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INTRODUÇÃO 
 

A Pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), é uma doença respiratória 

aguda causada pelo Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2) 

com primeiro caso reportado na China em 31 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, 

quando foi diagnosticado casos de pneumonia causadas por etiologia desconhecida. O 

surto chinês recebeu atenção da OMS pela proporção e velocidade de contágio com 

identificação de casos graves. 

O vírus isolado em 07 de Janeiro de 2020, estudado para descrição da cadeia 

epidemiológica como isolamento da área de transmissão, de origem zoonótica,  com 

identificação de casos relacionados ao setor econômico de venda de frutos do mar em 

Wuhan. Dada a sua capacidade de contágio, a doença emergente foi considerada 

emergência em saúde pública  em 30 de Janeiro de 2020. 

Segundo informações da Universidade de Agricultura da China (2020) o pangolim 

(mamífero da ordem Pholidota que vive em zonas tropicais da Ásia e da África) pode ter 

sido o hospedeiro intermediário do vírus, porém o Centro Chinês para Controle e 

Prevenção de Doenças, encontrou similaridade com a genética de morcegos e cobras.  

Estima-se que cada infecção pelo vírus resulte em 1,4 a 3,9 novas infecções quando 

nenhum membro da comunidade é imune e não é tomada nenhuma medida preventiva.  

Os Coronavírus (humanos) comuns causam infecções respiratórias brandas a 

moderada de curta duração. Os sintomas podem envolver coriza, tosse, dor de garganta e 

febre. Esses vírus algumas vezes podem causar infecção das vias respiratórias inferiores, 

como pneumonia. Esse quadro é mais comum em pessoas com doenças 

cardiopulmonares, com sistema imunológico comprometido ou em idosos (BRASIL, 2020). 

Dos casos COVID-19 espera-se que 80% desenvolvam sintomas leves, ou seja, 

assintomático, ressaltando que estes transmitem a doença, 15% desenvolverá sintomas 

graves necessitando de oxigenoterapia e 5% apresentarão infecções muito graves 

precisando de ventilação mecânica e aporte de UTI. Os casos mais graves irão se 

manifestar em maior proporção nos grupos de risco (idosos, pessoas com comorbidades, 

imunossuprimidos, gestantes) que podem evoluir para óbito devido a insuficiência 

respiratória aguda, falência de vários órgãos e morte. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronav%C3%ADrus_da_S%C3%ADndrome_Respirat%C3%B3ria_Aguda_Grave_2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zoonose
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pangolim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospedeiro_intermedi%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morcegos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cobras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imunidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Insufici%C3%AAncia_respirat%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Insufici%C3%AAncia_respirat%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_da_disfun%C3%A7%C3%A3o_de_m%C3%BAltiplos_%C3%B3rg%C3%A3os
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morte
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O período de incubação é de 2 a 14 dias, sendo em média 5 dias. Não existem 

atualmente antivirais específicos ou vacinas eficazes contra o COVID-19, embora estejam 

várias em desenvolvimento. 

Em relação à transmissão, dados preliminares apontam que é possível que o SARS-

CoV-2 seja transmitido por pessoas infectadas cinco dias após o início dos sintomas, em 

média. Porém, há a possibilidade de que ocorra a transmissão antes da apresentação de 

sinais e sintomas significativos. 

Ainda segundo a Secretaria de Saúde da Bahia a transmissibilidade dos pacientes 

infectados por SARS-CoV é, em média, de 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, 

dados preliminares do coronavírus (SARS-CoV-2) sugerem que a transmissão possa 

ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. Até o momento, não há 

informações suficientes de quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas uma 

pessoa infectada passa a transmitir o vírus. 

Em 11 de março de 2020 a OMS informou que o surto se tornou uma Pandemia com 

registro até 27 de março de 2020 de 542.788 casos confirmados de COVID-19 em mais de 

200 países. 

Segundo levantamentos da OMS (2020), os efeitos mundiais da pandemia 

incluem instabilidade social e econômica, corridas às compras, xenofobia e racismo contra 

pessoas de descendência chinesa e do leste asiático, a disseminação on-line de 

informações falsas e teorias da conspiração sobre o vírus e o encerramento de escolas e 

universidades em pelo menos 115 países, afetando mais de 1.6 bilhão de estudantes. Até 

ao momento, a transmissão a animais de companhia como cães e gatos ainda não foi 

confirmada, sendo considerado que estes animais não transmitem a doença. 

 

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO - SANITÁRIO DO 
COVID-19 NO BRASIL / BAHIA / 

REGIÃO SUL DA BAHIA  /  URUÇUCA-BA 

 

O panorama epidemiológico do COVID-19 no mundo, de acordo Boletim 

Epidemiológico do Ministério da Saúde, até dia 03 de abril de 2020 são 972.640 casos da 

doença confirmados e 50.325, representando uma taxa de letalidade de 5,2%. Segundo a 

Organização mundial da Saúde (OMS), o risco global é muito alto.  Os Estados Unidos da 

América é o país com maior número de casos, totalizando 231.600 casos e a Itália 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_incuba%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antiviral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vacina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa_de_vacina_para_o_COVID-19
https://pt.wikipedia.org/wiki/Impactos_causados_pelo_COVID-19
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrida_%C3%A0s_compras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casos_de_xenofobia_e_racismo_relacionados_%C3%A0_pandemia_de_COVID-19
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casos_de_xenofobia_e_racismo_relacionados_%C3%A0_pandemia_de_COVID-19
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acumula o maior número de óbitos, 13.917. Neste momento a Europa é o continente mais 

afetado seguido das Américas. 

O Ministério da Saúde do Brasil considera o risco nacional como muito alto. 

No Brasil a Portaria MS n° 188 de 03 de fevereiro de 2020, a lei 13.979 de 06 de 

fevereiro de 2020 e institui medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 

(COE-nCoV) para a tomada de decisão com instituição de ações direcionadas. 

Em 28 de Janeiro de 2020, o Ministério da Saúde do Brasil confirmou três casos 

suspeitos de coronavírus, localizados em Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. 

Em 03 de fevereiro de 2020, o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 

reconheceu o vírus como uma Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), 

mesmo sem casos confirmados de infectados com Coronavírus no Brasil. 

Em 24 de fevereiro, o Ministério da Saúde informou que havia quatro casos suspeitos 

de infecção pelo COVID-19, e que outros 54 casos suspeitos foram descartados. No dia 25 

de fevereiro foi confirmado o primeiro caso no Estado de São Paulo, com vínculo 

epidemiológico. 

São Paulo registrou a primeira morte no Brasil pelo novo coronavírus, de um homem 

de 62 anos que estava internado em um hospital da Capital, no dia o dia 17 de março na 

mesma data de registro do óbito por COVID-19 do Rio de Janeiro, empregada doméstica 

que teve contato com a patroa com história de viagem internacional. 

No Brasil, com base nos dados do MS (2020) até 04/04/2020 são 10.278 casos 

confirmados com 432 mortes e letalidade de 4,2. O maior número de casos concentra-se 

na Região Sudeste (62,5%), seguidos da Região Nordeste (15,4%), Sul (10,8%), Centro-

Oeste (6,6%) e Norte (4,7%). Dentre as Unidades Federadas, São Paulo apresentou o 

maior número de casos confirmados da doença (44,7%), seguido do Rio de janeiro 

(11,9%), Ceará (6,9%), Distrito Federal (4,4%) e Minas Gerais (4,4%). 

Com base nos dados fornecidos pelo site da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 

(SESAB) e boletim epidemiológico, foram confirmados, de janeiro até às 12 h do dia 05 de abril de 

2020, 401 casos com Coronavírus (Covid-19), 1.914 casos descartados e nove óbitos. Ao 

todo, 63 pessoas estão recuperadas e 27 encontram-se internadas, sendo 19 em UTI. 

O diagnóstico epidemiológico de Uruçuca-Ba em relação ao COVID-19 registra até o 

dia 05/04/2020, 11 casos notificados: 06 descartados, 02 confirmados e 03 aguardando 

resultados de exames do LACEN-Ba. Os exames foram coletados pela Vigilância 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Sa%C3%BAde_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_Henrique_Mandetta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emerg%C3%AAncia_de_Sa%C3%BAde_P%C3%BAblica_de_%C3%82mbito_Internacional
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Epidemiológica municipal segundo critérios definidos na Nota Técnica nº 08 do 

LACEN/SESAB. 

 

COMPETÊNCIAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

O Plano de Contingência COVID-19 do município de Uruçuca busca ordenar as 

ações a serem executadas para prevenção e enfrentamento da pandemia localmente. Com 

base nos protocolos definidos pelo MS e SESAB, foram traçados os objetivos, metas e 

definidas responsabilidades com base na governabilidade setorial.  

O objetivo principal deste plano é promover a prevenção e evitar a transmissão de 

casos de infecção pelo COVID19 no município de Uruçuca/Ba buscando garantir a 

detecção, notificação, investigação de casos suspeitos de forma oportuna e organizar o 

fluxo de ações de prevenção e controle do Coronavírus. 

1. GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUÇUCA: 

 Planejamento junto às diretorias das ações a serem executadas com definição dos 

setores responsáveis; 

 Instituição do COE para enfrentamento do COVID-19; 

 Instituição dos fluxos de comunicação; 

 Instituição das regras e normas de atendimento das Unidades de Atenção Básica e 

Unidade de Pronto Atendimento e carga horária dos Profissionais; 

 Definição do fluxo de assistência para casos Suspeitos de COVID-19; 

 Identificação dos casos advindos de outras localidades e autóctones suspeitos. 

 

2. DIRETORIA DE GESTÃO E CONTROLE: 

 Realizar levantamento dos insumos e equipamentos médico-hospitalares para 

atendimento de pacientes suspeitos para infecção humana pelo COVID-19;  

 Quantificar estoques de insumos padrão, incluindo medicamentos e EPI; 

 Aquisição de EPI”s e insumos necessários para execução das ações com base no 

planejamento; 

 Garantia do cumprimento da Logística necessária para enfrentamento do COVID-

19; 

 Articulação intermunicipal e com o Governo Estadual. 
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3. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA : 

 Fazer levantamento de medicamentos para o tratamento de infecção humana pelo 

COVID-19 instituídos e autorizados pela ANVISA; 

  Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos 

pacientes; 

  Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de 

serviço farmacêutico; 

 Apoiar a unidade de pronto Atendimento para garantia do medicamento específico 

para os casos de SG e SRAG; 

  Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito municipal; 

  Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme 

solicitação a demanda.  

 

4. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO: 

 Realizar conjuntamente com as demais diretorias o planejamento e elaboração do 

Plano de Contingência do COVID-19; 

 Compor o COE COVID-19; 

 Articular com gestores o acompanhamento da execução do Plano de Contingência 

de Infecção pelo COVID-19; 

 Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário 

epidemiológico e o risco de introdução do COVID-19; 

 Articular junto a outros órgãos o desenvolvimento das ações e atividades 

propostas pelo COE para prevenção e controle do COVID-19; 

  Garantir estoque estratégico de insumos, EPIs, medicamento para o atendimento 

de casos suspeitos e confirmados (caso haja) para o COVID-19; 

 Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência, Secretaria de 

desenvolvimento urbano e meio ambiente, Secretaria de Comércio, e outros órgãos 

envolvidos na prevenção e controle da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 

(COVID-19); 

 Elaboração de planilhas de acompanhamento dos casos em Isolamento domiciliar; 

 Monitorar a execução de ações planejadas e realizar a criticidade do planejamento 

com adequação de medidas de controle do COVID-19; 

  Articular o cumprimento dos protocolos e fluxos estabelecidos; 
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  Estimular ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e 

controle da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19); 

 Apoiar as ações da vigilância em saúde, Atenção Básica e Média e Alta 

complexidade. 

 

5. DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE: 

O setor de Vigilância à Saúde do município de Uruçuca atua diretamente no 

planejamento, ordenamento e fiscalização da execução das ações frente ao COVID-19. 

Para melhor operacionalizar, as ações serão elencadas para Vigilância Epidemiológica e 

Sanitária que executarão as ações de forma integrada. 

5.1. Vigilância Epidemiológica: 

 Realizar conjuntamente com as demais diretorias o planejamento e elaboração do 

Plano de Contingência do COVID-19; 

 Compor o COE COVID-19; 

 Orientar a Equipe de Saúde para enfrentamento COVID-19; 

 Elaborar boletins epidemiológicos, normas técnicas locais ajustadas as bases 

legais vigentes, informes e orientações gerais para reduzir rumores de informação e Fake 

News; 

 Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de 

saúde.  

 Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências 

ou recomendações da OMS. 

 Identificação dos casos advindos de outras localidades e autóctones suspeitos; 

 Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos 

para infecção humana por COVID-19.  

  Fortalecer os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação e 

monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo COVID-19, 

conforme a definição de caso estabelecida, nas planilhas e impressos instituídos com 

seguimento do fluxo; 

  Articular com a atenção básica para detecção de possíveis casos suspeitos nos 

territórios adstritos aos serviços de saúde;  

 Intensificar a identificação de casos potencialmente suspeitos de infecção pelo 

COVID-19. 
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  Emitir boletim para as unidades de saúde (feedback diário) sobre a situação 

epidemiológica global e local, com orientações para a preparação de resposta, com 

medidas de prevenção e controle para a infecção humana pelo COVID-19.  

 Intensificar a disseminação de informes da OMS, OPAS e MS sobre a situação 

epidemiológica da Infecção Humana pelo COVID-19 para a rede de atenção à saúde via 

grupos de WhatsApp. 

 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; 

  Monitorar diariamente a rede de saúde municipal e implementar conjuntamente 

com outros setores medidas para garantir a logística e o fluxo de assistência em tempo 

hábil; 

  Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação à etiqueta 

respiratória e higiene das mãos; 

 Expandir a capacidade de avaliação rápida de riscos, realizar eficaz 

monitoramento de informações e investigação intersetorial e resposta frente a casos 

suspeitos de infecção humana por COVID-19; 

 Intensificar monitoramento de boas práticas nos procedimentos de coleta, 

armazenamento e transporte de amostras biológicas de casos suspeitos de infecção por 

COVID-19;  

 Apoiar as equipes de saúde para notificação e investigação do caso confirmado 

(caso haja) pela infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19); 

  Manter a Rede de vigilância e atenção à saúde organizada sobre a situação 

epidemiológica do país e a necessidade de adoção de novas medidas de prevenção e 

controle da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19); 

 Apoiar e conduzir a investigação epidemiológica e rastrear contatos de casos 

suspeitos e confirmados da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 

(COVID19) para adoção de medidas de isolamento social e/ou coleta. 

 Planejar e fazer cumprir as orientações das Campanhas de Vacinação para o 

bloqueio biológico e prevenção COVID-19. 

 Realizar conjuntamente com os demais setores o planejamento e elaboração do 

Plano de Contingência do COVID-19; 

 Compor o COE COVID-19; 
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 Instrumentalizar os profissionais da Rede de Atenção à Saúde municipal para 

prevenção e controle do COVID-19 (manejo clínico e classificação de risco diante de um 

caso suspeito de infecção humana pelo COVID-19); 

 Desenvolver conjuntamente com as demais diretorias os fluxogramas/protocolos 

para atendimento aos usuários com sintomas respiratórios; 

 Realizar coleta de material de casos suspeitos obedecendo as portarias e 

legislações vigentes; 

 Orientar a população quanto a necessidade de isolamento domiciliar. 

 

5.2. Vigilância Sanitária: 

 Realizar conjuntamente com as demais diretorias o planejamento e elaboração do 

Plano de Contingência do COVID-19; 

 Compor o COE COVID-19; 

 Desenvolver capacitações para os profissionais de saúde quanto ao acolhimento, 

cuidado, uso de EPIs, medidas de isolamento, limpeza e desinfecção de superfícies, 

higienização das mãos na atenção primária e média complexidade; 

 Auxiliar na organização da rede; 

 Apoiar as medidas de prevenção de contaminação dos profissionais de saúde; 

 Mobilizar e capacitar os profissionais de vigilância em saúde, considerando a 

necessidade da preparação e adoção de medidas para o enfrentamento da infecção 

humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID19);  

 Estabelecer procedimento operacional padrão para limpeza das unidades; 

 Realizar o monitoramento e análise crítica das estratégias adotada em tempo hábil; 

 Elaborar material informativo para orientar os setores regulados, profissionais de 

saúde, população e viajantes quanto à prevenção e controle a infecção humana pelo 

COVID-19; 

 Fiscalizar os setores regulados para ordenamento do processo de serviços frente 

ao COVID-19; 

 Supervisionar o cumprimento dos Decretos Municipais; 

 Planejar a Barreira Sanitária nas estradas de acesso ao município com 

estabelecimento de escala, procedimentos e de fluxo de comunicação entre os pares; 

 Treinar a equipe da Barreira Sanitária e garantir os insumos/ EPIs básicos; 
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 Orientar as equipes da Barreira Sanitária sobre a atualização do plano de 

contingência local e sobre as orientações de prevenção e controle da infecção humana 

pelo COVID-19;  

  Estabelecer procedimentos a serem adotados no caso de detecção de casos 

suspeitos a bordo dos meios de transporte parados na Barreira Sanitária conforme 

protocolo da ANVISA; 

 Estabelecer medidas adicionais estabelecidas pela OMS como avaliação prévia de 

sintomáticos ou assintomáticos nas estradas municipais com base no histórico de viagem e 

auto declaração de saúde; 

 Definição e divulgação dos equipamentos de proteção individual necessários aos 

atendimentos de casos suspeitos ou confirmados (caso haja) sobre as medidas de 

precaução e controle; 

 Intensificar a divulgação do material informativo para orientar os viajantes quanto à 

prevenção e controle da infecção humana por COVID-19;  

 Elaborar, estabelecer e apoiar as medidas municipais de Isolamento Social;  

 Elaborar e apoiar a execução das medidas de sanitização das ruas com base na 

nota técnica instituída pela ANVISA; 

 Garantir informações em tempo hábil para divulgação nos meios de comunicação 

local. 

