronhas, cobertores, toalhas, roupas de pacientes) e utensílios usados
em serviço gerais e refeições devem ser gerenciados de forma segura, de acordo
com procedimentos previamente estabelecidos nos serviços de saúde, conforme
descrito no “Manual de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde”
Quadro 3 – Cenário de resposta da Vigilância em Saúde do Trabalhador à
possível emergência do novo Coronavírus
ALERTA

PERIGO IMINENTE

EMERGÊNCIA EM
SAÚDE PÚBLICA

Sensibilizar trabalhadores
da saúde e profissionais de
apoio sobre a prevenção da
transmissão de agentes
infecciosos em prováveis
casos suspeitos para
infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19)

Limitar o número de
trabalhadores do serviço
de saúde e familiares em
contato com os casos
suspeitos ou confirmados
de infecção humana pelo
(COVID-19). Sempre que
possível, designar uma
equipe do serviço de
saúde exclusivamente
para esses casos.

Intensificar a orientação
aos trabalhadores quanto
à prevenção e controle do
novo (COVID-19)
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Elaborar, em parceria com
Investigar e monitorar
Investigar e monitorar
a Assessoria de
prováveis casos suspeitos prováveis casos suspeitos
Comunicação (ASCOM),
para infecção humana
para infecção humana
material informativo e
pelo novo Coronavírus
pelo novo Coronavírus
manter disponíveis normas
(COVID-19) relacionada
(COVID-19) relacionada
e rotinas dos
ao trabalho.
ao trabalho.
procedimentos envolvidos
na assistência aos casos
suspeitos ou confirmados.
Elaborar e promover, em
Manter registro e
parceria com a SESAB,
monitorar os
treinamento dos
trabalhadores que
trabalhadores sobre o uso e
entraram em contato
descarte adequado de
direto com casos
equipamentos de proteção suspeitos ou confirmados
individual e coletiva, de
seja em portos,
acordo com as orientações
aeroportos, fronteiras,
da NOTA TÉCNICA Nº
alfândegas, serviços de
04/2020
saúde, etc.
GVIMS/GGTES/ANVISA.

–

Fonte: Adaptado através do Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, Fortaleza, 2020.
Níveis de resposta do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(2019-nCoV).
Níveis de resposta do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(2019-nCoV).

5.1.8 VIGILÂNCIA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE EM SÁUDE

5.1.8.1 Fluxo das notificações - Atenção Básica e Hospital Municipal
Paciente com Síndrome Gripal – lançar no e-SUS (PEC e/ou CDS). Notificar e
encaminhar para a VIEP imediatamente – avaliar necessidade de coleta (conforme
protocolo) - VIEP irá lançar no E-SUS VE
Paciente com Síndrome Gripal Aguda Grave – Notificar e encaminhar para a
VIEP imediatamente – solicitar kit de coleta para VIEP (conforme protocolo) - realizar
coleta (conforme protocolo) - VIEP irá lançar e no SIVEP GRIPE.
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5.1.8.2 Envio da amostra coleta
•

VIEP - após o lançamento em devido sistema – gerar número de

controle - lançamento no sistema GAL GERENCIADOR (Lacen);
•

Etiqueta de código de barras - impressa em duas vias;

•

Cópia do cartão nacional de saúde – CNS

•

Cópia do RG;

•

Impresso de controle do município - duas vias - para que o

laboratório possa acusar o recebimento da amostra.
•

A amostra deverá ser enviada para o LACEN em caixa térmica

exclusiva para este fim, lacrada, com gelox para manter a temperatura
adequada da amostra (+4 +8), controlada por termômetro, acondicionando
de forma que o material não vire;
•

Encaminhar caixa exclusiva para recebimento de novo kit vírus

respiratório (coleta do COVID), com gelox, termômetro e lacrada, pois,
caso o LACEN tenha disponibilidade, irá encaminhar para repor o estoque
do município;
•

Resultado do exame - sistema GAL GERENCIADOR, dentro de

3 a 5 dias;
•

A equipe da Vigilância Epidemiológica e atenção básica, seguem

monitorando os pacientes com síndrome gripal, que estão em isolamento
domiciliar diariamente.

Diante da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
por

doença

respiratória,

causada

pelo

novo

Coronavírus

(COVID-19)

e

considerando-se as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a vigilância
do sistema de informação municipal deve atuar segundo as ações de vigilância em
três níveis de atenção: Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública:
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Quadro 4 - Cenários de resposta da Vigilância do Sistema de Informação e
Análise em Saúde à possível emergência do novo Coronavírus.
ALERTA

