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LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS CONFORME REALIDADE LOCAL

ANVISA ................................................ Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ASCOM ................................................................... Assessoria de Comunicação
CMS ...................................................................... Conselho Municipal de Saúde
COVID-19 .......................................................................................... Coronavírus
EqSF ....................................................................... Equipe de Saúde da Família
IBGE ............................................... Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
LACEN....................................................................................Laboratório Central
MS .........................................................................................Ministério da Saúde
OMS ................................................................... Organização Mundial da Saúde
ONU ................................................................. Organização das Nações Unidas
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 (2019n 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 Itapé, por meio da Coordenação de Vigilância
Epidemiológica, Coordenação da Atenção Básica e Coordenação da Vigilância
Sanitária, apresenta o Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento do
vírus 2019-n CoV. O presente documento foi elaborado com a participação dos
técnicos dos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde e apreciado pelo
Conselho Municipal de Saúde (CMS).
Tem como finalidade instrumentalizar a equipe e 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 ocasionadas pelo vírus (2019-n CoV) na população.
Destaca-se que as medidas a serem adotadas deverão ser proporcionais e
restritas aos riscos vigentes. Considerando as constantes atualizações
disponibilizadas pela OMS, MS e SESAB, este Plano está sujeito a ajustes
decorrentes da sua utilização prática e das mudanças observadas no cenário
epidemiológico.
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2. OBJETIVOS E METAS

2.1. OBJETIVO GERAL

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

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Monitorar oportunamente a emergência do novo Coronavírus (COVID-19)
no Município de Itapé.
 Organizar as ações de controle e vigilância, de acordo com o cenário
epidemiológico;
 Definir as responsabilidades por componente (vigilância em saúde,
Atenção Primária, 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.

2.3. METAS
 Notificar e investigar, em tempo oportuno, 100% dos casos de
Coronavírus;
 Investigar, oportunamente, 100% dos óbitos suspeitos por Coronavírus;
 Monitorar todos as pessoas vindas de outras localidades com casos
positivos;
 Notificar e acompanhar todos os casos de Síndrome Gripal (SG)
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3. PERFIL DEMOGRÁFICO, SÓCIOECONOMICO E DA REDE DE ATENÇÃO
DO MUNICÍPIO.

3.1 Aspectos Físicos e Demográficos
O município de Itapé está localizado no eixo de desenvolvimento da Mata
Atlântica, situa-se na mesorregião geográfica sul baiano, na microrregião
Itabuna/Ilhéus, integra a 4ª Região Econômica do Litoral Sul e a 7ª Região
Administrativa de Saúde (Diretoria Regional de Saúde – DIRES) e de Educação
de Itabuna (Diretoria Regional de Educação – DIREC), dista da capital 454 km² e
ocupa uma extensão territorial de 443,27 km².
Apresenta uma atitude de 40 m, clima sub úmido a seco, com a
temperatura e precipitação anual média anual de respectivamente 24,1ºC e
1459,9mm, com chuvas de novembro a abril. “Em “relação às coordenadas
geográficas tem uma latitude sul de -14º53’54” e uma longitude oeste de 39º de
39º25’16” (SEI,2009).
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O relevo do município caracteriza-se pela presença de depressão de
Itabuna a Itapetinga, serras e maciços pré-litorâneos, a vegetação caracteriza-se
pela presença predominante de Floresta Ombrófila Densa e Estacional
Semidecidual (SEI,2009).
O sistema rodoviário que faz a integração do município de Itapé com os
demais da região é a BR 101. As estradas vicinais e municipais que dão acesso
ao meio rural e as comunidades interioranas ligam o município de Itapé, através
de viação Rota, as cidades de Floresta Azul, Itabuna, Ibicaraí, Barro Preto e Itaju
da Colônia. Possui um pequeno terminal rodoviário que oferta transporte coletivo
intermunicipal e para capital. Disponibiliza uma frota de táxi, mas não dispõe de
transporte coletivo urbano. No entanto, oferta outras formas alternativas de
transportes a população.
O município de Itapé tem uma população estimada de aproximadamente
10.634 habitantes (IBGE, 2009) com uma maior concentração do sexo feminino
que representa 50,25% da população total abaixo. Apresenta uma taxa de
crescimento anual estimada para o período de 2006 a 2009 de 8,5 e uma
densidade, para o mesmo período de 31,4 hab./km².
O setor saúde encontra-se atualmente, sob a Gestão da Atenção Básica.
O sistema de saúde municipal é composto por 05 (cinco) Unidades Saúde da
Família, 01 (um) Centro de Saúde com atendimento 24 (vinte e quatro) horas e
01 (um) Sindicato Rural com atendimento: consulta de ortopedia, laboratório e
exames de radiologia.
Em 2009, o município institui o Fundo Municipal de Saúde, o Conselho
Municipal de Saúde como órgão colegiado permanente de caráter consultivo e
deliberativo, integrante da estrutura do sistema municipal de saúde, obedecendo
as leis orgânicas da saúde.
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4. COMPONENTES DO PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVIRUS

O Plano Municipal de Contingência do Coronavírus está estruturado em
06(seis) componentes, cada um deles adaptado aos protocolos do Ministério da
Saúde, do Estado da Bahia e voltado para a sua operacionalização. São eles:
4.1 Vigilância em Saúde;
4.2 Atenção Básica à Saúde;
4.3 Assistência da Média e Alta Complexidade;
4.4 Assistência Farmacêutica;
4.5 Assessoria de Comunicação;
4.6 Gestão e Financiamento.

4.1 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

4.1.1 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VE)

ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA À POSSÍVEL EMERGÊNCIA DO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19)

A resposta à possível emergência do novo Coronavírus (COVID-19) no
Município de 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.

MEDIDAS DE RESPOSTA AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

As medidas de resposta à possível emergência do novo Coronavírus
(COVID-19), no município de Itapé, 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.
O setor de Vigilância á Saúde do município de Itapé atua diretamente no
planejamento, ordenamento e fiscalização da execução das ações frente ao
COVID-19.
As equipes da Vigilância Epidemiológica (VIEP), Vigilância Sanitária (VISA),
Vigilância em Saúde Ambiental (VSAM) e Vigilância em Saúde do Trabalhador
(VISAT) compões o GT COVID-19 com atribuições específicas, porém
integradas para garantia da prevenção e controle.