 

6. DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA: 

 Realizar conjuntamente com os demais setores o planejamento e elaboração do 

Plano de Contingência do COVID-19; 

 Compor o COE COVID-19; 

 Orientar a atenção primária sobre manejo clínico e classificação de risco diante de 

um caso suspeito de infecção humana pelo COVID-19; 

 Orientar a atenção primária para a notificação, investigação e acompanhamento 

dos casos suspeitos e confirmados de COVID 19 nas respectivas áreas de abrangência 

comunicando imediatamente a Vigilância Epidemiológica; 

 Orientar fluxos e instrumentos adotados para os casos suspeitos de COVID 19; 

  Desenvolver em conjunto com a VISAU capacitações para os profissionais de 

saúde da quanto ao acolhimento, cuidado, uso de EPIs, medidas de isolamento, limpeza e 

desinfecção de superfícies, higienização das mãos na atenção primária e hospitalar; 
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 Orientar o monitoramento de casos de SG e SRAG nos serviços de saúde; 

  Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos para 

a infecção humana pelo COVID-19; 

 Desenvolver conjuntamente com as demais diretorias os fluxogramas/protocolos 

de assistência aos usuários com sintomas respiratórios; 

  Implantar e acompanhar o seguimento dos fluxogramas/protocolos instituídos na 

Rede de Atenção à Saúde; 

 Mobilizar os responsáveis pelos serviços de saúde a executarem os protocolos, 

fluxos e rotinas para medidas de prevenção e controle, entre outros; 

 Estabelecer junto às unidades de saúde a importância de implementar precauções 

para gotículas/aerossóis de acordo com cada caso e gravidade no enfrentamento de casos 

suspeitos ou confirmados da infecção humana pela doença pelo Coronavírus 2019 

(COVID-19); 

 Estimular a articulação da rede básica e média complexidade (PROMATER) 

 Articular com a Diretoria de Média e Alta Complexidade o levantamento, nos 

hospitais de referência, de leitos de internação com isolamento e leitos de UTI (isolamento 

para casos graves); 

  Apoiar na elaboração de fluxos de transporte do paciente e desenvolvimento das 

atividades pelos profissionais na avaliação e monitoramento dos casos suspeitos ou 

confirmados; 

  Apoiar o funcionamento adequado e oportuno da organização da rede de atenção 

básica (suspensão do agendamento de consultas e determinação apenas de atendimento 

de urgências na atenção básica) para atendimento do possível aumento de contingente de 

casos de SG, SRAG e da infecção humana pelo COVID-19; 

 Reforçar a necessidade de garantir proteção aos profissionais atuantes no 

atendimento aos casos suspeitos ou confirmados da infecção humana por COVID-19, nos 

serviços públicos e privados, conforme recomendações da ANVISA; 

 Apoiar as ações sanitárias instituídas no município; 

 Garantir informações em tempo hábil para divulgação nos meios de comunicação 

local. 
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7. DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: 

 Realizar conjuntamente com os demais setores o planejamento e elaboração do 

Plano de Contingência do COVID-19; 

 Compor o COE COVID-19 

 Estimular a capacitação em serviço (serviços públicos e privados) para atualização 

do cenário global, nacional e local da infecção humana pela doença pelo COVID-19; 

 Orientar com o apoio da VISAU os profissionais do Pronto Atendimento sobre 

manejo clínico e classificação de risco diante de um caso suspeito de infecção humana 

pelo COVID-19; 

 Reestruturar a oferta de serviços de média e alta complexidade de acordo 

disponibilidade dos prestadores de serviços; 

 Instituir e informar aos profissionais de saúde sobre fluxos, formulários e unidades 

de referência para casos suspeitos de COVID 19; 

 Informar aos profissionais de saúde sobre a necessidade de notificação de todos 

os casos suspeitos de COVID 19 e informação imediata do caso à vigilância 

epidemiológica; 

 Informar para a necessidade de atentar para sinais e sintomas do COVID 19 em 

profissionais do serviço; 

 Estimular a articulação da média complexidade (PROMATER) com a Atenção 

Básica; 

 Orientar, a organização da rede de atenção à saúde para disponibilidade de leitos 

e para casos graves, leitos de UTI garantido adequado isolamento dos mesmos; 

 

8. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 

 Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e 

informações pertinentes prevenção e controle para infecção humana pelo COVID-19; 

 Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto à rede de 

serviços de saúde e população; 

  Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de etiqueta 

respiratória e higienização das mãos para o COVID-19; 

  Definir, em conjunto com os gestores, os informes para os veículos de 

comunicação; 
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 Divulgação de materiais informativos sobre as medidas de prevenção e controle do 

COVID-19; 

  Monitoramento de redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações 

equivocadas; 

 Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto à rede de 

serviços de saúde e população sobre a infecção humana da doença pelo Coronavírus 

2019;  

 Divulgar informações epidemiológicas, de prevenção e controle da infecção 

humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) no sítio da prefeitura, Núcleo 

Estadual e para a imprensa; 

  Emitir orientações de saúde, elaboradas pelo COE, sobre a infecção humana da 

doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), para instituições privadas, escolas e público 

em geral, com o apoio intersetorial; 

  Elaborar e divulgar campanhas e materiais informativos sobre as medidas de 

prevenção e controle da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) 

para a população e profissionais de saúde nas redes sociais. 
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FLUXOGRAMA DAS SÍNDROMES GRIPAIS/ 
COVID 19 - ATENÇÃO PRIMÁRIA 
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PARA EXAME DE COLETA DE 
NASOFARINGE: SEGUIRÁ 

ORIENTAÇÃO DA NOTA TÉCINCA 
Nº08 - LACEN/SESAB 

ATENÇÃO AO USO ADEQUADO E RACIONAL DOS EPIs PELA EQUIPE. 

MONITORAMENTO DAS SINDROMES GRIPAIS: 
INDIVÍDUO COM HISTÓRIA DE VIAGEM PARA EXTERIOR OU ONDE HÁ CIRCULAÇÃO VIRAL 

QUALQUER SÍNDROME GRIPAL 
 

ENCERRAR O CASO APÓS 14 DIAS 
MANTER AS MEDIDAS DE HIGIENE 
DOMICILIAR E ISOLAMENTO COMO 

POPULAÇÃO EM GERAL 

NÃO 

ISOLAMENTO DOMICILIAR POR 14 DIAS 

COMUNICAR A EQUIPE DE SAÚDE SE 

APRESENTAR ALGUM SINTOMA 

APRESENTOU SINTOMAS? 

NÃO SIM 

APRESENTA SINTOMAS 

GRIPAIS? 
SIM 

COLETAR HISTÓRICO: 

 HISTORIA E DATA DA VIAGEM 

 SINTOMAS (DATA DE INÍCIO) 

 NOTIFICAÇÃO DO CASO E CONTATOS 

 TERMO DE DECLARAÇÃO DE ISOLAMENTO 

ORIENTAR: 

 ISOLAMENTO DOMICILIAR POR 14 DIAS 

 ORIENTAÇÕES SANITÁRIAS 

 COMUNICAR A VIG. EPIDEMIOLOGICA 

 MONITORA EM DOMICILIO OU VIA TELEFONE  

EQUIPE MÉDICA: 

 AVALIA O CASO 

 PRESCREVE MEDICAÇÃO SINTOMÁTICA 

 ORIENTAÇÕES SANITÁRIAS 

NÃO SIM 

PIORA DOS SINTOMAS? 

 COMUNICAR A DAB E VIG. EPID. 
 ENCERRAR O CASO APÓS 14 DIAS 

 MANTER AS MEDIDAS DE HIGIENE 
DOMICILIAR E ISOLAMENTO COMO 
POPULAÇÃO EM GERAL 

 COMUNICAR VIA TELEFONE A DAB /  VIG. EPID 

 COMUNICAR EQUIPE DO PROMATER PARA PROVIDÊNCIA DE 
TRANSPORTE E PRÉVIA PREPARAÇÃO ISOLAMENTO  

 ENCAMINHAR PARA PROMATER PACIENTE / CUIDADOR COM MÁSCARA 

 MOTORISTA E PROFISSIONAIS PARAMENTADOS COM EPIs 

SINTOMAS GRAVES OU 

RISCO DE ÓBITO? 

PROMATER AVALIA E ENCAMINHA 

PARA UNIDADE DE REFERÊNCIA  
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COLETA DE EXAMES , ARMAZENAMENTO E 
ENVIO DA AMOSTRA 

 

EXAME MATERIAL 
QUANDO 
COLETAR 

ARMAZENAMENTO TRANSPORTE RESPONSÁVEL 

RT 
PCR 

Swab 
combinado 
(nasal/oral) 

Oportunamente 
até o 14º dia de 
inicio dos 
sintomas. 

