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1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
Diante da Emergência de Saúde Pública do Novo Coronavírus (SARS CoV2) e com base nas
informações e recomendações disponibilizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da
Saúde (MS), a Secretaria Municipal da Saúde de Santo Estevão apresenta o Plano Municipal de
Contingência para Enfrentamento do vírus SARS CoV2. O presente documento foi elaborado com a
participação do Conselho Municipal de Saúde e embasado pelo Plano Estadual da SESAB. Tem como
finalidade instrumentalizar profissionais de saúde e serviços de saúde da rede de atenção à saúde pública
para implementação de ações adequadas e oportunas, a fim de reduzir complicações e danos ocasionados
pelo vírus na população. Destaca-se que as medidas a serem adotadas serão consideradas de acordo aos
níveis de resposta (nível de alerta, perigo iminente e emergência em saúde pública) e níveis de atenção
restritas aos riscos vigentes. Serão abordadas áreas de intervenção, Vigilância à Saúde, Suporte
Laboratorial, Rede Assistencial, Assistência Farmacêutica, Comunicação de Risco e Gestão. Considerando
as constantes atualizações disponibilizadas pela OMS e MS, este Plano está sujeito a ajustes decorrentes da
sua utilização prática e das mudanças observadas no cenário epidemiológico.

2. OBJETIVOS
2.1

OBJETIVO GERAL
Enfrentar de forma rápida e coordenada a pandemia do Novo Coronavírus (SARS CoV2) no

município de Santo Estevão/BA.
2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Garantia a detecção, notificação, investigação de casos suspeitos de forma oportuna;

•

Organizar o fluxo de ações de prevenção e controle do Coronavírus;

•

Estabelecer insumos estratégicos na utilização de casos suspeitos;

•

Traçar estratégias para redução da transmissão da doença, por meio do monitoramento e controle
dos pacientes já detectados;

•

Intensificar ações de capacitação dos profissionais d e saúde da rede municipal de saúde;

•

Garantir adequada assistência ao paciente, com garantia de acesso e manejo clinico adequado;

•

Monitorar e avaliar a situação epidemiológica para orientar a tomada de decisão;

•

Definir as atividades de educação, mobilização social e comunicação que serão implementadas.
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3. AÇÕES
3.1 EIXO 1 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
•

Manter comunicação sistemática com a SESAB, Ministério da Saúde (MS) e outras autoridades de
saúde para alinhamento oportuno de diretrizes regional, estadual e nacional

•

Emitir alertas sobre a situação epidemiológica, com orientações a equipe para a preparação de
resposta, medidas de prevenção e controle para a infecção humana pelo vírus SARS CoV2, em
tempo oportuno.

•

Acompanhar as Notas Técnicas, Protocolos e Informes Epidemiológicos da SESAB/MS e adaptar
para a instância municipal e outros estabelecimentos de saúde da rede pública e privada.

•

Atualizar orientações de vigilância e critérios de definição de caso, fluxos, coleta de material etc,
diante de novas evidências e ou recomendações da SESAB e do Ministério da Saúde.

•

Fortalecer os serviços de saúde para detecção, notificação, investigação e monitoramento de casos
suspeitos, prováveis e confirmados de infecção pelo vírus SARS CoV2.

•

Articular com gestores e profissionais da rede de serviços públicos e privados de atenção à saúde
para detecção de possíveis casos suspeitos nos serviços de saúde.

•

Instalar o Comitê de Contingenciamento do Novo Coronavírus.

•

Articular com outros setores envolvidos no enfrentamento do vírus SARS CoV2 e outros vírus
respiratórios de interesse de saúde pública.

•

Programar articulações intersetoriais para elaboração e execução do Plano de Contingência
Municipal

•

Participar e realizar capacitação para profissionais de saúde da rede pública e privada, em manejo
clínico e vigilância epidemiológica, inclusive utilizando as ferramentas do Telessaúde.

•

Articular com Conselho de Saúde para envolvimento nas ações de prevenção e controle do vírus
SARS CoV2 e outros vírus respiratórios de interesse de saúde pública.

•

Prestar apoio técnico e institucional aos estabelecimentos de saúde para enfrentamento do vírus
SARS CoV2 e outros vírus respiratórios de interesse de saúde pública.

•

Articular com o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) e Comissão de Controle de

•

Infecção Hospitalar (CCIH) para implementação da vigilância epidemiológica dos casos de vírus
SARS CoV2 e outros vírus respiratórios de interesse de saúde pública e das medidas de
biossegurança nos estabelecimentos de saúde.