4.1.2 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA


Capacitar e Orientar toda a Equipe de Saúde para enfrentamento
COVID-19;

 Elaborar com o GT boletins epidemiológicos, normas técnicas municipais,
informes, orientações e recomendações gerais, conforme legislação,
sendo revisadas diante de novações orientações da OMS, MS e SESAB.
s;
 Monitorar informações na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de
saúde, com objetivo de evitar noticias falsas e Fake News;
 Sistematizar o fluxo da comunicação e notificação imediata de casos
suspeitos para infecção humana por COVID-19.


Capacitar e Fortalecer os serviços de saúde para a detecção, notificação,
investigação e monitoramento de prováveis casos suspeitos para
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infecção humana pelo COVID-19, conforme a definição de caso
estabelecida, nas planilhas e impressos instituídos com seguimento do
fluxo;
 Monitorar os casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação da rede;
 Monitorar diariamente a rede de saúde municipal conjuntamente com
outros setores medidas para garantir o fluxo de assistência em tempo
hábil;


Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação à etiqueta
respiratória e higiene das mãos e demais medidas protetivas;

 Realizar eficaz monitoramento de informações e investigação intersetorial
e resposta frente a casos suspeitos de infecção humana por COVID-19;
 Realizar e capacitar a equipe para realizar os procedimentos de coleta,
armazenamento e transporte de amostras biológicas de casos suspeitos
de infecção por COVID-19;


Realizar e apoiar as equipes de saúde para 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);



Disponibilizar equipes de resposta rápida para a investigação de casos
confirmados (caso haja) da infecção humana da doença pelo
Coronavírus 2019 (COVID19).



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.
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4.1.3 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Monitoramento junto a VE dos pacientes sintomáticos respiratórios e
casos suspeitos;

Monitoramento e inspeção dos estabelecimentos sujeitos a Visa;

Orientação a população sobre a importância do isolamento social;

Divulgação de números de telefones para denúncias, esclarecimentos de
dúvidas para população sobre a COVID-19;

Atendimentos as denúncias;

Orientação quanto ao controle de fluxo de pessoas nos estabelecimentos
(medidas de distanciamento), método de higienização e uso de Epi´s;

Orientação do fluxo de atendimentos nas unidades de saúde aos
sintomáticos respiratórios e casos suspeitos do COVID-19;

Orientação quanto as medidas de proteção e prevenção do COVID-19 em
estabelecimentos de necessidade básica;

Orientação nas escolas sobre as medidas de higiene das mãos e etiqueta
respiratória;

Monitoramento na entrada da cidade para todas as pessoas que chegam
(aferição de temperatura) e orientação aos viajantes que estão com sintomas
respiratórios;

Orientação nas feiras livres sobre as medidas de higiene das mãos,
alimentos, uso de EPI;

Desenvolver capacitações para com os profissionais de saúde quanto o
acolhimento, cuidado, uso de EPI´s, medidas de isolamento, limpeza e
desinfecção de superfícies, higienização das mãos na atenção primaria e
hospitalar;

Estabelecer procedimentos operacionais padrão para limpeza das
unidades;

Auxiliar na organização da rede;

Garantir informações em tempo hábil para divulgação nos meios de
comunicação social;

Elaborar material informativo para orientar os setores regulados,
profissionais de saúde, população e viajantes quanto á prevenção e controle a
infecção humana pelo COVID-19;
 Fazer cumprir o decreto municipal 007, 23 de março de 2020 até segunda
ordem;

4.1.4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

No intuito de apoiar e orientar sobre as medidas de prevenção e controle
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do novo Coronavírus (COVID-19) foram formuladas orientações técnicas
direcionadas aos trabalhadores que porventura tenham contato com casos
suspeitos do novo Coronavírus (COVID-19). É objeto destas orientações, o
trabalhador dos serviços de saúde. Vale ressaltar que, os trabalhadores que
atuam nos serviços de saúde apresentam um maior risco de exposição,
contaminação e infecção por agentes 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.

RECOMENDAÇÕES

DE

USO

DE

EQUIPAMENTO

DE

PROTEÇÃO

INDIVIDUAL

Recomenda-se o uso dos seguintes EPI:
Para o atendimento de casos suspeitos de COVID-19 são recomendados:
1) gorro; 2) óculos de proteção ou protetor facial; 3) máscaras cirúrgicas; 4)
avental impermeável de mangas compridas; 5) luvas de procedimentos.


Para a realização de procedimentos geradores de aerossóis os

responsáveis pela realização de procedimentos de casos suspeitos de COVID19 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;
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broncoscopia; autópsia envolvendo tecido pulmonar; coleta de espécime clínico
para diagnóstico de doenças respiratórias; dentre outros.
• Protetor Ocular (óculos de segurança) quando houver risco de
exposição do profissional a respingo de sangue, secreções corporais e
excreções. Os óculos devem ser exclusivos de cada profissional responsável
pela assistência, devendo, após o uso, sofrer processo de limpeza com água e
sabão/ detergente e desinfecção. Sugere-se a desinfecção por fricção com
álcool 70% após cada uso ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante;
• Luvas de Procedimento: devem ser utilizadas, conforme
recomendada nas precauções padrão, quando houver risco de contato das
mãos do profissional com sangue, fluidos corporais, secreções, excreção,
mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos contaminados;
• Capote/Avental Impermeável Descartável.
IMPORTANTE: Em nenhuma hipótese, os EPI’s aqui relacionados devem ser
compartilhados entre os trabalhadores.

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.

ATRIBUIÇÕES DOS TRABALHADORES EM RELAÇÃO AOS EPI

COMPETE AOS TRABALHADORES EM RELAÇÃO AO EPI:
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• Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
• Responsabilizar-se pela guarda e conservação;
• Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio, como por
exemplo, o uso de máscaras molhadas ou amassadas.
Para os profissionais de apoio (limpeza, nutrição, hotelaria) que
estejam envolvidos na realização de serviços que tenham relação com os casos
suspeitos ou confirmados de infecção humana pelo COVID-19 ou em atividades
que envolva o contato com superfícies e materiais potencialmente contaminados
recomenda-se os seguintes EPIs: 1) gorro; 2) óculos de proteção ou protetor
facial; 3) máscara cirúrgica; 4) avental impermeável de mangas compridas; 5)
luvas de procedimentos.
Para recepcionistas, vigilantes ou outros trabalhadores que se
envolvam no acolhimento dos pacientes nos serviços de saúde, recomenda-se o
uso de máscara cirúrgica e higiene das mãos.