+4 a +8 ºC Caixa 
térmica 
climatizada 
(+4 a +8ºC) 
 
Levar outra 
caixa 
térmica 
climatizada 
para trazer 
Kits novos 

Coleta: 
equipe do 
território 
adstrito 
 
Organização 
para envio: 
GT/VIEP 
Envio: SMS 

 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE PARA 
ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS E 

CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

Os profissionais e Saúde do município de Uruçuca foram instrumentalizados em 

rodas de conversas, capacitações e reuniões para enfrentamento do agravo iniciadas no 

início do mês de março de 2020. O COE COVID-19 reúne profissionais de várias áreas e 

níveis de atenção sendo, portanto, multiprofissional e transetorial para garantia da logística 

planejada. 

No geral foram adotas as medidas de prevenção/controle: 

 Atualizar a equipe sobre as legislações vigentes e adequar o plano de ação com 

base no diagnóstico epidemiológico municipal e a base legal; 

 Cumprir as normas e ordenamentos das legislações vigentes relacionadas ao 

COVID-19; 

 Garantir políticas e práticas internas para minimizar a exposição a patógenos 

respiratórios, incluindo o COVID-19;  

 Monitorar a realização, em rotina, das medidas preventivas de contaminação para 

os profissionais de saúde com USO de EPIs, higienização das unidades, assistência e sua 
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organização exclusivamente para as urgências da atenção básica com a garantia de sala 

exclusiva para atendimento aos sintomáticos respiratórios e sequenciamento do fluxo 

estabelecido; 

 Aquisição de EPIs e material de higiene/limpeza; 

 Garantia de fornecimento EPIs necessários e em quantidade adequada as ações 

planejadas/executadas; 

 Garantir condições para higienização das mãos (sabonete líquido, lavatório/pia, 

papel toalha, almotolias com preparação alcoólica) e fornecimento de equipamentos de 

proteção individual. 

 

1. MEDIDAS GERAIS: 

 Toda equipe de saúde deverá utilizar como rotina os EPIs (máscara cirúrgica e 

luvas de procedimento);  

 Os profissionais de saúde deverão realizar higiene das mãos e utilizar os 

equipamentos de proteção individual – EPI (máscara cirúrgica, avental impermeável, luvas 

de procedimentos assim como gorro e óculos de proteção em alguns procedimentos); 

 Para procedimentos geradores de aerossol tais como coleta de exames (vigilância 

epidemiológica/rede básica), ventilação não invasiva e outros (PROMATER), será 

necessário que o profissional de saúde utilize máscara do tipo N95, PFF2 ou equivalente 

(recomendado que estes procedimentos sejam realizados em unidades de isolamento, 

com porta fechada e número restrito de profissionais sempre em uso de EPI);  

 Casos suspeitos que adentrarem a unidade de saúde deverão utilizar máscara 

cirúrgica e serem orientados quanto à etiqueta respiratória (usar lenços de papel ao tossir, 

espirar ou tocar em secreção nasal);  

 A prática frequente de higienização das mãos deverá ser enfatizada;  

 Além das precauções padrão, deverão ser implementadas precauções adicionais 

para gotícula e contato;  

 O paciente suspeito deverá ser mantido, preferencialmente, em sala privativa ou 

leito privativo, sinalizada com alerta para precaução respiratória para gotículas limitando 

fluxo de pessoas, além de portas fechadas e adequada ventilação; 

 Proceder desinfecção terminal da sala após o uso e orientar em caso de 

sintomatologia leve que o usuário permaneça em isolamento domiciliar por 14 dias restrito 
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a um cômodo (não compartilhar objetos pessoais, higienizar o banheiro após uso com 

água sanitária e evitar contato com outras pessoas do domicílio); 

 Os usuários sintomáticos serão monitorados pela equipe de saúde do território 

adstrito por 14 dias; 

 Contatos assintomáticos de casos COVID-19 positivos ou suspeitos, ou pessoas 

advindas outras localidades orienta-se o isolamento social até 2ª ordem; 

 Desenvolver ações de triagem na Barreira Sanitária com informação diária a 

Vigilância Epidemiológica para monitoramento dos casos pelas Unidades de Saúde 

municipal; 

 Apoiar as ações de sanitização das ruas (logradouros); 

 Fortalecer as orientações de isolamento social e de internamento domiciliar em 

casos de sintomáticos COVID-19 (14 dias). 

 

2. ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO NA REDE BÁSICA: 

 Monitorar os suspeitos e contatos COVID-19 por telefone diariamente e em loco 

em casos com sintomatologia ou alteração dos sintomas (14 dias); 

 Realizar ações planejadas de vacinação por grupos e em locais pré estabelecidos 

pela Vigilância a Saúde; 

 Participar de todos os encontros, capacitações e instruções (presenciais ou não); 

 Reforçar e orientar a comunidade sobre o isolamento social;  

 Pacientes coma infecção respiratória assim que chegar ao serviço de saúde 

deverá ser executada medidas preventivas tal como a disponibilização de máscara 

cirúrgica e encaminhamento destes a sala privativa;  

 Disponibilizar insumos para higienização das mãos e dispensadores com 

preparação alcoólica nas salas de espera e pontos de assistência, incentivando a prática 

frequente;  

 Executar os protocolos instituídos na prevenção e controle do COVID-19; 

 Executar os fluxos estabelecidos; 

 Garantir a detecção no território, com apoio direto dos ACS, e o isolamento rápido 

de pacientes suspeitos de infecção pelo Coronavírus ou outra infecção respiratória (febre, 

tosse);  
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 Orientar pacientes quanto à etiqueta respiratória, cobrindo boca e nariz com lenço 

de papel ao tossir ou espirrar; realizar higiene nasal com lenço descartável; evitar tocar 

mucosas de olhos, nariz e boca; e proceder a higienização das mãos;  

 Manter ambientes ventilados e realizar a limpeza e desinfecção de superfícies e 

equipamentos que tenham sido utilizados na assistência ao paciente e/ou tocados com 

frequência pelos profissionais/pacientes;  

 Não tocar em superfícies próximas ao paciente ou mesmo fora do ambiente do 

paciente com luvas ou outro EPI contaminado;  

 Utilizar máscara cirúrgica quando estiver na unidade de saúde; 

 Não transitar pelo serviço de saúde utilizando EPIs (luvas de procedimento e 

avental descartável). Estes deverão ser retirados imediatamente após a saída do quarto ou 

sala de isolamento; 

  Se necessário transferir o paciente para outro serviço, comunicar para Diretoria de 

Média e Alta complexidade; 

 Comunicar as respectivas diretorias, os profissionais com sintomas gripais para 

tomada das medidas cabíveis. 

 

3. ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO (PROMATER) E TRANSPORTE INTERINSTITUCIONAL : 

 Utilizar precauções padrão para todos os pacientes; 

  Intensificar higienização das mãos, respeitando os 5 momentos de higienização;  

 Ao ser acionado pelas equipes de saúde, separar sala e leito para acomodação e 

assistência do paciente suspeito ou confirmado (COVID-19); 

 Preparar a equipe para assistência segura ao paciente; 

 Identificar e isolar precocemente pacientes suspeitos, instituindo precauções 

adicionais (contato e gotículas) na assistência dos mesmos e em situações especiais 

geradoras de aerossol, implementar precauções para aerossol; 

 Os veículos deverão melhorar sua ventilação para aumentar a troca de ar durante 

o transporte ( não ligar ar condicionado e manter as janelas baixas, se for possível); 

 Em caso de ambulância acomodar o paciente na parte de trás do veículo; 

  A limpeza e desinfecção de superfícies internas do veículo deverão ocorrer após o 

transporte, podendo ser utilizado álcool 70%, hipoclorito de sódio (solução do borrifador a 

ser trocada a cada 24h) ou outro desinfetante adequado para esta finalidade; 
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  Todos os pacientes suspeitos deverão utilizar máscara cirúrgica durante todo o 

transporte e os profissionais de saúde, equipamentos de proteção individual para 

precaução respiratória e de contato (máscara cirúrgica e luvas de procedimento); 

 Realizar/intensificar a higienização das mãos e utilização de preparação alcoólica 

(álcool gel 70%); 

 A equipe deverá proceder a comunicação prévia com o SAMU/serviço hospitalar 

para transferência; 

  Em casos de procedimentos que possam gerar aerossol (aspiração e outros), está 

indicado o uso de máscara N95 pelos profissionais durante todo o transporte. 

 

DURAÇÃO DAS PRECAUÇÕES 
E ISOLAMENTO 

 

 Com base nas informações disponíveis sobre a disseminação viral, incluindo os 

casos confirmados no Brasil de melhora clínica, a suspensão das precauções e isolamento 

deve ser avaliada individualmente e com o apoio da vigilância Epidemiológica. Para toda a 

população está indicado o Isolamento Social como medida básica de prevenção na 

transmissão do COVID-19 e adoecimento dos grupos de risco (idosos e pessoas 

portadoras de comorbidades).  