•

Intensificar Vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave e da Síndrome Gripal.

•

Monitoramento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)
para avaliação de risco e apoio à tomada de decisão.
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•

Orientar equipes em relação à coleta, armazenamento e transporte de amostras de naso e orofaringe
para o LACEN.

•

Monitorar os resultados de diagnósticos laboratoriais para infecção humana pelo novo coronavírus
(SARS CoV2) e outros vírus respiratórios.

•

Articular com a VISA de rodoviária e pontos de ligeirinho para avaliar risco sanitário e
implementar ações de vigilância dos viajantes e trabalhadores.

•

Implantar Unidade Sentinela para avaliação da circulação viral

•

Implantar barreira sanitária nas principais vias municipais

•

Orientar sobre o uso de equipamento de proteção individual; descarte de resíduos infectados com o
covid-19;

•

Implantar um fluxograma voltado para apoio em vigilância epidemiológica em saúde do trabalhador
e de Vigilância de ambientes e processos de Trabalho nos casos relacionados a COVID-19.

•

Contribuir com a organização dos cursos de capacitação e atualização dos profissionais em temas
relacionados a COVID-19: Notificação, Protocolos, Guias de Vigilância de Ambientes e Processos
de Trabalho.

3.2 EIXO 2 – ATENÇÃO PRIMÁRIA
• Apoiar e orientar sobre medidas de prevenção e controle para o vírus COVID-19.
•

Orientar as equipes multiprofissionais para implantação do Protocolo de Manejo Clínico do Novo
Coronavírus (SARS CoV2) na Atenção Primária à Saúde/MS.

•

Orientar os profissionais de saúde na atenção às populações historicamente excluídas e de maior
vulnerabilidade.

•

Reorientar o atendimento das equipes de saúde municipais para as intervenções necessárias
conforme a progressão dos casos.

•

Identificar estratégias para aquisição e distribuição de insumos e EPI”s, bem como seu uso racional.

•

Orientar o acompanhamento e monitoramento dos pacientes em isolamento domiciliar em parceria
com as equipes de vigilância à saúde local.

•

Realizar WEB reuniões com temáticas relacionadas ao Novo Coronavírus (SARS CoV2).

•

Referenciar o Telessaúde para atender as demandas relacionadas ao enfrentamento do Coronavirus.

•

Programar a dispensação de medicamentos do elenco do SUS visando cobrir o período da
pandemia, no intervalo de aproximadamente de 3 meses.
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3.3 EIXO 3 – ATENÇÃO ESPECIALIZADA HOSPITALAR
•

Orientar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na identificação de casos
suspeitos e na regulação secundária de acordo com a necessidade da Central Regional/Estadual de
Regulação.

•

Orientar as equipes profissionais das unidades de emergência no manejo de casos suspeitos e
confirmados de acordo com os protocolos pactuados.

•

Estabelecer a rede hospitalar de referência secundária para casos confirmados de acordo com a
estratificação de risco.

•

Suspender os procedimentos cirúrgicos de caráter eletivo na Rede Hospitalar.

• Suspender as consultas e procedimentos ambulatoriais especializados.
• Ampliar o número de leitos clínicos com implantação do Centro de Atendimento ao COVID-19.
•

Reorganizar as agendas dos atendimentos ambulatoriais, visando evitar aglomerações e reduzir o
risco de transmissibilidade.

• Ampliar o Programa de Desospitalização da SESAU.
• Definir os hospitais de referência com leitos de UTI para atendimento dos casos graves;
•

Apoiar a elaboração/revisão de plano de contingência da unidade hospitalar de referência
secundária ao COVID19

• Publicizar, no site da Prefeitura Municipal de Santo Estevão, no link do Coronavírus, a taxa de
ocupação de leitos sob gestão municipal para atuação de forma coordenada no controle do avanço
da pandemia da Covid-19.

3.4 EIXO 4 – REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE
•

Desenvolver os processos regulatórios de acordo com a oferta de serviços.

• Identificar pontos de desajustes sistemáticos entre a pactuação efetuada e a demanda efetiva.
• Cooperar tecnicamente na qualificação das atividades de regulação como forma de garantir a
equidade do acesso aos serviços de saúde.
• Ampliar a contratação de serviços de transporte avançado, caso necessário.