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 condições mínimas de acondicionamento e transporte destes
resíduos. Esses resíduos devem ser acondicionados em sacos brancos leitosos
devidamente identificados como material potencialmente infectante.
No formulário para notificação eletrônica imediata, disponibilizado pelo
CIEVS, o campo ocupação é de preenchimento obrigatório, e tem como foco os
profissionais dos serviços de saúde.

ATIVIDADES EDUCATIVAS EM ATENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHO
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Cuidados no Atendimento aos pacientes com suspeita de COVID19;



Uso adequado dos EPIs;



Paramentação e desparamentação;

4.1.4 ATENÇÃO BÁSICA

ATENDIMENTO EM UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA

RECEPÇÃO/PORTARIA
Ao controlar a entrada de pacientes na Unidade (UBS), o profissional da
recepção deverá indagar se o paciente “está gripado”. Caso a resposta seja
afirmativa, deverá ofertar e solicitar que o mesmo utilize a máscara descartável.
Em seguida encaminhar o paciente como prioridade para a sala de triagem ou
acolhimento. Em caso negativo, o paciente deverá seguir o fluxo da unidade.

SALA DE TRIAGEM / ACOLHIMENTO
O profissional de Enfermagem ou Cirurgião Dentista deverá acolher e
avaliar o paciente no momento imediato da recepção, avaliar se há critérios para
classificação como caso suspeito de infecção por Covid-19. Caso haja critérios
para definição de caso, o paciente deverá manter o uso de máscara cirúrgica e
ser encaminhado para local isolado ou arejado, onde será avaliado, classificado
o risco e encaminhado para unidade adequada para realização de atendimento
clínico e coleta de SWAB. Caso não haja critérios de suspeita, o profissional
deverá seguir os procedimentos operacionais padrão da unidade de saúde.

DE ACORDO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE OS CRITÉRIOS PARA
DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19):


Situação 1 - VIAJANTE: pessoa que apresente febre e pelo menos um

dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção
de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de
garganta, coriza, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem
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intercostal e dispnéia) e com histórico de viagem para país com transmissão
sustentada ou área com transmissão local nos últimos 14 dias; ou


Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: Pessoa que apresente febre ou pelo

menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar,
produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir,
dor de garganta, coriza, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem
intercostal e dispnéia) E histórico de contato com caso suspeito ou confirmado
para COVID-19, nos últimos 14 dias

Caso provável de doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19):


Situação 3 - CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que manteve contato

domiciliar com caso confirmado por COVID-19 nos últimos 14 dias E que
apresente febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse,
dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival,
dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, sinais de cianose, batimento
de asa de nariz, tiragem intercostal e dispnéia). Nesta situação é importante
observar a presença de outros sinais e sintomas como: fadiga, mialgia/artralgia,
dor de cabeça, calafrios, manchas vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos
aumentados, diarréia, náusea, vômito, desidratação e inapetência. Nos casos
que se enquadrem como suspeitos, deverá seguir o fluxograma abaixo:
No caso de o paciente não preencher critérios para ser classificado como
“Quadro Suspeito”, deverá ser encaminhado para seguir o fluxo normal da UBS.

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.
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ENCAMINHAMENTO PARA UNIDADE DE COLETA
A coleta do SWAB para os casos suspeitos será realizada na unidade
UBS Carlos Ferreira Neto ou em domicilio, conforme definição da pela Secretaria
Municipal da Saúde, de modo a ser mantido um fluxo organizado e que exponha
minimamente a população ao vírus.

REGULAÇÃO
Pacientes com perfil para isolamento domiciliar serão acompanhados
pela Equipe de Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica da Secretaria
Municipal de Saúde.
A Secretaria Municipal de Saúde de Itapé deverá regular os casos de
maior gravidade que necessitem de transferências e internações, seguindo
definições pactuadas com a SESAB no Plano de Contingência Estadual.

AÇÕES DE MONITORAMENTO
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.
Os contatos próximos de uma pessoa com suspeita de Coronavírus
(Covid - 19) devem ser acompanhados e monitorados pelas Equipes de Saúde
da Família (EqSF) e/ou Equipe de Atenção Domiciliar em conjunto com a Rede
de Atenção a Saúde e Equipe de Vigilância em Saúde, quanto à apresentação
dos sinais e sintomas. Na presença dos sinais e sintomas, os profissionais da
saúde deverão orientar a procura pelo serviço de saúde para avaliação e
encaminhamento adequado.

ACOMPANHAMENTO NO DOMICÍLIO
A presença de sinais de alerta deverá determinar retorno e hospitalização
imediata do paciente. Porém, é necessário que seja realizada avaliação de cada
caso, considerando também se o ambiente residencial é adequado e se o
paciente é capaz de seguir as medidas de precaução recomendadas pela
equipe de saúde responsável pelo atendimento.
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Os agentes comunitários de saúde, com o uso adequado de EPI, deverão
fazer acompanhamento dos casos no domicílio, monitorando a execução dos
cuidados de proteção individual e coletiva, realizando orientações necessárias
para evitar transmissão, informando a equipe caso haja complicações no
domicílio.