Para descontinuar medidas de precaução (isolamento/internamento Domiciliar) 

sempre considerar:  

 Presença de sintomas relacionados à infecção pelo COVID-19 (14 dias de 

internação/isolamento domiciliar com assinatura da declaração); 

 Data em que os sintomas foram resolvidos (se caso positivo proceder 2 coletas 

uma em 48h após desaparecimento dos sintomas e a 2ª 48h após a 1ª coleta e aguardar 

resultados que comprovem cura clínica); 

 Afastamento de outras condições que exigiriam precauções específicas (por 

exemplo, tuberculose); 

 Outras informações laboratoriais que refletem o estado clínico e afastem COVID-

19; 

 Em último caso proceder o isolamento em hospital de referência quando não há a 

possibilidade de recuperação segura em casa (casos confirmados COVID-19 com 

manifestação leve ou branda). 
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PLANO DE BARREIRA SANITÁRIA 
- COVID -19 

 

PROCEDIMENTO: Fluxo para abordagem de viajantes terrestres em Barreira 

Sanitária. 

LOCAL: Entrada principal da cidade (rodoviária), sendo necessário fechar as outras 

entradas da cidade para acesso de veículos automotores. 

EXECUTANTE: Profissionais da SMS, infraestrutura, PM, guarda municipal e outros. 

CONCEITO: Triagem de viajantes advindos de outras localidades, possíveis 

suspeitos de infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19).  

REGISTROS: 

 Planilha de Controle de Passageiros; 

 Planilha de registro diário; 

 Ficha de Notificação (para os sintomáticos com ou sem indicação (Controle 

Municipal) de coleta de exames).  

 Ficha de Referência para o PROMATER (para casos com sinais de alerta). 

 OBJETIVO: Realizar medição de temperatura e fornecer informações sobre 

COVID19 a viajantes nos veículos oriundos de outras cidades, para fins de identificação de 

casos suspeitos de infecção pelo Novo Coronavírus (COVID-19).  

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 02 Toldos, 08 mesas, 20 cadeiras, impressos (Planilha 

de registro diário, Planilha de controle de passageiros, notificação e Ficha de referência 

(essas duas últimas serão preenchidas na Barreira em caso de identificação de pacientes 

com sinais de gravidade), EPI’s (máscara cirúrgica descartável e luva de procedimento 

descartável), álcool gel 70% e solução de hipoclorito, toalha descartável, termômetro digital 

infravermelho de testa e oxímetro digital. 

OBS: A atividade terá início após determinação do COE COVID e autorização do 

Gestor Municipal e funcionará no período das 07h às 19h de segunda feira a domingo. 

 
 

1. PROCEDIMENTO  – VANS, CAMINHÕES E CARRO DE PASSEIO. 

AÇÃO RESPONSÁVEL OBSERVAÇÃO 

Parada do Veículo na entrada da 
cidade e do Distrito de Serra 
Grande 

Guarda Municipal 
Orientação ao motorista para comunicação aos passageiros 
acerca da ação de saúde solicitando que desçam do carro. 

Organização da Fila Guarda Municipal 
Encaminhamento ordenado das pessoas para no toldo 
realizar registro e aferição de temperatura. 
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Coordenação da Barreira Profissional VISAN 

Coordenar o processo de trabalho da Barreira sanitária 
referente às atividades vinculadas a Saúde e informações 
para monitoramento de casos. 
Diariamente repor materiais e orientar a equipe. 
Consolidar dados. 

Medição da Temperatura 
Técnico/ Profissional 
SMS 1 

Sinalizar para o Téc.1 quantos casos febris, para registro na 
Planilha de acompanhamento. 

Registro de informação dos 
viajantes na Planilha de Controle 
de Passageiros. 

Profissional SME 
2, 3 e 4 

Coleta de dados e informações dos ocupantes do veículo 

Condução dos passageiros com 
febre para a área de entrevista 

Técnico/ Profissional 
SMS 1 

Caso haja mais de 1 paciente com febre, organizar a fila para 
a entrevista, garantindo espaço recomendado entre as 
pessoas. Fornecer máscara cirúrgica para os sintomáticos. 

Preenchimento de Planilha de 
produção. 

Profissional SME 
2, 3 e 4 

Coordenador da Barreira. Organizar o processo de trabalho. 
Orientar o passageiro entrevistado quanto ao uso da 
máscara, isolamento domiciliar, sinais de alerta e busca do 
serviço de saúde além de atuar quando preciso na aferição 
de temperatura. Entrará em contato com a VIEP sempre que 
necessário e passará as informações. 

Preenchimento da Ficha de 
Notificação (nos casos de 
pessoas sintomáticas) e 
Solicitação de nova aferição de 
temperatura para os casos febris. 

Técnico/ Profissional 
SMS 1 

Solicitar retirada de agasalhos mais pesados se estiver em 
uso e solicitar nova aferição de temperatura (casos com 
alteração na primeira aferição).  
Se febre:  

 Acionar o responsável pela barreira (Prof 1) para que 
informe a VIEP;  

 Preenchimento da Ficha de Notificação (caso seja 
necessário); 

 A VIEP de Uruçuca comunica ao NRSSUL casos 
sintomáticos de outros municípios; 

 Caso munícipe de Uruçuca informar e fornecer as 
informações necessárias às equipes de saúde para  visita e 
acompanhamento do caso. 

 VIEP agendar e proceder coleta, se indicado. 

Orientação dos passageiros  
Profissional SME 
2, 3 e 4 

Orientar o passageiro quanto ao isolamento domiciliar (14 
dias), sinais de alerta e comunicar os serviços de saúde pelo 
telefone. 

Os profissionais escalados farão revezamento a cada 6 h de modo a reduzir o risco 

de exposição individual. 

 

2. SINAIS DE ALERTA 

Caso alguma das pessoas triadas apresente dificuldade para respirar, sinais de 

cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e/ou dispnéia: 

 Ligar para o representante da Secretaria Municipal de Saúde para solicitar a 

ambulância do município da triagem (PROMATER); 

 Orientar o paciente e acompanhante, se houver; 

 Acomodar o paciente em cadeira em local afastado e ventilado; 

 Aguardar a ambulância para encaminhar para atendimento na PROMATER; 

 Pacientes de outras localidades proceder comunicação, se possível, para suporte 

e acionar a equipe de saúde do município de residência. 
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3. MEDIDAS DE PREVENÇÃO POPULACIONAL  

 Instruir todas as pessoas que durante a tosse ou espirro cubram o nariz e a boca 

com o cotovelo flexionado ou utilize tecido ou lenço de papel, descartando-os após o uso;  

 Lavar as mãos freqüentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. 

Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;  

 Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 

 Orientar sobre os sinais e sintomas do novo coronavírus que acionam o fluxo de 

atendimento para casos suspeitos da doença; 

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com freqüência;  

 Manter os ambientes bem ventilados. 

 

4.  MEDIDAS DE CONTROLE DO AMBIENTE DA BARREIRA 

SANITÁRIA/ TRIAGEM 

 Desde o primeiro contato com a pessoa com suspeita de novo coronavírus o 

profissional deve utilizar máscara cirúrgica.  

 Realizar o atendimento da pessoa com suspeita do novo coronavírus em ambiente 

separado ou com menor circulação de pessoas;   

 Realizar higiene adequada das mãos: 

 Antes de contato com a pessoa;  

 Antes da realização de procedimento;  

 Após risco de exposição a fluidos biológicos;  

 Após contato com a pessoa; 

 Após contato com áreas próximas à pessoa, mesmo que não tenha tocado a 

pessoa, cuidando direta ou indiretamente da pessoa.  

 Equipamentos de uso compartilhado entre as pessoas (termômetros) devem ser 

limpos e desinfetados com álcool 70% após o uso;   

 Descartar adequadamente os resíduos: máscaras e luvas em saco de lixo próprio, 

segundo o regulamento técnico para Gerenciamento de Resíduos de Sólidos de Saúde da 

Anvisa;  

 

5. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 

 Máscara cirúrgica (durabilidade de 4 horas, se apresentar umidade proceder a 

troca); 
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 Luvas descartáveis; 

 Álcool em gel 70%; 

 Álcool 70%. 

ATENÇÃO: Ao final do turno de trabalho, retirar adequadamente os EPI´s 

conforme instruções (evitar contaminação) e depositá-los no coletor de resíduos 

com saco de lixo específico para descarte. 

 Fazer higienização das mãos antes de entrar no carro de volta para a SMS. 

 

6. OUTRAS ORIENTAÇÕES 

 Ao final do turno encaminhar a planilha de controle de passageiros para 

compilação de dados e encaminhamento a VIEP, os casos suspeitos triados na barreira. 

  Informar à pessoa triada (com sinais suspeitos de COVID-19) que a equipe 

entrará em contato para realizar o monitoramento todos os dias através de visita domiciliar 

ou via telefone. 