PERIGO IMINENTE

EMERGÊNCIA EM
SAÚDE PÚBLICA

Sensibilizar os serviços de
Sensibilizar a Rede de
Divulgar as normas e
saúde para a detecção,
Vigilância e Atenção à
diretrizes do MS para a
notificação, investigação e Saúde organizada sobre a prevenção e controle da
monitoramento de prováveis situação epidemiológica
infecção humana pelo
casos suspeitos para
do município e as ações
novo Coronavírus.
infecção humana pelo novo
de enfrentamento.
Coronavírus (Covid-19),
utilizando alertas nos
sistemas informação em
saúde da rede assistencial
Revisar as definições de
Revisar as definições de
Garantir que os serviços
vigilância sistematicamente,
vigilância
de referência notifiquem,
diante de novas evidências sistematicamente, diante investiguem e monitorem
ou recomendações da OMS
de novas evidências ou
os casos.
recomendações da OMS
Reforçar a importância da
Notificar, investigar e
Manter a Rede de
comunicação e notificação monitorar prováveis casos
Vigilância e Atenção à
imediata de casos
suspeitos para infecção
Saúde organizadas sobre
suspeitos para infecção
humana pelo novo
a situação epidemiológica
humana pelo novo
Coronavírus (2019-nCoV), do país e a necessidade
Coronavírus (Covid-19)
conforme a definição de
de adoção de novas
caso estabelecida, no
medidas de prevenção e
devido sistema de
controle da infecção
informação orientado pelo
humana pelo novo
MS.
Coronavírus.
Articular com a rede de
Articular com a rede de
–
serviços públicos e
serviços públicos e
privados de atenção à
privados de atenção à
saúde o aprimoramento e a saúde o aprimoramento e
detecção de possíveis
a detecção de possíveis
casos suspeitos nos
casos suspeitos nos
serviços de saúde.
serviços de saúde.
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Inserir no Sistema Local de
Monitorar se os casos
Monitoramento Online de
suspeitos de Coronavírus
Agravos de Notificação
atendidos nos serviços de
Compulsória a CID 10 saúde já foram notificados
B34.2 e U07.1- Infecção
na base de dados do
por Coronavírus de
Ministério da Saúde
localização não
especificada, para o
monitoramento de
atendimento a esse agravo
na rede de serviços.

–

5.2 ATENÇÃO BÁSICA

5.2.1 Atendimento em Unidade de Atenção Básica

O manejo diagnóstico e terapêutico de pessoas com suspeita de infecção
respiratória caracterizada como Síndrome Gripal, causada ou não por COVID-19, no
contexto da APS/ESF incluiu os passos a seguir:
1. Identificação de caso suspeito de Síndrome Gripal e de COVID-19
2. Medidas para evitar contágio na UBS
3. Estratificação da gravidade da Síndrome Gripal
4. Casos leves: manejo terapêutico e isolamento domiciliar
5.

Casos

graves:

estabilização

e

encaminhamento

a

serviços

de

urgência/emergência ou hospitalares
6. Notificação Imediata
7. Monitoramento clínico
8. Medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa

5.2.1.1 Recepção/Portaria
Ao controlar a entrada de pacientes na Unidade (UBS), o profissional da
recepção deverá solicitar que todos procedam a lavagem das mãos e indagar se o
paciente “está gripado”. Caso a resposta seja afirmativa, deverá ofertar e solicitar
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que o mesmo utilize a máscara descartável, direcionando-o para a sala destinada ao
isolamento respiratório. Em seguida o paciente deverá ser triado como prioridade.
Em caso negativo, o paciente deverá seguir o fluxo da unidade.
ISOLAMENTO RESPIRATÓRIO
A sala deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado
desligado. Caso não haja sala disponível na UBS para isolamento, propiciar área
externa com conforto para pacientes com Síndrome Gripal, que deverão ser
atendidos o mais rápido possível
5.2.1.2 Triagem / acolhimento
Auxiliar ou técnico de Enfermagem - Atentar nos sintomas respiratórios graves ou
outro sinal e sintoma preocupante, nesse caso, acione imediatamente enfermeiro
e/ou médica (o). Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e
direcione para o atendimento da (o) enfermeira (o).
Enfermeiro (a) - Confirmar existência de Síndrome Gripal: febre acompanhada de
tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória. Notificar imediatamente via
formulário pelo e SUS VE https://notifica.saude.gov.br/. Caso a pessoa apresente
sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma preocupante, acione
imediatamente médica (o). Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara
cirúrgica e direcione para o atendimento médica (o).
Médico (a) - Classificação de gravidade. Verificar condições clínicas de risco que
indicam encaminhamento para centro de referência/atenção especializada (ver
protocolo clínico na APS).

CASO LEVE APS | ESF
Síndrome gripal com sintomas leves (sem sinais de gravidade).
E
Ausência de condições clínicas de risco que indicam avaliação em centro de
referência/atenção especializada.
CASO LEVE
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Manejo clínico, orientações de isolamento domiciliar e monitoramento a cada 24h
em pessoas com mais de 60 anos e portadores de condições clínicas de risco e a
cada 48h nos demais, preferencialmente por telefone. Caso seja necessário,
realizar atendimento presencial, idealmente no domicílio. Se familiares
desenvolverem sintomas, orientá-los a procurar atendimento. Se possível, já
munidos de máscaras. Fornecer atestado (se necessário) para paciente e contados
domiciliares por 14 dias, a contar do início dos sintomas.

CASO GRAVE - CENTRO DE REFERÊNCIA/ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Síndrome gripal que apresente dispneia ou os sinais de gravidade (saturação
<95%, taquipneia, hipotensão, piora nas condições clinicas basais, alteração do
estado mental, entre outras – consultar protocolo clínico).
OU
Condições clínicas de risco que indicam avaliação em centro de referência/ atenção
especializada (doença cardíaca crônica descompensada, doenças respiratórias
crônicas descompensadas, doenças renais, imunossuprimidos, doença
cromossômicas, entre outros – consultar protocolo clínico.
CASO GRAVE
Estabilização e encaminhamento para centro de referência por transporte
apropriado.