AÇÕES INERENTES AO ACS NA PREVENÇÃO E CONTROLE DO COVID 19:
 Na visita domiciliar identificar todas as pessoas que tiveram ou têm
contato com caso suspeito ou confirmado e apoiar a equipe da vigilância
na realização de busca ativa;
 Na presença de sinais e sintomas, orientar que procure a Unidade Básica
de Saúde (UBS), e comunicar à equipe sobre esses casos;
 Atuar junto aos domicílios e outros espaços da comunidade (escolas,
creches, instituições de longa permanência, etc.), informando aos
cidadãos de sua área de abrangência e aos que não moram na área
adstrita à UBS, mas que se deslocam freqüentemente até elas
(trabalhadores, creches, escolas, etc.), sobre os sinais, sintomas e
medidas

de

prevenção

e

controle

do

Coronavírus

(COVID-19),

estimulando a mobilização e a vigilância;
 Auxiliar no gerenciamento de insumos e equipamentos necessários ao
desempenho das atividades de atenção ao Coronavírus (COVID-19);
 Os ACS devem proceder as medidas de higiene para biossegurança tais
como lavagem adequada das mãos, utilização de solução alcoólica a
70%.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE
A implementação de precauções padrão constitui a principal medida de
prevenção da transmissão entre pacientes e profissionais de saúde e deve ser
adotada no cuidado de todos os pacientes (antes da chegada ao serviço de
saúde, na chegada, acolhimento, espera e durante toda assistência prestada),
independentemente dos fatores de risco ou doença de base, garantindo que as
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políticas e práticas internas minimizem a exposição à patógenos respiratórios,
incluindo o Coronavírus (COVID-19).

4.1.5 ASSISTÊNCIAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Os casos que necessitem internação e alta complexidade serão
encaminhados para hospitais referenciados pela Secretaria Estadual da Saúde –
SESAB conforme plano estadual.

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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 de 60 (sessenta) dias, evitando assim a
circulação deste público nas unidades de saúde.
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.
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.

4.1.6 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
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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.
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 COVID19, 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.

4.1.7 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.
Para o monitoramento do Plano Municipal de Contingência e o Comitê
Municipal de Acompanhamento de Ações de prevenção e controle do
Coronavírus (COVID-19) foi instituído através de Decretos Municipais. O comitê
foi constituído pelas áreas técnicas da secretaria, setores da prefeitura,
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representantes do Conselho Municipal de Saúde e coordenada pela Secretária
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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MANEJO DE CORPOS NO CONTEXTO DA COVID-19
OCORRÊNCIA DOMICILIAR
 Quando os familiares reportarem o óbito, os mesmo deverão receber
orientações para não manipularem os corpos e evitarem o contato direto;
 Imediatamente após a informação do óbito, em se tratando de caso
suspeito de COVID-19, o médico atestante deve notificar a equipe de
vigilância em saúde, que deverá proceder a investigação do caso.
 Verificar a necessidade de coleta de amostras, pós óbito, para o
estabelecimento da causa do óbito (caso o paciente seja caso suspeito).
A retirada do corpo deverá ser feita por equipe de saúde, observando as
medidas de precaução individual, conforme descrito anteriormente;
 O corpo deverá ser envolto em lençóis e em bolsa plástica (essa bolsa
deve impedir o vazamento de fluidos corpóreos);
 Os residentes com o falecido deverão receber orientações de desinfecção
dos ambientes e objetos (uso de solução clorada 0,5% a 1%);
 O transporte do corpo até o necrotério deverá observar as medidas de
precaução e ser realizado, preferencialmente, em carro mortuário/rabecão
ou outros;
 Após o transporte, o veículo deve ser sanitizado e desinfectado.

Na chegada do corpo ao necrotério.













O corpo deve ser acomodado em urna a ser lacrada antes da entrega
aos familiares/ responsáveis;
Deve-se limpar a superfície da urna lacrada com solução clorada 0,5%;
Após lacrada, a urna não deverá ser aberta;
Os profissionais que atuam no transporte, guarda e alocação do corpo no
caixão também devem adotar as medidas de precaução, aqui expostas,
até o fechamento do caixão;
O serviço funerário/transporte deve ser informado de que se trata de
vítima de COVID-19, agente biológico classe de risco 3;
Após a manipulação do corpo, retirar e descartar luvas, máscara, avental
(se descartável) em lixo infectante;
Higienizar as mãos antes e após o preparo do corpo, com água e sabão;
Não é necessário veículo especial para transporte do corpo;
Não há necessidade de uso de EPI por parte dos motoristas dos veículos
que transportarão o caixão com o corpo.
O mesmo se aplica aos familiares que acompanharão o traslado,
considerando que eles não manusearão o corpo.
Caso o motorista venha a manusear o corpo, devem ser observados
todos os cuidados apontados anteriormente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OCORRÊNCIA EM ESPAÇO PÚBLICO
As autoridades locais informadas deverão dar orientações para que ninguém
realize manipulação/contato com os corpos;
O manejo deverá seguir as recomendações referentes à ocorrência dos óbitos
em domicílo.
INSTRUÇÕES AOS FAMILIARES E AMIGOS
Os velórios e funerais de pacientes confirmados ou suspeitos da COVID-19
NÃO são recomendados durante os períodos de isolamento social e quarentena.
Caso seja realizado, recomenda-se:
 Manter a urna funerária fechada durante todo o velório e funeral, evitando
qualquer contato (toque/beijo) com o corpo do falecido em qualquer
momento post-mortem;
 Disponibilizar água, sabão, papel toalha e álcool em gel a 70% para
higienização das mãos durante todo o velório;
 Disponibilizar a urna em local aberto ou ventilado;
 Evitar, especialmente, a presença de pessoas que pertençam ao grupo
de risco para agravamento da COVID-19: idade igual ou superior a 60
anos, gestantes, lactantes, portadores de doenças crônicas e
imunodeprimidos;
 Não permitir a presença de pessoas com sintomas respiratórios,
observando a legislação referente a quarentena e internação compulsória
no âmbito da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) pela COVID-19;
»Caso seja imprescindível, elas devem usar máscara cirúrgica comum,
permanecer o mínimo possível no local e evitar o contato físico com os
demais; z
 Não permitir a disponibilização de alimentos. Para bebidas, devem-se
observar as medidas de não compartilhamento de copos; A cerimônia de
sepultamento não deve contar com aglomerado de pessoas, respeitando
a distância mínima de, pelo menos, dois metros entre elas, bem como
outras medidas de isolamento social e de etiqueta respiratória;
 Recomenda-se que o enterro ocorra com no máximo 10 pessoas, não
pelo risco biológico do corpo, mas sim pela contraindicação de
aglomerações. Os falecidos devido à COVID-19 podem ser enterrados
ou cremados.
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Considerando a atual situação da pandemia de COVID-19, a vigilância de óbitos
tem como propósito a avaliação das circunstâncias em que os óbitos ocorreram,
contribuindo com a identificação do número real de óbitos e a produção de
informações, permitindo a avaliação da atenção prestada em todos os níveis de
complexidade e a qualificação das informações sobre mortalidade, sendo
indispensável para a definição de intervenções voltadas para evitar novos óbitos.
NOTIFICAÇÃO DOS ÓBITOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS POR COVID19
O município que não possui equipe específica de vigilância do óbito, o
levantamento e acompanhamento dos casos será feito pela própria vigilância
epidemiológica.
O Guia de Vigilância Epidemiológica para Infecção Humana pela COVID-19,
COE/SVS/MS de abril de 2020, orienta que, todos os óbitos suspeitos de Covid19, independente de internação, devem ser notificados no Sistema de
Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe).
Na ocorrência de óbito domiciliar por SRAG ou suspeito de COVID-19 mesmo
sem todos os sintomas de SRAG deve ser feita a notificação imediata, por
profissionais da atenção básica, para a vigilância epidemiológica municipal,
encaminhando a ficha de notificação e a declaração de Óbito – DO.
Deve-se proceder com o preenchimento da ficha de Registro Individual dos
casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave Hospitalizado (anexa).
Posteriormente,
registrar
no
SIVEP-Gripe:
https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe.