 O funcionário da SMS1 escalado deverá enviar para o WhatsApp, a ser informado, 

a Planilha Diário de Produção: 

 Data:  

 Nº de veículos abordados  

 Nº de pessoas monitoradas  

 Nº de pessoas febris  

 Nº de pessoas com sinais de alerta. 

 Ao final de cada turno de trabalho, o funcionário da SMS1 escalado deverá 

entregar à Coordenação da Barreira:  

 Planilha do Passageiro de Transporte Terrestre que foram preenchidos; 

 Boletim Diário de Produção, do período trabalhado.  
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7. MODELOS DE FORMULÁRIOS PARA BARREIRA SANITÁRIA: 
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APÊNDICES 
 

1. PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE 

Essas recomendações foram elaboradas como base do Plano de Contingência 

Municipal para o Novo Coronavírus, entendendo que a Vigilância a Saúde deverá prevenir 

a circulação de novas patologias no território através da sensibilização dos profissionais de 

saúde para uso de EPI’s, adoção de medidas de controle e divulgação de informações a 

população como base de promoção a saúde para controle das  doenças ou infecções 

respiratórias. 

O presente foi elaborado com base nas POP do Ministério da Saúde e ANVISA 

estabelecendo a sistematização municipal no quesito adoção de medidas básicas de 

controle. 

Servirá como base de consulta para os profissionais de saúde da Rede Básica. 

1.1 MEDIDAS DE CONTROLE DO AMBIENTE ASSISTENCIAL: 

 Profissionais utilizando EPIs específicos para atividade (luvas de latéx para 

limpeza, máscara cirúrgica e luva de procedimento para limpeza de mobiliário e 

equipamentos); 

 Equipamentos de uso compartilhado entre as pessoas (por exemplo, 

estetoscópios, aparelho para aferição de pressão arterial e termômetros) devem ser limpos 

e desinfetados com álcool 70% após o uso; 

 Higienizar adequadamente as mãos com frequência, respeitando os cinco 

momentos de higienização; 

 Utilizar EPI para evitar contato direto com fluidos corporais: protetor ocular ou 

protetor de face; luvas; capote/ avental/ jaleco, máscara padrão de segurança 

N95/PFF2/N99/N100/PFF3 e máscara cirúrgica; 

 Fornecer máscara cirúrgica à pessoa com suspeita de infecção pelo novo 

coronavírus, ou pessoa que têm ou teve contato com o caso suspeito ou confirmado, e 

encaminhar para uma área separada ou sala de isolamento; 

 Prevenir acidentes com agulha ou ferimento por objetos cortantes respeitando o 

gerenciamento seguro de resíduos; 

 Limitar procedimentos indutores de aerossóis;  
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 Realizar desinfecção de equipamentos e limpeza do ambiente com solução de 

hipoclorito de sódio em pisos e superfícies dos banheiros ( hipoclorito 1% na medida de 

uma parte para 3 de água); 

 Descartar adequadamente os resíduos, segundo o regulamento técnico para 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde da Anvisa; e 

 A SMS compartilhará dados epidemiológicos sobre a circulação do vírus corona e 

outros vírus respiratórios, bem como orientará os profissionais sobre as medidas de 

controle e a condução dos casos suspeitos. 

1.2 LIMPEZA E DESINFECÇÃO 

1.2.1 QUEM REALIZA 

 Auxiliar de serviços gerais 

 Auxiliar /técnico de enfermagem  

 Auxiliar/técnico saúde bucal  

1.2.2  RESPONSÁVEL PELA SUPERVISÃO 

 Enfermeiro  

1.2.3 LIMPEZA DO MOBILIÁRIO E MAÇANETAS DAS PORTAS 

 Primeiramente coletar os resíduos sólidos (lixo) acondicionados em saco 

de lixo específico amarrando a boca e repor o saco no coletor sem 

sacudir; 

 Friccionar pano ou escova embebida com água e produtos detergentes, 

sabão ou limpadores de uso geral nas superfícies, retirando os resíduos 

deixados após a assistência; 

 Enxaguar com água limpa e ou passar pano com solução de hipoclorito, 

até que todos os resíduos sejam retirados; 

 Secar com pano limpo; 

 Promover o descarte dos panos utilizados na operação conforme 

gerenciamento de resíduos sólidos do grupo A ou, quando 

reaproveitáveis, acondicioná-los adequadamente até posterior limpeza e 

desinfecção. 

1.2.4 DESINFECÇÃO 

 Executar os procedimentos descritos na limpeza; 

 Aplicar sobre a área atingida o produto de desinfecção respeitando a 

concentração recomendada para desinfecção, bem como a validade do 

produto (solução de hipoclorito); 
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 Aguardar tempo de ação (10 min em caso de desinfecção da sala de 

isolamento da unidade), conforme indicação do fabricante; 

 Enxaguar com água limpa e ou passar pano úmido, até que todos os 

resíduos sejam retirados; 

 Secar com pano limpo; 

 Promover o descarte dos panos utilizados na operação, conforme 

gerenciamento de resíduos sólidos do grupo A ou, quando 

reaproveitáveis, acondicioná-los adequadamente até para posterior 

limpeza e desinfecção. 

1.2.5 DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL  (SALA DE ISOLAMENTO): 

 Este procedimento deve ser realizado em situações que são constatadas 

contaminações por sangue, fezes, urina, vômitos outros fluidos orgânicos 

ou na sala de atendimento do suspeito de covid-19; 

  Antes de iniciar o procedimento deve-se interditar e isolar a área 

suspeita. 

 Realizar a limpeza criteriosa conforme orientação acima, sendo que os 

equipamentos e panos utilizados deverão ser descartados após a 

operação. 

 Aplicar sobre a área atingida produtos saneantes (solução de hipoclorito) 

respeitando as concentrações e validade apresentadas em sua 

rotulagem; 

 Aguardar tempo de ação, conforme indicação do fabricante; 

 Enxaguar com água limpa e ou passar pano úmido, até que todos os 

resíduos sejam retirados; 

 Secar com pano limpo; 

 Promover o descarte dos panos utilizados na operação; 

 Descartar equipamentos e EPI que não possam ser desinfetados com 

segurança. 

OBSERVAÇÕES: Os equipamentos de limpeza (vassouras, escovas, rodos, etc.) 

deverão sofrer desinfecção por imersão com soluções indicadas, após cada procedimento. 

Sempre que ocorrer suspeita de contaminação por contato com material infectante, os EPI 

devem ser substituídos imediatamente e enviados para limpeza e higienização. 
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1.2.6 RETIRA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) 

O procedimento deve seguir o preconizado na Resolução de Diretoria Colegiada 

n. 56, de 2008, para resíduos do Grupo A*, infectante. 

São classificados como do Grupo A os resíduos que apresentem risco potencial 

ou efetivo à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos 

consideradas suas características de virulência, patogenicidade ou concentração. 

 Todo resíduo deve ser acondicionado em sacos de cor branco leitosa, 

impermeáveis, de material resistente à ruptura e vazamento contidos no 

seu interior, respeitados seus limites de peso. 

 Os sacos devem permanecer, durante todas as etapas de gerenciamento, 

identificados e dentro de recipientes de acondicionamento tampados 

(BOMBONAS). 

 Os resíduos deverão ser recolhidos pela empresa contratada para  

tratamento dos resíduos de saúde ou pela empresa municipal contratada 

para recolhimento do resíduo comum. 

 O tratamento e disposição final devem ser realizados em locais 

licenciados pelos órgãos ambientais.  

 Após tratamento, os resíduos sólidos do grupo A serão considerados 

resíduos do grupo D, para fins de disposição final. 

 Os resíduos sólidos do grupo A não poderão ser reciclados, reutilizados 

ou reaproveitados. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DAS SOLUÇÕES DESINFETANTES: 

2.1 HIPOCLORITO 1%: 

 Possui ação germicida, virucida e desodorizante. É relativamente pouco irritante e 

pouco tóxico quando comparado com produtos contendo fenol ou formol, e é de baixo 

custo. Apresenta como desvantagem o odor forte e característico, a ação descolorante e 

ação corrosiva sobre mentais. 

 O hipoclorito de sódio é bastante instável e inativado na presença de matéria 

orgânica, para o uso na desinfecção é preciso proceder à remoção física dos detritos ou 

fluídos orgânicos (carga orgânica), antes de passar o hipoclorito de sódio nas superfícies 

ou imergir o material na solução desinfetante. 
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 Deixar Agir por 10 min em relação às superfícies (Para 1 litro de água 250 ml de 

hipoclorito ou conforme orientação do fabricante); 

 Deixar agir por 30 min para desinfecção de artigo (inaloterapia e oxigenoterapia); 

 O hipoclorito é a solução de escolha utilizada para limpeza e desinfecção das 

Unidades Básicas de Saúde Municipal. 