❖ Caso

não

haja

critérios

de

suspeita,

o

profissional

deverá

seguir

os

procedimentos operacionais padrão da unidade de saúde.
5.2.1.3 Definições operacionais
CASOS SUSPEITOS

DEFINIÇÃO 1: SÍNDROME GRIPAL (SG): indivíduo com quadro respiratório agudo,
caracterizado por sensação febril ou febre (na suspeita de COVID-19, a febre pode
não estar presente), mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de
garganta OU coriza OU dificuldade respiratória.
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EM CRIANÇAS: considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro
diagnóstico específico.
EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios
específicos de agravamento como sincope, confusão mental, sonolência excessiva,
irritabilidade e inapetência.

DEFINIÇÃO 2: SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): Síndrome
Gripal que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU Pressão persistente no
tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada
dos lábios ou rosto.
EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz,
cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

CASOS CONFIRMADOS POR CRITÉRIO LABORATORIAL: caso suspeito de SG
ou SRAG com teste de:
•

Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2,
Influenza ou VSR):

•

Doença pelo Coronavírus 2019: com resultado detectável para SARS-CoV2.
Influenza: com resultado detectável para Influenza.

•

Vírus Sincicial Respiratório: com resultado detectável para VSR.

•

Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos):
Doença pelo Coronavírus 2019: com resultado positivo para anticorpos IgM
e/ou IgG. Em amostra coletada após o sétimo dia de início dos sintomas.

POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito de SG ou SRAG com:
Histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento
dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual
não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.

CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-2019):
Caso suspeito de SG ou SRAG

com resultado laboratorial negativo para
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CORONAVÍRUS (SARSCOV-2 não detectável pelo método de RT-PCR em tempo
real), considerando a oportunidade da coleta OU confirmação laboratorial para outro
agente etiológico.

5.2.1.4 Atendimento médico

A realização do atendimento médico para casos suspeitos deverá ser em sala
privativa ou com menor circulação de pessoas, mantendo a porta fechada e o
ambiente ventilado, seguindo rigorosamente as normas de segurança quanto à
higienização das mãos e quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual.
5.2.1.5 Coleta
5.2.1.5.1 Indicação de coleta de amostras

A coleta de amostras está diretamente relacionada à disponibilidade de
insumos laboratoriais e equipamentos para análise para pesquisa de SARS-CoV-2,
bem como o cenário epidemiológico. No momento, o Brasil conta com insumos para
teste de RT-PCR em tempo real para SARSCoV-2 para os casos de SRAG
hospitalizados, sendo indicada a coleta de amostras de 100% dos casos,
acompanhadas de notificação no SIVEP-Gripe.
Considerando o risco ocupacional, também é indicada a coleta de amostras de
profissionais de saúde que estejam atuando em serviços de saúde em contato com
pacientes de municípios com casos confirmados de COVID-19, desde que se
enquadre na definição de SG.
Enquanto o Brasil estiver sob a Declaração de Emergência em Saúde Pública,
o Ministério da Saúde determina que sejam adotadas as seguintes medidas:
Casos suspeitos de SG ou SRAG A amostra clínica preferencial para
investigação laboratorial é a secreção da nasofaringe (SNF). Considerando a
sazonalidade de vírus respiratórios, esta coleta deve ser realizada até o 7º dia após
o aparecimento dos primeiros sinais ou sintomas.
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Em crianças menores de 5 anos: orienta-se priorizar a coleta de amostras para
investigação laboratorial de coronavírus (SARS-CoV-2), vírus Influenza A e B e Vírus
Sincicial Respiratório (VSR).
Em pessoas com idade maior ou igual a 5 anos, provenientes de:
Atenção Primária: priorizar a coleta de amostras para exames laboratoriais
para detecção de SARS-CoV-2.
Unidades Sentinelas e Hospitais: priorizar a coleta de amostras exames
laboratoriais para detecção de SARS-CoV-2, e caso negativo, realizar exame para
detecção de vírus influenza.

5.2.1.5.2 Biossegurança para coleta de amostras

O profissional de saúde responsável pela coleta de amostras respiratórias
deverá utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual (EPI):
Gorro descartável
Óculos de proteção ou protetor facial
Máscara modelo PFF2 (N95) ou equivalente
Avental de mangas compridas
Luva de procedimento
Os itens não descartáveis deverão ser limpos e desinfetados ou esterilizados
com produtos especificados no tópico “medidas de prevenção e controle para
atendimento de casos suspeitos ou confirmados”.

5.2.1.5.3 Técnica para a coleta e acondicionamento das amostras

Orienta-se a coleta de amostras de uma das seguintes possibilidades:

Swabs combinado (nasal/oral)
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5.2.1.5.4 Coleta de amostras
O procedimento de coleta de amostras respiratórias dos casos suspeitos de
COVID-19 deve seguir o protocolo de coleta da Influenza. Contudo, considerando se
tratar de um novo vírus ou novo subtipo viral em processo pandêmico, a amostra
deverá ser coletada até o 10° dia dos sintomas, preferencialmente entre o 3º ao 5º
dia, quando for para realização do teste molecular por RT-PCR em tempo real.