3.5 EIXO 5 – COOPERAÇÃO INTERFEDERATIVA
• Incentivar a construção e implementação do Plano Municipal de Contingência.
• Pactuar e aprovar na CMS a alocação de recursos financeiros.
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•

Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência e outros órgãos envolvidos na
prevenção e controle do novo coronavírus.

•

Monitorar e garantir estoque estratégico de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção
individual para os componentes da Rede Própria Municipal.

•

Apresentar a situação epidemiológica, sempre que necessário, nas reuniões de Conselho de Saúde,
COSEMS, CIR, CIB e outras instâncias colegiadas, de acordo com agendas previamente pactuadas.

• Apoiar o acompanhamento da execução do Plano de Contingência Municipal, pelo COSEMS e
NRS, junto aos coordenadores municipais.
• Promover e apoiar discussão, definição e pactuação regional de serviços e fluxos de atendimento
aos casos de infecção pelo SARS CoV2 e outros vírus respiratórios de interesse de saúde pública,
na CIR.
• Fortalecer o Comitê de Contingenciamento no município de Santo Estevão, com realização de
reuniões ordinárias e extraordinárias, com pactuações e deliberações para enfrentamento do vírus.
• Pactuar a rede de atenção para atendimento aos casos do vírus SARS CoV2, de acordo ao nível de
complexidade apresentada.

3.6 EIXO 6 – COMUNICAÇÃO E INTERNAÇÃO EM SAÚDE
•

Articular estratégias de comunicação e divulgação no enfrentamento do vírus SARS CoV2.

•

Elaborar e divulgar Notas Informativas para população em geral;

•

Apoiar a vigilância epidemiológica difundindo informações relevantes para a população sobre a
pandemia e suas medidas de prevenção em tempo oportuno.

•

Divulgar amplamente alertas e boletins epidemiológicos.

•

Monitorar as Redes Sociais para esclarecer rumores, boatos e informações equivocadas.

•

Estabelecer parcerias com a rede de comunicação (TV, rádios e agências de notícias) para envio de
mensagens com informações atualizadas emitidas pelas áreas técnicas.

•

Elaborar e distribuir materiais informativos/educativos sobre COVID-19, em acordo com a área
técnica da Vigilância em Saúde/SESAB/MS.

•

Realizar a aproximação com a assessoria de comunicação do município com as demais instâncias
de gestão para alinhamento de informações e desenvolvimento de ações do plano de contingência
ação elaborado pela vigilância epidemiológica

•

Divulgar as campanhas educativas sobre o vírus SARS CoV2, elaboradas e/ou orientadas pelo MS.
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•

Realizar a atualização regular das informações sobre o vírus SARS CoV2 na página eletrônica da
Prefeitura Municipal de Santo Estevão.

•

Divulgar Decretos e Portarias do Estado do município de Santo Estevão que propõem medidas para
o controle do vírus SARS CoV2.

3.7 EIXO 7 – ORGANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO SUS-BA
•

Definir estratégias para o provimento de Recursos Humanos na saúde.

•

Orientar os trabalhadores quanto ao uso e descarte do EPC e EPI, a conduta frente ao manejo dos
casos e autoavaliação sistemática.

•

Garantir estoque estratégico de insumos laboratoriais para coleta de amostra biológicas e
diagnóstico.

•

Adquirir materiais, equipamentos e insumos para os estabelecimentos da Rede Própria Municipal
com ações voltadas para prevenção, controle e tratamento das infecções pelo Coronavírus.

•

Disponibilizar infra-estrutura tecnológica da SESAU para o enfrentamento da Pandemia.

•

Otimizar os espaços de comunicação com a sociedade.

•

Garantir os serviços de transporte terrestre, incluindo a disponibilização de combustível.

4. SERVIÇOS DE SAÚDE DISPONÍVEIS
4.1 SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)
É um serviço territorializado que possibilita a cada vítima um atendimento no menor tempo possível,
inclusive com envios de médico conforme a gravidade do caso. Podemos chamá-lo de atendimento préhospitalar móvel primário quando o pedido de socorro for oriundo de um cidadão ou de atendimento
pré-hospitalar móvel secundário quando a solicitação partir de um serviço de saúde, no qual o paciente já
tenha recebido o primeiro atendimento necessário à estabilização do quadro de urgência apresentado, mas
necessite ser conduzido a outro serviço de maior complexidade para a continuidade do tratamento,
conforme grade de referência pactuada.
Na microrregião de Feira de Santana, o SAMU 192 apresenta uma cobertura de 65% da
população, distribuídos para 28 municípios e conta com 01 Central de Regulação de Urgência (CRU)
e 7 bases descentralizadas, mas apenas 05 bases estão funcionando conforme disposto em tabela
abaixo:
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Tabela1. Distribuição da Base Descentralizada do SAMU 192, Microrregião de Feira de Santana,
2020
MACRORREGIÃO
Centro Leste