 NÃO INDICADO PARA MATERIAIS DE METAL POR SER CORROSIVO  

 

2.1.1 RECOMENDAÇÃO PARA HIPOCLORITO  

 Realizar a manipulação do produto com uso de EPI, e em local arejado;  

  Realizar a preparação da solução conforme as recomendações do 

fabricante; 

 A solução, depois de preparada, tem validade de 24 horas;  

 Utilizar recipiente opaco à luz (sofre inativação a luz ultravioleta) e com 

tampa; 

 Identificação da solução.  

2.1.2 TÉCNICA PARA USO DO PRODUTO  

 Colocar os materiais a serem desinfetados limpos, secos e desmontados de 

modo a ficarem totalmente cobertos pela solução;  

  Manter os materiais de molho por 30 min; 

  Registrar data, horário e nome de quem realizou a imersão do material na 

solução e horário de retirada da solução em impresso próprio;  

  Realizar enxague abundante a fim de eliminar o odor e resíduos do 

hipoclorito. 

  Realizar a secagem dos artigos  

  Os artigos devem ser embalados em sacos plásticos ou em recipiente com tampa.  

 

2.2 GLUTARALDEÍDO E ACIDO PARACÉTICO:  

Não são soluções de escolha para limpeza/desinfecção das unidades de saúde do 

município de Uruçuca. 

 Utilizar para desinfecção de alto nível  

 Artigos semi-críticos ou críticos proceder a imersão completa do artigo (lâmina de 

laringoscópio, equipamento de terapia respiratória, anestesia e endoscópio de fibra ótica 

flexível) em Glutaraldeído 2%, usando um recipiente de vidro ou plástico opaco, tampado. 
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Tempo de permanência entre 30 a 60 minutos. Não esquecer do enxágüe abundante, 

capaz de remover toda substância desinfetante. 

 

2.3 ÁCIDO PERACÉTICO (2%): 

Não é de escolha do Município de Uruçuca, mas funciona como germicida 

classificado como esterilizante. Tem descrito entre as suas vantagens: 

 Menor agressão ao meio ambiente por conta da sua decomposição em água, ácido 

acético, oxigênio e peróxido de hidrogênio; sua ação em presença de matéria orgânica 

mesmo em baixas temperaturas Apresenta como desvantagem a possibilidade de corrosão 

de alguns metais (cobre, bronze, aço carbono e ferro galvanizado) que pode ser reduzida 

com a utilização de anticorrosivos que alterem o seu pH. Os produtos disponíveis no 

mercado realizam desinfecção de alto nível em aproximadamente 15 minutos e 

esterilização em 30 minutos; 

 O ácido peracético a 0,2% como o peróxido de hidrogênio a 7,3% tem também têm 

sido utilizados com este fim em unidades hospitalares. 

Observação: 

 Higienizar o material de limpeza/ desinfecção e acondicionar em local adequado. 

Lavar as mãos após cada ação. 

 Descartar adequadamente os EPI e/ou acondicioná-lo em local limpo e seguro. 

 Lavar as mãos após cada ação. 

 

 

MATRIZ DE MONITORAMENTO COVID-19-
ORIENTAÇÕES PARA AS UNIDADES DA REDE 

BÁSICA DE SAÚDE 
      

Planilha elaborada com base na Matriz de gerenciamento – pandemia Coronavírus 19 com 

o objetivo de implantar estratégias para o enfrentamento da pandemia com foco no 

cuidado e processo de trabalho da equipe.  

Adaptado da MATRIZ DE GERENCIAMENTO - PANDEMIA POR CORONAVÍRUS 19 DO 

CONASS 
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ORGANIZAÇÃO GERAL DA UNIDADE 

Atividade Recomendação 

1. Horário de funcionamento 
da unidade 

Ver horário de funcionamento da unidade de saúde 

2. Definição dos fluxos 
assistenciais 

Organizar a pré-recepção da unidade:  

 Realizar escuta inicial breve e objetivo do usuário e 
direcionamento rápido para o atendimento demandado; 

 Os recepcionistas, atendente de farmácia e profissionais 
de saúde, deverão usar máscara e manter o distanciamento 
preconizado; 

 Classificar os usuários de acordo com a demanda:  
1. Síndrome gripal com sintomas leves (sem dispneia ou 

sinais e sintomas de gravidade e ausência de comorbidades); 
2. Síndrome gripal que apresente dispneia ou os sinais e 

sintomas de gravidade ou comorbidades que contraindicam 
isolamento domiciliar;  

3. Usuários com outras demandas 

 Usuários sintomáticos deverão receber e colocar máscara 
e orientados para o distanciamento preconizado de 2m, 
mínima circulação na unidade, etiqueta respiratória (medidas 
simples que podem minimizar a transmissão de doenças 
infecciosas. Como por exemplo, tossir no antebraço) e 
frequente higienização das mãos.  

 O usuário deverá ser bem informado sobre a sua situação, 
esclarecendo as razões para a abordagem diferenciada e 
respondendo a todos os seus receios. 

3. Atendimento Definir os fluxos e locais de atendimento: 

 Os fluxos devem separar os três grupos de usuários, de 
acordo com a classificação inicial;   

 Definir os locais específicos para espera e atendimento 
dos três grupos, preferencialmente separadas fisicamente.  

 Conhecer o fluxo de encaminhamento e a logística de 
transporte de usuários classificados como caso suspeito para 
os serviços de referência municipal pactuado, para a 
realização do exame confirmatório, ou conhecer as diretrizes 
para coleta de exame (swab de nasofaringe) na própria 
unidade e encaminhamento do material biológico coletado 
para o laboratório de referência, ou   

 No cenário epidemiológico com transmissão comunitária, 
verificar a recomendação da SMS sobre os critérios para 
realização do exame confirmatório.  

 Conhecer o fluxo pactuado e a logística de transporte de 
usuários com quadro clínico grave para os serviços 
hospitalares de referência. Atendimento de maneira geral, 
com a progressão da epidemia, tendencialmente a unidade 
deve ser esvaziada de atendimentos eletivos, 
disponibilizando mais atendimentos para a demanda 
espontânea de usuários com sintomas e reduzindo ao 
máximo a aglomeração de pessoas. 
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 O atendimento deverá ser priorizado de acordo com: A 
estratificação de gravidade de casos suspeitos de síndrome 
gripal (GP)  

 A situação de gravidade clínica; 

 As situações de risco, principalmente idosos. 

4. Visitas Domiciliares  As visitas domiciliares devem ser mantidas. O papel do 
ACS neste momento é muito importante, principalmente para 
a comunicação adequada dos cuidados, esclarecimento de 
dúvidas e apoio às pessoas e famílias.  

 O ACS deve manter o distanciamento preconizado de 
1,5m; não é necessário adentrar nos domicílios, podendo 
permanecer no portão ou varanda do domicílio. 

5. Proteção dos 
profissionais 

 Os profissionais deverão seguir as recomendações do MS. 

 Recomendações gerais: 
 Higienização das mãos com frequência e conforme 
técnica, preferencialmente com água e sabão; 
 Disponibilizar álcool em gel em todos os espaços de 
atendimento e locais estratégicos; 
 Na ausência de álcool em gel, mantém-se a 
higienização das mãos com água e sabão, segundo 
técnica; 
 Etiqueta respiratória; 
 Distanciamento preconizado com os usuários; 
 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com 
frequência; 
 Manter os ambientes limpos e ventilados;  
 Para atendimentos de usuários classificados como caso 
suspeito: 

 Uso de máscara cirúrgica; 

 Uso de protetor ocular ou protetor de face; luvas; 
capote/ avental/ jaleco, máscara N95/PFF2 (ou outras 
máscaras com eficácia mínima na filtração de 95% de 
partículas de até μ tipo N99, N100 ou PFF3), sempre 
que realizar procedimentos geradores de aerossóis; 

 Uso de máscara N95 ou equivalente, se disponível, ou 
máscara cirúrgica, luvas e avental para realização de 
outros procedimentos não geradores de aerossóis. 

 Para atendimentos de usuários com sintomas 
respiratórios, mas não classificados como caso suspeito:  

 Uso de máscara cirúrgica; 

 Para atendimento de outros usuários assintomáticos; 

 Somente as recomendações gerais; 

 Outras medidas de proteção; 

 Checar o abastecimento de EPI e insumos para 
higienização;  

 Revisar os procedimentos para utilização, higienização e 
descarte de EPI. 