5.2.1.5.5 Acondicionamento, transporte e envio de amostras para diagnóstico
As

amostras

devem

ser

mantidas

refrigeradas

(4-8°C)

e

devem

ser

processadas dentro de 24 a 72 horas da coleta. Na impossibilidade de envio dentro
desse período, recomenda-se congelar as amostras a -70°C até o envio,
assegurando que mantenham a temperatura. A embalagem para o transporte de
amostras de casos suspeitos com infecção por COVID-19 deve seguir os
regulamentos de remessa para Substância Biológica UN 3373, Categoria B.

5.2.1.5.6 Realização de testes pela APS

Como a maior oferta de testes aos Estados e municípios, o Ministério da Saúde
recomenda que sejam progressivamente incluídos na rotina de testagem de pessoas
sintomáticas os seguintes grupos da população:
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Profissionais de saúde e segurança pública em atividade, seja da
assistência ou da gestão;

•

Pessoa que resida no mesmo domicílio de um profissional de saúde e
segurança pública em atividade;

•

Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos;

•

Portadores de condições de risco para complicações da COVID-19;

•

População economicamente ativa (entende-se todos os indivíduos com
idade entre 15 e 59 anos)*.

*Por população economicamente ativa, e com objetivo de ser o mais
abrangente possível na rotina de testagem, entende-se todos os indivíduos com
idade entre 15 e 59 anos (contactar primeiramente com a VIEP).
O teste rápido disponibilizado pelo Ministério da Saúde nesse momento,
apresenta o nome ONE STEP COVID-2019 TEST®. Por se tratar de teste de
detecção de anticorpos, é necessário que ele seja realizado após o sétimo dia
do início dos sintomas. Esse teste utiliza amostras de sangue capilar ou venoso.
Para a coleta de sangue capilar, recomenda-se a utilização de lancetas disponíveis
nos serviços de saúde. A execução do teste e leitura dos resultados devem ser
realizadas por profissionais da saúde de nível médio, com supervisão, e/ou de nível
superior. O resultado é verificado após 15 minutos da realização do teste, conforme
descrito na bula do produto.
5.2.1.5.7 Resultado do teste
A conduta no caso de profissionais de saúde e segurança pública em
atividade, bem como seus contatos domiciliares, pode ser encontrada no item 3.6.3
(protocolo manejo na AB v. 09) Orientações para afastamento e retorno às
atividades de profissionais de saúde.
No caso da população idosa ou portadora de condições clínicas de risco,
o resultado do teste negativo reduz a chance de que a pessoa esteja infectada pelo
SARS-CoV-2. Contudo, é necessário manter acompanhamento clínico próximo. A
recomendação do Ministério da Saúde é que pessoas com condições de risco sejam
acompanhadas, preferencialmente pelo telefone, a cada 24h, até completar 14 dias
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do início dos sintomas. O Ministério da Saúde realiza isto de forma automatizada por
meio do TeleSUS. Assim, reforçamos que todos os pacientes com diagnóstico de
Síndrome Gripal liguem para o 136 a fim de serem monitorados. Ao sinal de piora do
quadro clínico, é necessária avaliação presencial imediata, para que seja tomada
intervenção apropriada em tempo oportuno.
No caso da população economicamente ativa sem condições de risco,
sugere-se a manutenção do isolamento domiciliar até o limite de 14 dias após o
início dos sintomas, mesmo com o resultado negativo do teste.
O resultado do teste positivo, tanto para idosos e portadores de condições
crônicas como para a população economicamente ativa, indica a presença de
anticorpos contra o SARS-CoV-2, o que significa que houve exposição ao vírus, não
sendo possível definir apenas pelo resultado do teste se há ou não infecção ativa no
momento da testagem. Ao resultado do teste é imprescindível a identificação de
sinais e sintomas de Síndrome Gripal e o juízo clínico subsequente. Tendo em vista
o cenário epidemiológico atual, para fins de conduta deve-se considerar que essa
pessoa muito provavelmente está ou esteve com COVID-19. A partir desse
resultado, duas condutas podem ser desencadeadas:
1. A pessoa é considerada caso confirmado de C OVID-19, com
acompanhamento clínico próximo, e avaliação imediata na Atenção Especializada
somente em caso de piora dos sintomas. Ressalva-se que não há indicação de
encaminhamento para Atenção Especializada enquanto a pessoa apresentar
quadro leve e estável. É necessário realizar isolamento domiciliar de 14 dias, a
contar do início dos sintomas da pessoa com síndrome gripal e seus contatos
domiciliares;
2. O teste imunológico positivo pode ser utilizado como marcador de
imunidade contra o SARS-CoV-2, ou seja, caso a pessoa apresente novo quadro
de síndrome gripal nos próximos meses, parece muito pouco provável que se trate
de COVID-19.
Reforça-se a importância de se notificar tanto o caso classificado como
positivo, quanto o negativo, para o provimento de informações essenciais para o
monitoramento da epidemia no Brasil. Para isso, é IMPRESCINDÍVEL notificar o
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de
Síndrome
Gripal
no
sistema

e-SUS

VE

(https://notifica.saude.gov.br) e informar o resultado do teste no campo específico.
Caso o paciente já tenha sido notificado, é necessário que o procedimento seja
realizado novamente, informado o resultado do teste.

5.2.1.5.8 Instrução para uso do teste rápido
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5.2.1.6 Regulação
Pacientes com perfil para isolamento domiciliar serão acompanhados pela
Equipe de Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de
Saúde e apoio da Secretaria Estadual de Saúde.
A Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Almeida deverá regular os
casos de maior gravidade que necessitem de transferências e internações, seguindo
definições pactuadas com a SESAB no Plano de Contingência Estadual.