INVESTIGAÇÃO DOS ÓBITOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS POR COVID19
A equipe de vigilância, após notificação do caso suspeito ou confirmado de
COVID-19, inicia o processo de investigação.
Triagem dos óbitos para investigação:
Considerando que o propósito principal da vigilância de óbitos por COVID-19 é
a avaliação das circunstâncias em que o mesmo ocorreu e a qualificação das
informações sobre o óbito, recomendamos triar as seguintes situações,
considerando o que está registrado na DO e a evolução dos casos notificados
no e-SUS VE e SIVEP-Gripe:
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• Declarações de óbito com causa que indique suspeita de COVID-19. Alguns
termos podem ser utilizados pelo médico:
- covid positivo, contágio do covid-19, infecção sars-cov-2 (infecção por
coronavírus dois), coronavírus covid-19, possível covid-19, infecção pelo vírus
corona dois (Sars-cov-2) , pneumonia por vírus coronacovid-19, novo
coronavírus, a esclarecer para covid-19, aguardando exame laboratorial para
covid-19, colhido exame post mortem por suspeita de COVID-19.
• Declarações de óbito sem descrição de COVID-19 com confirmação de caso
positivo pós-morte por critério laboratorial;
• Declarações de óbito sem descrição de COVID-19 com termos que podem
indicar a sua suspeita como síndrome respiratória aguda;
• Óbitos notificados pelas equipes de vigilância epidemiológica que não foram
identificadas as declarações de óbito.
No processo de investigação, coletar as informações solicitadas nos formulários
que serão utilizados conforme tipo do óbito, identificando a cronologia dos fatos,
resultados de exames, procurando reunir informações para elucidar causas de
morte, a cadeia de eventos que contribuíram ou não para o contágio.
Enquanto não há orientação específica para investigação do óbito por COVID19 por parte do Ministério da Saúde, orienta-se além da Ficha de Notificação do
SIVEP-Gripe, e e-SUS VE, a utilização das fichas já disponíveis para a
investigação de óbitos conforme o tipo:
• Óbito em Mulher em Idade fértil e óbito materno Link para consulta:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidem_obito_matern
o.pdf
•
Óbitos
infantis
e
fetais
Link
para
consulta:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_obito_infantil_fetal_2ed.pdf
• Óbitos por tuberculose Link para consulta: http://www.saude.ba.gov.br/wpcontent/uploads/2019/04/Protocolo-para-vigil%C3%A2nciado-%C3%B3bito-commen%C3%A7%C3%A3o-de-tuberculose-nas-causas-de-morte.pdf
•
Óbitos
por
arboviroses
Link
para
consulta:
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/30/Protocolo-deinvestiga----ode---bitos-de-dengue-chikv--Zika.13.06.2016.pdf
• Demais óbitos, utilizar a ficha de investigação de óbito com causa mal definida
Link para consulta:
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http://www.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/14/Manual-Obito-Mal-Definida2009- web.pdf
O técnico da vigilância epidemiológica também deverá consultar os sistemas de
notificação (e-SUS VE, SIVEP-Gripe), resultados de exames (GAL) e, se
necessário, busca em prontuário de atendimento nas unidades de saúde e
familiares para proceder com investigação.
Após o término da investigação, a equipe de vigilância de óbitos deve
encaminhar a ficha de investigação utilizada na coleta das informações
acompanhadas de cópia da declaração de óbito e resultado de exame
laboratorial, quando disponível, para câmara técnica da regional de saúde, para
a devida codificação e seleção da causa básica do óbito.
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PLANO DE AÇÃO

META

AÇÃO

DESINFECÇÃO DAS
UNIDADES DE SAÚDE



LIMPEZA TERMINAL DA UNIDADES
DE SAÚDE

DESINFECÇÃO DAS
AMBULÂNCIAS E CARROS
DA SAÚDE
DESINFECÇÃO DA FEIRA
LIVRE
REUNIÃO TÉCNICA
SEMANAL COM AS
COORDENAÇÕES DA ATB, VE
E VISA



LIMPEZA DE TODOS OS VEÍCULOS



LIMPEZA TOTAL DA FEIRA LIVRE



AVALIAR AS AÇÕES
DESENVOLVIDAS
PROGRAMAR AS ATIVIDADES
DISCUTIR NOTAS TÉCNICAS,
PORTARIAS, ETC.