6. Usuário com síndrome 
gripal 

Realizar o atendimento das pessoas com queixas 
respiratórias agudas em sala privativa ou com menor 
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circulação de pessoas, mantendo a porta fechada e o 
ambiente ventilado, desligar ar condicionado e ventilador, 
utilizar EPI e de acordo com a ordem de prioridade. 
Material de Apoio: 
1. Protocolo de Manejo Clínico do Novo Coronavírus na APS, 
SAPS/MS, Março de 2020, versão 6 ou versão mais atual. 
2. Tabela 4: Estratificação da gravidade de casos de 
síndrome gripal. 
3. Tabela: Sinais e sintomas de gravidade da Síndrome 
Gripal. 
4. Tabela 6: comorbidade que contra indicam 
acompanhamento ambulatorial da Síndrome Gripal na 
APS/ESF.  
5. Tabelas 7 e 8: Frequência respiratória e frequência 
cardíaca em crianças.  
6. Tabela 9: Manejo terapêutico da Síndrome Gripal na APS. 
No caso de usuários acamados, realizar atendimento 
domiciliar o mais rápido possível. Realizar avaliação clínica e 
estratificação da gravidade da síndrome gripal. 
Disponíveis em: https://coronavirus.saude.gov.br/profissional-
gestor 
 
Para usuários com dificuldade ou desconforto respiratório, 
independente da presença de critérios de caso suspeito: 
1. Estabilização clínica; 
2. Acionamento do transporte; 
3. Encaminhamento para os serviços de urgência ou 
hospitalar de referência pactuado. 
 
Para usuários com síndrome gripal leve, sem critérios de 
caso suspeito: 
1. Tratamento sintomático: antipirético; 
2. Isolamento domiciliar: permanecendo em casa, com o 
distanciamento preconizado de 2,0m; 
3. Uso de máscara; 
4. Medidas de higienização e uso de álcool gel;  
5. Etiqueta respiratória. 

7. Isolamento e 
acompanhamento 

 Todas as pessoas com diagnóstico de Síndrome Gripal 
deverão realizar isolamento domiciliar. 

 O período de isolamento é de 14 dias a partir do início dos 
sintomas. 

 O isolamento se estende para todos os contatos 
familiares. 

 É necessário o fornecimento de atestado médico até o fim 
do período de isolamento. Alertar o usuário e familiares com 
relação a sintomas de alerta ou gravidade e a conduta nesse 
caso e realizar acompanhamento durante todo o período de 
isolamento. 

8. Monitoramento Clínico Organizar o monitoramento dos usuários em isolamento 
domiciliar: 

https://coronavirus.saude.gov.br/profissional-gestor
https://coronavirus.saude.gov.br/profissional-gestor


  

38 
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA 

SECRETARIA DE SAÚDE / VIGILÂNCIA À SAÚDE 

COMITÊ DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Definir os profissionais responsáveis, preferencialmente 
da própria ESF vinculada; Pactuar com o usuário e familiares 
a modalidade (via telefone, whatsapp, visita do ACS ou 
outra) e periodicidade; 

 Orientar o usuário sobre os sintomas de agravamento;  

 Monitorar o cumprimento das medidas de isolamento, 
quadro clínico, sinais de agravamento, aparecimento de 
sintomas em familiares; 

 Organizar o atendimento respeitando as medidas de 
proteção para o usuário e profissional 

 

MEDIDAS PROTETIVAS 

Atividade Recomendação 

1. Isolamento social  Os idosos, principalmente os frágeis e com morbidades 
crônicas, são o maior grupo de risco para as complicações 
do novo Coronavírus. Devem cumprir a recomendação de 
isolamento domiciliar. 

 A equipe deve traçar estratégias para apoiar os idosos e 
suas famílias na compreensão adequada e cumprimento 
dessa medida, orientando para as medidas protetivas a 
serem estabelecidas no âmbito familiar. 

 É importante salientar que a recomendação de isolamento 
para o idoso se estende para todos os familiares coabitantes.  

 As medidas de distanciamento social são a maior 
estratégia para a redução da velocidade de avançamento da 
epidemia e, consequentemente, redução dos seus efeitos. 

 Os idosos e usuários do grupo de risco devem cumprir o 
isolamento domiciliar, seguindo todas as recomendações 
prescritas e com atenção para a reclusão dos seus 
familiares, principalmente crianças que têm maior 
transmissibilidade enquanto assintomáticas. 

2.  Agenda Programada Revisar a agenda de atendimentos programados para 
usuários com condições crônicas 
Recomendação geral: 

 Considerar a estratificação de risco;  

 Considerar as situações específicas;  

 Adiar os atendimentos, reagendando com o prazo mínimo 
de 90 dias;  

 Suspender atividades coletivas de qualquer natureza;  
Para usuários de alto risco: 

 Discutir cada caso, considerando o plano de cuidados;  

 Verificar a estabilidade clínica-funcional;  

 Onde for possível, discutir o caso com o especialista, 
avaliando também a possibilidade de adiamento de agendas 
programadas na atenção especializada;  

 Definir o novo agendamento com o prazo de 90 dias, 
identificando, em caráter de exceção, aqueles usuários que 
necessitam de atendimentos no período intermediário; 



  

39 
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA 

SECRETARIA DE SAÚDE / VIGILÂNCIA À SAÚDE 

COMITÊ DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Para os casos com atendimento não adiável:  

 Redistribuir os agendamentos para horários menos 
demandados por usuários com queixas agudas;  

 Organizar a agenda por bloco de horas;  

 Menor permanência possível na unidade;  

 Separar os fluxos internos, com locais específicos para 
esses usuários;  

 Utilizar máscara durante a permanência na unidade; 

3. Atendimento do usuário Para o atendimento programado do usuário: 

 É recomendada a suspensão temporária do atendimento 
de usuários identificados pela equipe como estáveis.  
A equipe deve analisar situações que requerem atendimento 
continuado, pensando outras estratégias de atendimento. 
Por exemplo, o atendimento pré-natal. Nas situações em que 
o atendimento programado será realizado, recomenda-se: 

 Realizar o atendimento de maneira objetiva e duração 
adequada para a situação; 

 Oportunizar o atendimento para orientação do usuário e 
esclarecimentos necessários; 

 O profissional deve seguir as medidas de proteção 
individual; 

 Oportunizar o atendimento para a vacinação contra a 
influenza. 

4. Farmácia   Priorizar atendimento a pessoas idosas e evitar 
aglomeração. 

 Seguirá as recomendações da CAF 

5. Domicílio  Realizar orientações nos domicílios sobre medidas 
protetivas; 

 Checar se a pessoa idosa, cuidador e família entenderam 
todas as orientações;  

 Ensinar a técnica da lavagem das mãos; 

 Chamar a atenção para que os idosos e familiares evitem 
que os pacientes saiam de suas residências para se 
dirigirem às Unidades, evitando aglomeração;  

 Disponibilizar o telefone da UBS para qualquer 
necessidade que o idoso tiver; 

6. UBS/USF  Entregar medicamentos sempre que possível no domicílio 
evitando a presença do idoso ou familiar na unidade; 

 Visita Domiciliar:  

 As visitas domiciliares devem ser mantidas. 

 O papel do ACS neste momento é muito importante 
principalmente para a comunicação adequada dos cuidados, 
esclarecimento de dúvidas e apoio às pessoas e famílias. 

 Utilizar todos os profissionais disponíveis para a realização 
das visitas domiciliares de forma que todos os idosos, 
cuidadores e familiares, da área recebam as orientações em 
um menor espaço de tempo; 

 O ACS e demais profissionais devem manter o 
distanciamento preconizado de 2 m;  
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 Não é necessário adentrar nos domicílios, podendo 
permanecer no portão ou varanda; 

 Se porventura a pessoa idosa chegar até a unidade de 
saúde, Priorizar o atendimento; 

 Classificar a gravidade da síndrome gripal; 

 Resolver a demanda o mais rápido possível para que 
possa deixar a unidade de saúde; 

 Em casos de maior gravidade, transferir para o serviço de 
urgência ou hospitalar de referência; 

 Entregar medicamento com distanciamento preconizado 
na fila de espera; 

 Realizar as orientações de medidas protetivas e checar o 
entendimento; 

7. Monitoramento 
 

 Organizar o monitoramento das pessoas idosas 
dependentes com comorbidade múltiplas; 

 Definir os profissionais responsáveis pelo monitoramento 
de cada pessoa idosa; 

8. Campanha de vacinação 
 
 

 Considerando que o idoso é o maior público alvo para a 
campanha e ao mesmo tempo o maior grupo de risco para o 
coronavírus, é fundamental discutir estratégias para evitar a 
aglomeração de pessoas e o contato com usuários com 
síndrome gripal:  

  Pessoas idosas a vacinação deverá ser realizada no 
domicílio;  

 Definir o percurso no território com prioridade para os 
idosos acamados e com critério de fragilidade; 

 Realizar orientações sobre medidas protetivas. 

 Para os idosos em atendimento na unidade por outros 
motivos, oportunizar a vacinação;  

 Para os outros públicos alvo, organizar a espera e a fila 
obedecendo ao distanciamento preconizado de 2 m; 

 Ampliar o número de profissionais responsáveis pela 
vacinação;  

  Realizar orientações sobre medidas protetivas 

 

 

Sugestão de sites: 

https://coronavirus.saude.gov.br/profissional-gestor. 

http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/ 

 

 

 

 

 

https://coronavirus.saude.gov.br/profissional-gestor
http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/
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FORMULÁRIOS UTILIZADOS 
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