5.2.1.7 Ações de monitoramento

Os pacientes com Síndrome Gripal em acompanhamento ambulatorial na
APS/ESF devem permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data
de início dos sintomas. O monitoramento deve ser feito a cada 24h em pessoas com
mais de 60 anos e portadores de condições clínicas de risco e a cada 48hs nos
demais, preferencialmente por telefone. Caso seja necessário, realizar atendimento
presencial, idealmente no domicílio. Todos os membros da casa devem ser
considerados como contactantes e também deverão ser afastados por 14 dias e
acompanhados pela APS/ESF, além de serem estratificados de maneira apropriada
caso iniciem com sintomas.
Caso haja piora do paciente em tratamento domiciliar ou o desenvolvimento de
sintomas graves em familiares do paciente, torna-se obrigatório o encaminhamento
para os outros níveis de cuidado do SUS (centro de referência, sendo a equipe da
UBS responsável pelo encaminhamento do paciente). O Quadro 2 indica como
proceder ao monitoramento por telefone.
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Quadro 5. Monitoramento de pacientes com Síndrome Gripal na APS/ESF,
Ministério da Saúde, 2020.

Fonte: Ministério da Saúde.

É importante ressaltar a busca ativa de novos casos suspeitos de síndrome
gripal na comunidade. O treinamento de profissionais para reconhecimento de sinais
e sintomas clínicos de Síndrome Gripal é de extrema importância na APS. Além
disso, políticas públicas que visam ao esclarecimento da população a respeito das
informações acerca do Novo Coronavírus são essenciais no combate à doença.
5.2.1.8 Medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa
Em relação a medidas de prevenção comunitária, o Ministério da Saúde, em
ressonância com as diretrizes mundiais, preconiza como medidas de prevenção à
população:
Quadro 06: Medidas de prevenção Comunitária à Síndrome Gripal e à COBID19, Ministério da Saúde, 2020.
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Pessoas sem sintomas podem fazer uso de máscaras caseiras ao sair de
casa, com objetivo de reduzir a chance de infecção. Para ser eficiente como uma
barreira física, a máscara caseira precisa seguir algumas especificações, que são
simples. É preciso que a máscara tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja
dupla face. Não pode ser dividida com ninguém. As máscaras caseiras podem ser
feitas em tecido de algodão, tricoline, TNT ou outros tecidos, desde que desenhadas
e higienizadas corretamente. Deve ser feita nas medidas corretas cobrindo
totalmente a boca e nariz e que estejam bem ajustadas ao rosto, sem deixar
espaços nas laterais. Mais informações sobre máscaras caseiras podem ser
encontradas em https://coronavirus.saude.gov.br/.
Pacientes portadores de doenças crônicas estáveis devem ter seus receituários
renovados pelo maior período possível, bem como deve ser feito adequado
planejamento para que não fiquem sem medicamentos, buscando assim evitar o
trânsito desnecessário dessas pessoas pela UBS.
A tenção especial deve ser dada às casas de repouso/lares de idosos sob
responsabilidade das equipes, dado o maior potencial de gravidade da doença na
população idosa. Ações de educação podem ser realizadas nesses locais, buscando
a prevenção. Na ocorrência de um caso, cuidado redobrado deve ser dedicado ao
paciente e aos demais moradores.

5.2.1.9 Recomendações em grupos especiais

A. Gestantes e puérperas
Até onde as evidências atuais indicam, gestantes e puérperas não possuem
risco individual aumentado. Contudo medidas devem ser adotadas para proteção da
criança. Além disso, gestantes e puérperas têm maior potencial de risco para
desenvolvimento de SRAG por Síndrome Gripal decorrente do vírus da Influenza.
Dessa forma, importante seguir as recomendações expressas na Tabela 15.
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Quadro 07: Recomendações para gestantes e puérperas com Síndrome Gripal
e risco para COVID-19, Ministério da Saúde, 2020.

B. Pessoas com 60 anos ou mais
Pessoas idosas, com 60 anos ou mais, possuem risco individual aumentado
para a Síndrome Gripal e risco de complicações graves para COVID-19. Atenção
especial deve ser adotadas nas particularidades da avaliação e conduta dessa
população.
•

Idosos com doenças crônicas devem ser monitorados para que permaneçam
compensados, devendo ser considerados prioritários para avaliação clínica
imediata;

•

Atentar para sinais de alerta incomuns tais como: confusão mental aguda,
agitação, sonolência, prostração, desconforto respiratório, ausência de febre,
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dificuldade em deambular, quedas, ingesta alimentar diminuída, disfagia,
incontinência, maior propensão para desenvolver taquipneia;
•

Taquipneia é sinal precoce de infecção respiratória em idosos (FR > 24 rpm);

•

Há maior atenção a possível ocorrência de anosmia considerando a maior
propensão a déficit sensorial em idosos;

•

Provável maior incidência de delirium, bem como confusão mental. Em
vigência de infecções é possível a ocorrência de crises epilépticas em
pessoas com menor reserva cerebral como idosos com atrofia cerebral
importante;

•

Muitos idosos, principalmente de Instituições de Longa Permanência para
Idosos (ILPI) têm demência, histórico de AVC ou outros problemas de saúde
que podem mascarar as manifestações da infecção por COVID-19. Assim,
qualquer mudança significativa no estado clínico em relação à linha de base
desses idosos sem explicações imediatas podem ser causadas por COVID
19.