MICRORREGIÃO
Feira de Santana

CRU
Feira de Santana
(75) 3612-4509
192

Base Descentralizada
Santo Estevão
Irará
Conceição do Jacuípe
Coração de Maria

Telefone
(75)3245-2304
(75) 3247-2710
(75) 3243-3681
(75) 3248-2341

Fonte: Datasus, 2020

4.1.1 Atendimento pela Central de Regulação de Urgências (CRU) do SAMU 192
Nos casos em que o usuário acionar a CRU relatando queixa relacionada a síndrome gripal, o médico
regulador deverá aplicar o protocolo para definição de caso suspeito de infecção humana pelo vírus SARS
CoV2 estabelecido pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (MS), conforme
Boletim Epidemiológico nº 04 publicado em 04 de março de 2020.
Após a aplicação do protocolo, em situação que se caracterize como caso suspeito, o médico regulador
deverá avaliar as condições clínicas do paciente, classificando-as por critério de gravidade, procedendo da
seguinte forma:
Nos casos sem gravidade clínica classificados como “verde”, o paciente poderá ser orientado a

a)

procurar um serviço de saúde mais próximo da sua residência, com brevidade. A depender da capacidade
operacional de cada sistema regional, o médico regulador poderá decidir pelo atendimento presencial,
mediante equipe de suporte básico, objetivando captar precocemente o caso para confirmação diagnóstica
em unidade de referência primária da rede de urgência do território;
Nos casos com gravidade clínica, classificados como “amarelo” ou “vermelho”, o médico

b)

regulador poderá decidir pelo atendimento presencial, mediante equipe de suporte básico ou avançado,
procedendo regulação para as unidades de referência secundária da rede de urgência do território. Para
tanto, o médico regulador deverá comunicar previamente o serviço de saúde de referência para onde o caso
suspeito será encaminhado.

4.1.2 Atendimento pré-hospitalar móvel do SAMU 192:
No caso do atendimento presencial do paciente com suspeita de infecção humana pelo Novo
Coronavirus (COVID-19) devem ser utilizadas as seguintes medidas:
•

Disponibilizar máscara cirúrgica para o paciente e acompanhante;
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•

Disponibilizar os EPI preconizados pela ANVISA de acordo ao tipo de atendimento.

•

Realizar a higiene das mãos e orientar possíveis acompanhantes quanto a sua importância;

•

Garantir a ventilação da ambulância durante o transporte;

•

Limpar e desinfetar todas as superfícies internas após a realização do atendimento, utilizando álcool
a 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante indicado para este fim, conforme Procedimento
Operacional Padrão -POP, utilizado na rotina do serviço.

4.1.3 Atendimento secundário
Nos casos em que a unidade de saúde ou a Central Estadual/Regional de Regulação solicitar apoio do
SAMU 192 para o transporte de paciente grave, suspeito ou confirmado d e infecção humana pelo vírus
SARS CoV2, seja para unidade hospitalar de referência, ou até ponto de embarque aéreo.
Ressalta-se que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência está organizado e preparado para
atendimento de um possível caso suspeito ou confirmado de infecção humana pelo vírus SARS CoV2.

4.2 REDE DE REFERÊNCIA HOSPITALAR
As pessoas consideradas suspeitas são aquelas que se enquadram nos critérios clínicos e
epidemiológicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde e suas
atualizações. Estas serão atendidas nos diferentes pontos de atenção da rede assistencial e podem ter como
primeiro acesso, os seguintes equipamentos de saúde: (i) Unidade de Saúde da Família e Unidade Básica
de Saúde (no âmbito da atenção primária); (ii) Centro de Atenção Psicossocial, Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU 192) e Portas de Urgência e Emergência Hospitalar (no âmbito da atenção
especializada).
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4.3 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
No Estado da Bahia, os pontos de atenção considerados ideais para o manejo de casos suspeitos
(aguardando confirmação diagnóstica), ou confirmados de infecção por coronavírus (SARS CoV2), utiliza
critérios de classificação de risco baseados no Protocolo de Tratamento da Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG), da seguinte forma:
Gravidade