VISITA AO COMÉRCIO
(LOJAS, SUPERMECARDOS,
PADARIAS FARMÁCIA,
BANCOS, LOTÉRICAS)



VISITA A FEIRA LIVRE










MONITORAMENTO DAS
ATIVIDADES,
ORIENTAÇÃO,
SUPERVISIONAR DESINFECÇÃO
OBSERVANDO O CUMPRIMENTO
DO DECRETO MUNICIPAL
MONITORAMENTO DAS

EQUIPE

PERÍODO

EQUIPES DAS
ESF/UBS/POLICLÍNICA
SERVIÇOS GERAIS
MOTORISTAS E SERVIÇOS
GERAIS

CONFORME ESCALA

SMS
SEC. DE ADM
COORDENAÇÃO ATB
COORDENAÇÃO VE
COORDENAÇÃO VISA

SEXTA

VIGILANCIA SANITÁRIA
EQUIPE NASF

TERÇA E SEXTA

VIGILANCIA SANITÁRIA

SÁBADO

SEMANALMENTE AS
QUARTAS FEIRAS

TODA SEGUNDA
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VISITA AOS SERVIÇOS DE
SAÚDE PRIVADOS E
CONVENIADOS



SUPERVISIONAR O SERVIÇO
DOS TAXISTAS E
TRANSPORTE ALTERNATIVO
CAPACITAR MOTORISTAS DA
SMS



CAPACITAR TODOS OS
SERVIDORES DA SAÚDE, POR
CATEGORIA














INTENSIFICAR AS AÇÕES DA
BARREIRA SANITÁRIA




INSTITUIR EQUIPE VOLANTE



ATIVIDADES,
ORIENTAÇÃO,
OBSERVANDO MEDIDAS
PROTETIVAS
MONITORAMENTO DAS
ATIVIDADES,
ORIENTAÇÃO,
SUPERVISIONAR A DESINFECÇÃO
OBSERVANDO O CUMPRIMENTO
DO DECRETO MUNICIPAL
ORIENTAR QUANTO AS MEDIDAS
PROTETIVAS
DESINFECÇÃO DO VEÍCULO
USO ADEQUADO DE EPIs
TRANSPORTE DE PACIENTES
SUSPEITO DE COVID19

EQUIPE NASF

VIGILANCIA SANITÁRIA
EQUIPE NASF

SEGUNDA

VIGILANCIA SANITÁRIA

SEMANALMENTE

VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA

JUNHO

VIGILÂNCIA
USO ADEQUADO DE EPIs
MANEJO DOS PACIENTES SUSPEITO EPIDEMIOLÓGICA
DE COVID19
MEDIDAS DE PROTEÇÃO
ESTIMULAR REUNIÃO TÉCNICA POR
CADA EQUIPE ( UTILIZAR O DIA
QUE ERA DA VISITA DOMICILIAR DO
MÉDICO)

ABRIL
MAIO
JUNHO

INTENSIFICAR AÇÕES EDUCATIVAS
AMPLIAR A ATUAÇÃO DA BARREIRA
PARA 24 HS
OBSERVAR USO OBRIGATÓRIO DE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DIARIAMENTE

SMS

DIARIAMENTE
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PARA SUPERVISIONAR
FLUXO DE PESSOAS NAS
RUAS




AMPLIAR AS ATIVIDADES
EDUCATIVAS PARA A
POPULAÇÃO



SUPERVISIONAR O
ISOLAMENTO DOMICILIAR
DOS CASOS SUSPEITOS,
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ANEXO 1

PROTOCOLO BARREIRA SANITÁRIA
Fica estabelecido pela VISA que todo profissional que estiver escalado na barreira
sanitária do município de Itapé-Ba deverá seguir o protocolo.

1- ABORDAGEM DO VEICULO;
 Proibir entrada de veículos de outros municípios,
 Permitindo apenas o acesso, desde que obedeça aos critérios de prevenção e
controle, tais como a utilização de máscaras de proteção e uso de álcool em gel (na
impossibilidade de lavar as mãos), nas condições a seguir:
 Pessoas que residem.


Pessoas que trabalham no município.

 Distribuidoras de alimentos, bebidas, e produtos para abastecimento do comércio
local (lojas, mercados, padarias, etc.)
 Proibir a entrada de pessoas de outras cidades para visitas a moradores, permitindo
apenas o acesso, desde que obedeça aos critérios de prevenção e controle, tais
como a utilização de máscaras de proteção e uso de álcool em gel (na
impossibilidade de lavar as mãos), nas condições a seguir:
 Pai, mãe ou filho(a) de morador.
 Nora ou genro de morador, desde que esteja acompanhado do cônjuge.
 Neto(a) de morador, desde que esteja acompanhado do(s) pais.
 OBRIGATÓRIO USO DE MÁSCARA PELOS OCUPANTES DO VEÍCULO.
 Intensificar a fiscalização do fluxo de passagem dos veículos de frete/ táxi, registrando
na planilha horário de entrada e saídas
 Limitar o número de pessoas no veículo:


Tipo passeio: 4 pessoas



Van: 1 ou 2 pessoas por assento (a depender do tipo do assento



OBRIGATÓRIO USO DE MÁSCARA PELOS OCUPANTES DO VEÍCULO.

2 - PREENCHER PLANILHA COM REGISTRO DE TODAS AS PESSOAS QUE
ENTRAM NA CIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Dados pessoais, temperatura, saturação de oximetria, origem, destino, sintomas
que por ventura apresentem ou relatem.
 Orientar o isolamento domiciliar para os seguintes casos:
 Morador que esteve fora do município há mais de 3 dias, orientar o isolamento
domiciliar por 7 dias.
 Morador que apresentar algum sintoma de síndrome gripal, orientar o isolamento
domiciliar por 14 dias.
OBSERVAÇÃO: todos os casos que necessitam de isolamento domiciliar, serão
acompanhados pela Vigilância Epidemiológica.
 Chamar a polícia se o viajante que estiver com febre insistir em ultrapassar a
barreira, ou recusar a avaliação médica.
 Orientar aos moradores que chegam à cidade a necessidade de manter o
Isolamento Social, e sair do domicílio apenas quando necessário, utilizando
máscara e manter o cuidado com a higiene das mãos.
3- COMUNICAR A VE E A VISA IMEDIATAMENTE CASOS SUSPEITOS;
4- FUNCIONAMENTO DA BARREIRA:
 De 06h às 18 h – Equipe:02 profissionais da Secretaria de Saúde;
02 guardas municipal;
 De 18h às 06 h - Equipe: 02 guardas municipais (fluxo reduzido nesse horário)
 Usar a máscara do início ao final do trabalho na barreira.
 Utilizar álcool gel apenas quando tiver contato com algo que possivelmente possa
estar contaminado. Dar preferência à lavagem das mãos com água corrente e sabão.
 Manter distância da pessoa quando for perguntar algo. Ao verificar temperatura,
não conversar com a pessoa, permanecendo ao menos a 1,0 m de distância.
 Não permitir pessoa trabalhar na barreira com síndrome gripal.
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ANEXO 2

PROGRAMAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES- MÊS DE
MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO

DIA

HORÁRIO

UNIDADE/ PROFISSIONAIS

LOCAL

31/03

8:00

UBS

16/06

8:30

SERVIÇO GERAIS
ENFERMEIRO E TÉCNICOS DE
ENFERMAGEM

POLICLÍNICA

(Manejo do paciente suspeita de Covid 19)
04/05

13:30

MOTORISTAS

POLICLÍNICA

(transporte do paciente suspeita de covid)
28/05

13:00

ENFERMEIROS

POLICLÍNICA

(VIGILANCIA SAÚDE DO TRABALHADOR)

01/06

13:30

ODONTÓLOGOS E ASB

POLICLÍNICA
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ANEXO 3

ESCALA DE DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE,
SECRETARIA DE SAÚDE E FEIRA LIVRE

UNIDADE/ SETOR
USF HELENITO ALVES SANTOS

UBS DR CARLOS FERREIRA NETO

USF JOSE MENEZES DE SOUZA

DIA DA SEMANA
SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA - MANHÃ
USF CLARISMUNDO BISPO DE ALCANTARA

SECRETARIA DE SAÚDE

QUINTA - TARDE

USF EVANGELINO RAIMUNDO DOS SANTOS

SEXTA MANHÃ

USF HERIBERTO SIMÕES RAMOS

SEXTA TARDE

FEIRA LIVRE

SEXTA
SÁBADO (FINAL DA
TARDE)
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PROGRAMAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES- MÊS DE
JUNHO

DIA

HORÁRIO

UNIDADE/ PROFISSIONAIS

LOCAL

16/06

8:30
e
13:00

MOTORISTA – 2 TURMAS

CRAS

17/06

8:30

USF HELENITO ALVES

NA UNIDADE

8:30

USF EVANGELINO ALVES

NA UNIDADE

13:00

USF HERIBERTO SIMÕES RAMOS

NA UNIDADE

15:30

ENDEMIAS

CRAS

8:30

USF JOSE MENEZES DE SOUZA

NA UNIDADE

13:00

USF CLARISMUNDO BISPO DE
ALCANTARA

NA UNIDADE

18/06

19/06
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MANEJO DE ÓBITO COVID-19

Considerando a atual situação da pandemia de COVID-19, a vigilância de óbitos tem
como propósito a avaliação das circunstâncias em que os óbitos ocorreram, contribuindo
com a identificação do número real de óbitos e a produção de informações, permitindo a
avaliação da atenção prestada em todos os níveis de complexidade e a qualificação das
informações sobre mortalidade, sendo indispensável para a definição de intervenções
voltadas para evitar novos óbitos.
NOTIFICAÇÃO DOS ÓBITOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS POR COVID-19
O município que não possui equipe específica de vigilância do óbito, o levantamento e
acompanhamento dos casos será feito pela própria vigilância epidemiológica.
O Guia de Vigilância Epidemiológica para Infecção Humana pela COVID-19,
COE/SVS/MS de abril de 2020, orienta que, todos os óbitos suspeitos de Covid-19,
independente de internação, devem ser notificados no Sistema de Informação da
Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe).
Na ocorrência de óbito domiciliar por SRAG ou suspeito de COVID-19 mesmo sem todos
os sintomas de SRAG deve ser feita a notificação imediata, por profissionais da atenção
básica, para a vigilância epidemiológica municipal, encaminhando a ficha de notificação
e a declaração de Óbito – DO.
Deve-se proceder com o preenchimento da ficha de Registro Individual dos casos de
Síndrome Respiratória Aguda Grave Hospitalizado (anexa). Posteriormente, registrar no
SIVEP-Gripe: https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe.