ORIENTA-SE QUE OS PROFISSIONAIS DA APS:
•

Priorizem o atendimento domiciliar aos idosos mais vulneráveis como os
acamados;

•

Orientar idosos e familiares para a restrição de atividades de convívio social
como grupos (mesmo terapêuticos), reuniões em igrejas, clubes, etc;

•

As equipes da APS também devem permanecer atentas às moradias
coletivas (abrigos, residências terapêuticas, repúblicas, instituições de longa
permanência),

monitorando-as

frequentemente,

bem

como

fornecendo

informações e orientações sobre formas de evitar o contágio no ambiente
compartilhado.
5.2.1.10 Atendimento odontológico
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Recomendamos: A suspensão dos atendimentos odontológicos eletivos nos
serviços da Atenção Primária à Saúde, Centros de Especialidades Odontológicas
(CEOs), Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPDs municipais e do
Plano de Expansão do Estado), Policlínicas, Centros de Referência, e demais
serviços públicos e privados, mantendo-se exclusivamente os atendimentos de
urgência,

que

deverão

ser

executados

seguindo

rigorosos

protocolos

de

biossegurança, revisados e atualizados com frequência pelas autoridades sanitárias,
devido

à

pandemia

do

COVID-19

(Vide

a

Nota

Técnica

nº

04

–

GVIMS/GGTES/ANVISA);
No caso de atendimentos, o profissional deve recepcionar os pacientes
solicitando informações relacionadas às manifestações de sintomas respiratórios, ou
a definição de casos suspeitos. Em caso afirmativo para suspeita de COVID19,
orientar a cumprir o período determinado como quarentena e informar a Vigilância
Epidemiológica
5.2.1.11 Atendimentos especializados
As consultas e procedimentos especializados, poderão ser agendados e
realizados conforme perfil epidemiológico do município. As listas nominais e os
respectivos horários, serão divulgados antecipadamente.
Todos os pacientes deverão, obrigatoriamente, estar usando máscara.
Não serão autorizados presença de acompanhantes, exceto em situações
excepcionais.

5.3 ASSISTÊNCIAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Os

casos

que

necessitem

internação

e

alta

complexidade

serão

encaminhados para hospitais municipais ou os referenciados pela Secretaria
Estadual da Saúde – SESAB conforme plano estadual.
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5.3.1 Atendimento no Hospital Municipal
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O fluxograma supracitado demonstra que o paciente quando é admitido na
unidade hospitalar com qualquer sintoma gripal será encaminhado para a recepção
2 (lateral) específica para pacientes com sintomas de SG ou SRAG, e logo a
recepcionista ficará encarregada em ofertar uma máscara, caso o paciente não
esteja utilizando. Posteriormente, o paciente será encaminhado para a enfermaria
intermediária para atendimento prioritário, quando apresentar sintomas leves, ou
seja, sintomas gripais. Entretanto, paciente graves com SRAG será encaminhado
diretamente para os leitos de semi-intensiva.
A triagem e o atendimento médico serão realizados na própria enfermaria
clinica ou na semi-intensiva dependo da sintomatologia do paciente, e os quadros
considerados leves ou apenas com SG, será encaminhado para isolamento
domiciliar e posteriormente acompanhado pelas equipes da Atenção Básica e
Vigilância Epidemiológica do município, todos serão notificados, e receberá o termo
de isolamento social que contém observações importantes sobre os cuidados
específicos durante esse período.
Os que forem classificados pelo médico plantonista como possibilidade de
internamento

em

intermediário,

ficará

na

unidade

COVID1,

ou

seja,

leitos

intermediários, o médico irá avaliar a necessidade de realização da coleta de Swab e
esses pacientes com sintomas mais leves, ficarão em vigilância constante da equipe
de enfermagem, e caso instabilize ou apresente alguma piora no quadro respiratório
serão transferidos para a unidade COVID2 (semi-intensiva). Nesse sentido, o médico
irá avaliar se há ou não critérios de intubação e ventilação mecânica, podendo
complementar o diagnóstico com a utilização do RX digital.
Todo o fluxo será realizado de forma unidirecional e o paciente juntamente
com

a

equipe

multiprofissional

específica,

não

terão

contatos

com

outros

profissionais ou outros pacientes. Em suma, pacientes que necessitem de leito
intensivo, irá direto para a unidade COVID2 (semi-intensiva) onde será realizado os
cuidados intensivos, com a utilização de ventilação invasiva, dispositivos duplo
lúmen, drogas vasoativas e outros aparatos utilizados para pacientes graves em
suporte hemodinâmico e intensivo.
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5.3.2 Ações de monitoramento intra-hospitalar
As ações de monitoramento consistirão, principalmente, na identificação de
contactantes de casos suspeitos ou confirmados e no auxílio e participação na
busca ativa destes, capitaneada pela equipe da vigilância em saúde.
É importante a articulação entre o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE)
e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para implementação da
vigilância epidemiológica dos casos de vírus 2019-nCoV e outros vírus respiratórios
de interesse de saúde pública.