Quadro Clínico
Indivíduo com suspeita ou confirmação, estável, sem sinais
VERDE
de piora do estado clínico*.
Indivíduo com suspeita ou confirmação, com sinais
de gravidade (dispneia; desconforto respiratório;
AMARELO
saturação de O2 menor que 95%; ou exacerbação
de doença preexistente) e fatores de risco**.
Indivíduo com suspeita ou confirmação, com sinais
de gravidade (choque; disfunção dos órgãos
VERMELHO
vitais; insuficiência respiratória; ou instabilidade
hemodinâmica).
*Sinais de piora do estado clínico: persistência ou agravamento da febre por mais de três dias;
miosite comprovada por CPK (≥ 2 a 3 vezes); alteração do sensório; desidratação e, em crianças,
exacerbação dos sintomas gastrointestinais.
**Fatores de risco: população indígena aldeada ou com dificuldade de acesso; gestantes; puérperas
(até duas semanas após o parto); crianças <5 anos; adultos (≥60 anos); pneumopatias (incluindo
asma); cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica); doenças hematológicas
(incluindo anemia falciforme); distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus); transtornos
neurológicos e do desenvolvimento que possam comprometer a função respiratória ou aumentar o
risco de aspiração (disfunção congênita, lesões medulares, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de
Down, AVC ou doenças neuromusculares); imunossupressão (medicamentos, neoplasias,
HIV/aids); nefropatias e hepatopatias; obesidade (especialmente aqueles com índice de massa
corporal – IMC ≥ 40 em adultos); pacientes com tuberculose de todas as formas.

É importante se atentar para os critérios e sinais de alerta que indiquem a necessidade de
encaminhamento para a unidade hospitalar, conforme fluxo e rede assistencial definidos, bem como a
especial atenção aos indivíduos idosos, pois são os que possuem maior taxa de letalidade.
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4.4 REDE HOSPITALAR NO ÂMBITO DO SUS E FLUXO DE REFERÊNCIA
O município de Santo Estevão encontra-se organizado a partir de um Plano Diretor Regional (2011),
na macrorregião de saúde Centro Leste e microrregião de Feira de Santana. Nestas, estão localizados
serviços de atenção especializada hospitalar de referência em média complexidade para um conjunto de
municípios, conforme pactuação nos espaços de gestão do SUS.
O estabelecimento de fluxos de acesso e manejo clínico dos indivíduos com suspeição ou confirmação
de infecção pelo coronavírus (SARS CoV2), bem como as unidades de saúde para a realização do
atendimento, são definidos de acordo com fatores de risco e sinais de agravamento, conforme indicação no
protocolo e fluxograma.

4.4.1 Modelagem da Rede Assistencial
A. Das tipologias e definições
Para fins de organização da Rede Assistencial voltada ao enfrentamento ao Covid -19, considera-se as
seguintes tipologias e definições para os estabelecimento de saúde de interesse:
Unidades pré hospitalares ou hospitalares de média complexidade, de abrangência locorregional, com
acesso por demanda espontânea, para atendimento exclusivo a sintomáticos respiratórios. Tem como
atribuição o acolhimento, a classificação de risco e a prestação de assistência, com permanência na
unidade, dos casos classificados como “amarelo”, e estabilização dos casos classificados como “vermelho”
até a regulação às Unidades de Referência (UR), por meio da Central Estadual de Regulação (CER). Os
PA-CoVid devem estar dispostos, preferencialmente, em municípios com mais de 20.000 habitantes, com
uma distribuição de, no mínimo, duas unidades por Região de Saúde. Anexo 1.

A.2 Unidade de Referência (UR)
Unidades hospitalares especializadas de média e alta complexidade para a internação hospitalar de
casos COVID-19 classificados como “amarelo” e “vermelho”, dispondo de leitos clínicos e de terapia
intensiva adulto e/ou pediátricos, com acesso totalmente regulado pela Central Estadual de Regulação.
Deverão ser de abrangência regional e utilizar estruturas públicas, que já compõem a rede assistencial do
SUS Bahia, ou unidades privadas a serem contratualizadas, após a solicitação adesão e o atendimento aos
requisitos mínimos para a prestação da assistência. Preferencialmente estas unidades deverão ser
exclusivas para atendimento ao COVID ou, com ambientes e fluxos exclusivos, nas Regiões de Saúde onde
não for possível unidades exclusivas. Anexo 2
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A.3 Unidades de Retaguarda Covid (URC)
Unidades Hospitalares públicas ou privadas, inclusive Hospitais de Pequeno Porte, ou estruturas
temporárias de retaguarda para UR para pacientes COVID de menor complexidade (cuidado progressivo),
contra referenciados de unidades de maior complexidade em razão de melhora do quadro clínico ou
referenciados pela Central Estadual de Regulação, procedentes de unidades de menor complexidade, cujo
quadro clínico seja classificado como “amarelo”. As unidades hospitalares desta tipologia, até o momento
identificadas e a sua distribuição regional compõem o ANEXO 03. Por ser necessária a solicitação dos
prestadores o que está ainda em curso e a avalição gestora quanto aos requisitos mínimos, a relação deverá
sofrer atualizações diárias.