INVESTIGAÇÃO DOS ÓBITOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS POR COVID-19
A equipe de vigilância, após notificação do caso suspeito ou confirmado de COVID-19,
inicia o processo de investigação.
Triagem dos óbitos para investigação:
Considerando que o propósito principal da vigilância de óbitos por COVID-19 é a
avaliação das circunstâncias em que o mesmo ocorreu e a qualificação das informações
sobre o óbito, recomendamos triar as seguintes situações, considerando o que está
registrado na DO e a evolução dos casos notificados no e-SUS VE e SIVEP-Gripe:
• Declarações de óbito com causa que indique suspeita de COVID-19. Alguns termos
podem ser utilizados pelo médico:
- covid positivo, contágio do covid-19, infecção sars-cov-2 (infecção por coronavírus
dois), coronavírus covid-19, possível covid-19, infecção pelo vírus corona dois (Sars-cov2), pneumonia por vírus coronacovid-19, novo coronavírus, a esclarecer para covid-19,
aguardando exame laboratorial para covid-19, colhido exame post mortem por suspeita
de COVID-19.
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• Declarações de óbito sem descrição de COVID-19 com confirmação de caso positivo
pós-morte por critério laboratorial;
• Declarações de óbito sem descrição de COVID-19 com termos que podem indicar a
sua suspeita como síndrome respiratória aguda;
• Óbitos notificados pelas equipes de vigilância epidemiológica que não foram
identificadas as declarações de óbito.
No processo de investigação, coletar as informações solicitadas nos formulários que
serão utilizados conforme tipo do óbito, identificando a cronologia dos fatos, resultados
de exames, procurando reunir informações para elucidar causas de morte, a cadeia de
eventos que contribuíram ou não para o contágio.
Enquanto não há orientação específica para investigação do óbito por COVID-19 por
parte do Ministério da Saúde, orienta-se além da Ficha de Notificação do SIVEP-Gripe, e
e-SUS VE, a utilização das fichas já disponíveis para a investigação de óbitos conforme
o tipo:
• Óbito em Mulher em Idade fértil e óbito materno Link para consulta:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidem_obito_materno.pdf
•
Óbitos
infantis
e
fetais
Link
para
consulta:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_obito_infantil_fetal_2ed.pdf
• Óbitos por tuberculose Link para consulta: http://www.saude.ba.gov.br/wpcontent/uploads/2019/04/Protocolo-para-vigil%C3%A2nciado-%C3%B3bito-commen%C3%A7%C3%A3o-de-tuberculose-nas-causas-de-morte.pdf
•
Óbitos
por
arboviroses
Link
para
consulta:
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/30/Protocolo-de-investiga---ode---bitos-de-dengue-chikv--Zika.13.06.2016.pdf
•. Demais óbitos, utilizar a ficha de investigação de óbito com causa mal definida Link
para consulta:
http://www.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/14/Manual-Obito-Mal-Definida-2009web.pdf
O técnico da vigilância epidemiológica também deverá consultar os sistemas de
notificação (e-SUS VE, SIVEP-Gripe), resultados de exames (GAL) e, se necessário,
busca em prontuário de atendimento nas unidades de saúde e familiares para proceder
com investigação.
Após o término da investigação, a equipe de vigilância de óbitos deve encaminhar a
ficha de investigação utilizada na coleta das informações acompanhadas de cópia da
declaração de óbito e resultado de exame laboratorial, quando disponível, para câmara
técnica da regional de saúde, para a devida codificação e seleção da causa básica do
óbito.
OCORRÊNCIA DOMICILIAR
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 quando os familiares reportarem o óbito, os mesmos deverão receber orientações
para não manipularem os corpos e evitarem o contato direto;
 Imediatamente após a informação do óbito, em se tratando de caso suspeito de
COVID-19, o médico atestante deve notificar a equipe de vigilância em saúde,
que deverá proceder a investigação do caso.
 Verificar a necessidade de coleta de amostras, pós óbito, para o estabelecimento
da causa do óbito (caso o paciente seja caso suspeito). A retirada do corpo
deverá ser feita por equipe de saúde, observando as medidas de precaução
individual, conforme descrito anteriormente;
 O corpo deverá ser envolto em lençóis e em bolsa plástica (essa bolsa deve
impedir o vazamento de fluidos corpóreos);
 Os residentes com o falecido deverão receber orientações de desinfecção dos
ambientes e objetos (uso de solução clorada 0,5% a 1%);
 O transporte do corpo até o necrotério deverá observar as medidas de precaução
e ser realizado, preferencialmente, em carro mortuário/rabecão ou outros;
 Após o transporte, o veículo deve ser sanitizado e desinfectado.
Na chegada do corpo ao necrotério,













O corpo deve ser acomodado em urna a ser lacrada antes da entrega aos
familiares/ responsáveis;
Deve-se limpar a superfície da urna lacrada com solução clorada 0,5%;
Após lacrada, a urna não deverá ser aberta;
Os profissionais que atuam no transporte, guarda e alocação do corpo no caixão
também devem adotar as medidas de precaução, aqui expostas, até o
fechamento do caixão;
O serviço funerário/transporte deve ser informado de que se trata de vítima de
COVID-19, agente biológico classe de risco 3;
Após a manipulação do corpo, retirar e descartar luvas, máscara, avental (se
descartável) em lixo infectante;
Higienizar as mãos antes e após o preparo do corpo, com água e sabão;
Não é necessário veículo especial para transporte do corpo;
Não há necessidade de uso de EPI por parte dos motoristas dos veículos que
transportarão o caixão com o corpo.
O mesmo se aplica aos familiares que acompanharão o traslado, considerando
que eles não manusearão o corpo.
Caso o motorista venha a manusear o corpo, devem ser observados todos os
cuidados apontados anteriormente.
OCORRÊNCIA EM ESPAÇO PÚBLICO

As autoridades locais informadas deverão dar orientações para que ninguém
realize manipulação/contato com os corpos;
O manejo deverá seguir as recomendações referentes à ocorrência dos óbitos
em domicílio.
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INSTRUÇÕES AOS FAMILIARES E AMIGOS
Os velórios e funerais de pacientes confirmados ou suspeitos da COVID-19 NÃO são
recomendados durante os períodos de isolamento social e quarentena.
Caso seja realizado, recomenda-se:
 Manter a urna funerária fechada durante todo o velório e funeral, evitando
qualquer contato (toque/beijo) com o corpo do falecido em qualquer momento
post-mortem;
 Disponibilizar água, sabão, papel toalha e álcool em gel a 70% para higienização
das mãos durante todo o velório;
 Disponibilizar a urna em local aberto ou ventilado;
 Evitar, especialmente, a presença de pessoas que pertençam ao grupo de risco
para agravamento da COVID-19: idade igual ou superior a 60 anos, gestantes,
lactantes, portadores de doenças crônicas e imunodeprimidos;
 Não permitir a presença de pessoas com sintomas respiratórios, observando a
legislação referente a quarentena e internação compulsória no âmbito da
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pela COVID-19;
»Caso seja imprescindível, elas devem usar máscara cirúrgica comum,
permanecer o mínimo possível no local e evitar o contato físico com os demais;

 Não permitir a disponibilização de alimentos. Para bebidas, devem-se observar as
medidas de não compartilhamento de copos;




A cerimônia de sepultamento não deve contar com aglomerado de pessoas,
respeitando a distância mínima de, pelo menos, dois metros entre elas, bem
como outras medidas de isolamento social e de etiqueta respiratória;
Recomenda-se que o enterro ocorra com no máximo 10 pessoas, não pelo risco
biológico do corpo, mas sim pela contraindicação de aglomerações;
Os falecidos devido à COVID-19 podem ser enterrados ou cremados.
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ANEXO 4
FOTOS

DISTRIBUIÇÃO DE KITS PARA OS FEIRANTES

LIMPEZAS DAS RUAS
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AQUISIÇÃO DE EPI
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CAPACITAÇÃO E ENTREGA DE EPIs PARA OS COVEIROS
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DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
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BARREIRA SANITÁRIA
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ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

COLETAS DE PCR