5.3.3 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)
A assistência extra-hospitalar é realizada através da utilização do serviço de
atendimento móvel de urgência (SAMU-192), implementado pelo município através
da utilização da Unidade de Suporte Básico (USB), tripulada pelo condutor socorrista
e técnico de enfermagem, ambos com experiência na área de atendimento pré
hospitalar (APH). Nos pacientes suspeitos de COVID-19, prioritariamente o
acompanhante deverá ir para a unidade de referência (UR) por meios próprios. Caso
haja real necessidade de acompanhamento o mesmo poderá tripular a ambulância,
se posicionando atrás, no banco da lateral, ao lado do paciente. Nos dois casos
deverá ser fornecida pela equipe máscara cirúrgica ao acompanhante.
A equipe deverá respeitar os critérios de níveis de paramentação como
informado infracitadamente:
A paramentação nível 1 é descrita como a paramentação padrão para
atendimentos rotineiros do SAMU 192 de pacientes sem sintomas respiratórios.
Entretanto, para garantir maior segurança a equipe, será utilizada a máscara
N95/FFP2. A máscara cirúrgica será usada no paciente e acompanhante. O Uso de
luvas, gorro e propés descartáveis, óculos de proteção e avental descartável,
concomitante,

ao

protetor

facial

além

do

macacão

de

mangas

compridas

padronizado pelo SAMU 192 serão de caráter obrigatório.
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A paramentação nível 2 deve ser utilizada para atendimento ao paciente
sintomático respiratório, máscara N95, devido realização de procedimentos que
geram aerossóis e contato direto com paciente (menos de 02 metros de distância e
em período de transferência que pode ser prolongado) – orienta-se abrir janelas da
ambulância para garantir ventilação. A máscara cirúrgica, deve ser utilizada no
paciente e acompanhante. Luvas e gorro descartáveis, botas de borracha (PVC),
óculos de proteção, protetor facial e avental impermeável descartável, além do
macacão de mangas compridas padronizado pelo SAMU 192.
A utilização de todos os EPIs citados na paramentação nível 2 deverão ser
utilizados por todos os componentes da equipe. Exceção para o paciente e
acompanhante, que farão uso apenas da máscara cirúrgica.
A paramentação nível é utilizada para transferência de paciente grave com
suspeita ou confirmado para COVID-19. Nesses casos, a equipe não fará uso do
macacão padrão do SAMU 192 e sim de uma roupa privativa (equivalente às
utilizadas em centro cirúrgico), que estará disponível na unidade móvel, como kit,
para todos que irão tripular a ambulância, com exceção do acompanhante.
Por cima da roupa privativa será colocado o avental impermeável descartável
ou macacão TYVEK/TYCHEM, Máscara N95, Luva e gorro descartáveis, botas de
borracha/PVC), óculos de proteção e protetor facial. A máscara cirúrgica deve ser
utilizada apenas pelo paciente e acompanhante. Salientando que a utilização de
todos os EPIs citados na paramentação NÍVEL 3 são de caráter obrigatório.
Durante o transporte, cabe a central de regulação, sempre que houver
suspeita ou identificação de casos com COVID-19, deve notificar as equipes da
ambulância antes do seu deslocamento, para adequada preparação do cenário de
atendimento e disponibilização de recursos adequados, incluindo Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) indicados, conforme estratificação de níveis descrita
acima. Para os casos leves sem comorbidades, recomenda-se a permanência na
residência, em isolamento domiciliar, por 14 dias, com orientação de procura ao
serviço médico em casos de sinais de gravidade (dispneia, febre elevada contínua).
Os casos leves com comorbidades, recomenda-se ida à Unidade de Saúde por
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meios próprios. Entretanto os casos graves, deverá ser removido para UR após
acionamento da equipe da UR para o preparo da equipe, a fim de designar recursos.
Deve ser comunicado apenas casos de óbitos ao plantão da vigilância
sanitária do município, após o transporte, a CR informa ao supervisor de frota que
ambulância está a caminho para higienização da ambulância.
À equipe da ambulância cabe, reduzir ou remover equipamentos e materiais
não

essenciais

do

veículo

ou

guardar

equipamentos

não

essenciais

em

compartimento fechado, antes do embarque do paciente. Isso reduz o tempo
consumido na realização da limpeza terminal após o transporte. Evitar abrir armários
e compartimentos, a menos que seja essencial. Se algum equipamento for
necessário deve ser retirado do armário antes de iniciar atendimento ao paciente.
O ar-condicionado ou a ventilação nos veículos deve ser configurado para
extrair e não recircular o ar dentro do veículo. Durante o transporte deve-se dar
prioridade a manter as janelas da ambulância abertas para melhorar a ventilação do
veículo e aumentar a troca de ar durante o transporte e além disso, proceder a
higienização das mãos.
Realizar paramentação com EPI’s, antes da entrada na ambulância, revisar a
segurança da cena. Cena segura, iniciar a avaliação da via aérea e ventilação. A Via
aérea pérvia e ventilação espontânea, posicionar o paciente favorecendo sua
ventilação e conforto e proceder a instalação de uma máscara cirúrgica no paciente
(oferecer máscara cirúrgica também ao acompanhante);
Se dispnéia, desconforto respiratório ou dessaturação, avaliar necessidade de
fornecimento de oxigênio, seguindo orientação médica. O paciente deve utilizar
máscara cirúrgica durante todo o percurso, desde que tolerada, exceto se indicado
oxigenioterapia por máscara. Verificar todos os sinais vitais, incluindo verificação de
temperatura axilar. Realizar a anamnese questionando (ao paciente e/ou
acompanhante/familiar) início de sintomas como febre, tosse, insuficiência
respiratória sem causa evidente, além de questionar histórico de contato próximo
domiciliar com caso confirmado para o Novo Coronavírus (COVID-19), nos 14 dias
antes do aparecimento dos sintomas.
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Passar as informações ao médico regulador, notificando a suspeita de
infecção por Novo coronavírus (COVID-19). Aguardar conduta e, se indicada
regulação, aguardar destino do paciente. A definição da unidade de destino deve ser
feita antes da saída de cena para evitar deslocamento desnecessário e aumento do
tempo de transporte e exposição da equipe.
As equipes pré-hospitalares devem orientar os demais familiares e populares
presentes na cena de atendimento ao paciente suspeito ou confirmado de COVID 19
a permanecer em isolamento domiciliar; ou procurar a unidade básica de saúde mais
próxima em casos de apresentarem sintomas. Realizar transporte do paciente para
UR direcionada pelo MR, e proceder a passagem do caso quando no destino,
informando a suspeita de infecção por Novo coronavírus (COVID-19).
A equipe não deve adentrar dependências da UR e nem da base, deixar
paciente com profissional da UR na porta da emergência e retornar à ambulância.
Dentro do veículo, restringir o contato com materiais e equipamentos e comunicar à
Central de Regulação a necessidade de equipe fora de ação para higienização da
ambulância. A CR informa ao supervisor de frota que a ambulância está à caminho
para higienização da ambulância, onde deverá ser feito no pátio da base, proceder a
higienização das ambulâncias e retirada dos EPIs, conforme POPs específico do
município. Descartar EPIs em saco branco leitoso (resíduo infectante), e higienizar
novamente as mãos conforme POP específico pela unidade.
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5.3.4 Fluxograma atendimento SAMU
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5.4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATORIAL
Mapear os locais e atividades com maiores exposições aos riscos e promover
a orientação destes profissionais, são as primeiras medidas a serem adotadas. A
lavagem correta das mãos seguidas pela desinfecção e higienização das mãos com
o uso do álcool gel 70%.
Até o momento, não há medicamento específico para o tratamento da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID -19. No entanto, medidas de
suporte devem ser implementadas. A dispensação de medicamentos para pacientes
com condição crônica compondo o respectivo grupo de risco: idosos com
hipertensão e diabetes deverão ser realizadas para um período maior evitando
assim a circulação deste público nas unidades de saúde.
Os profissionais responsáveis pelo primeiro contato com os usuários devem
estar com máscaras e luvas a fim de evitar a contaminação desses profissionais e
da população.
A fim de reduzir o deslocamento da população maior que 60 anos que utilizam
medicamentos de uso contínuo no âmbito da Atenção Básica, o município passará a
dispensar medicamentos para aos idosos com condições crônicas e que estejam
compensados para utilização no prazo de até 90 dias.
5.5 LABORATÓRIO
O

Município

deverá

seguir

as

ações

conforme

Plano

Estadual

de

Contingência do COVID -19.
6. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
A Assessoria de comunicação em conjunto com a Vigilância Epidemiológica
deverá difundir informações oficiais adotadas pelo município para a população sobre
o novo Coronavirus COVID-19 e as medidas de prevenção em tempo oportuno. É
importante

a

elaboração

e

divulgação

no

município

de

alertas

e

boletins

epidemiológicos para os profissionais de saúde bem como para acesso a população
geral.
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Como estratégia realizar o monitoramento das Redes Sociais com objetivo de
esclarecer para combater rumores, boatos e informações equivocadas. Estabelecer
parcerias com a rede de comunicação pública (TV, rádios e agências de notícias)
para a mobilização dos veículos de comunicação com vistas a publicação de
informações atualizadas e oficiais emitidas pelas áreas técnicas a respeito do
COVID -19.
Elaborar e distribuir materiais informativos e educativos sobre COVID-19, em
acordo com a área técnica da Vigilância em Saúde. Aproximar com as assessorias
de comunicação do município com a do Estado e da União com a finalidade de
alinhamento das estratégias de comunicação.
Definir, junto a gestão municipal o responsável pela interlocução com os
veículos de comunicação para tratar de assuntos relativos ao COVID-19. Promover
campanhas publicitárias com veículos de comunicação, sempre que necessário.
Elaboração de um informativo/guia sobre em qual serviço de saúde o paciente deve
buscar atendimento adequado conforme sinais e sintomas.

7. GESTÃO
Este plano foi construído em conjunto com as áreas técnicas da SMS e
encaminhado para aprovação no Conselho Municipal de Saúde em caráter de
urgência. Apresentado também na Câmara de Vereadores e demais espaços que se
fizer necessário.
Para o monitoramento do Plano Municipal de Contingência foi instituído por
meio de Decreto Municipal nº XXXX e o Comitê Municipal de Acompanhamento de
Ações de prevenção e controle do Coronavírus (COVID-19) pelo Decreto Municipal
nº XXXX. O comitê foi constituído pelas áreas técnicas da secretaria, setores da
prefeitura, representantes do Conselho Municipal de Saúde e coordenada pelo
Secretário Municipal de Saúde.
Esse plano será atualizado a qualquer tempo, de acordo com o cenário
epidemiológico e as orientações do Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde da
Bahia.
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