A.4 Unidades de Retaguarda Não-Covid (URNC)
Unidades hospitalares de média complexidade e/ou alta complexidade, destinadas a absorver pacientes
não-Covid, objetivando a desospitalização desses usuários das unidades de referência Covid (UR),
liberando a capacidade instalada destas. As URNC podem dispor, ou não de Unidade de Tratamento
Intensivo. As unidades hospitalares desta tipologia, até o momento identificadas e a sua distribuição
regional compõem o ANEXO 04. Por ser necessária a solicitação dos prestadores o que está ainda em
curso, e a avalição gestora quanto aos requisitos mínimos, a relação deverá sofrer atualizações diárias.

B. Dos Fluxos de Rede
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4.5 REDE HOSPITALAR SUPLEMENTAR
Considerando que o temos no Estado da Bahia 10% usuários de planos de saúde (Dados da Agência
Nacional de Saúde Suplementar, dez/2019), tornam-se necessárias as seguintes orientações:
1.

Indivíduos que chegarem às portas de urgência/ emergência hospitalares privadas com suspeita de

infecção por coronavírus devem ser acolhidos e classificado o risco conforme Protocolo de Tratamento da
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG);
2.

Deverá ser realizada a coleta das amostras respiratórias, oral e nasal, e encaminhadas ao LACEN/BA,

conforme fluxo determinado pelo protocolo de vigilância em saúde;
3.

A instituição deverá notificar o caso ao CIEVS/BA por telefone e e-mail;

4.

O hospital deverá realizar o manejo clínico do paciente de acordo com a gravidade do caso e em

conformidade com o protocolo estabelecido.
Ratifica-se a importância dos serviços de saúde implementarem mecanismos e rotinas que
contemplem: estratégias de prevenção, garantia do acolhimento com classificação de risco a todos os
indivíduos que procurarem os estabelecimentos de saúde, atendimento de forma integral e equânime e
acompanhamento dos casos suspeitos com projeto terapêutico singular. Além disso, torna-se fundamental a
organização, pelos gestores municipais e hospitalares, de um processo comunicacional com a
SESAU/VIEP, bem como a divulgação do fluxo de acesso proposto.

4.6 SERVIÇO DE REFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DIAGNÓSTICO
O diagnóstico laboratorial está centralizado no LACEN/BA, devido a complexidade da metodologia.
Os kits para testagem dos vírus respiratórios são descentralizados para o NRS/Centro Leste e conforme as
notificações forem acontecendo serão liberados para o município.

5. CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DE CASOS PARA NOTIFICAÇÃO DE COVID -19
5.1 CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 ( SARS COV2)
Situação 1 – VIAJANTE: pessoa que, nos últimos 14 dias, retornou de viagem internacional de
qualquer país e 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, saturação d e
O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) ; OU
Situação 2 – CONTATO PRÓXIMO: pessoa que, nos últimos 14 dias, teve contato próximo de caso
suspeito ou confirmado para COVID-19 E apresente:
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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,
saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispnéia).

5.3 CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 ( SARS COV2)
Situação 3 – CONTATO DOMICILIAR: pessoa que, nos últimos 14 dias, resida ou trabalhe no
domicílio de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 e 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, saturação de O2 < 95%,
sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) OU
Outros sinais e sintomas inespecíficos como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios,
gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência.

5.3 CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 ( SARS COV2)
LABORATORIAL: caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-PCR em tempo real,
pelo protocolo Charité.
CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito ou provável com histórico de contato próximo ou
domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19, que apresente febre OU pelo menos
um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato, e para o qual não foi possível
realizar a investigação laboratorial específica.

5.4 CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID19)
Caso que se enquadre na definição de suspeito E apresente resultado laboratorial negativo para SARSCoV2 OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico.

5.5 CASO EXCLUÍDO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID19)
Diante do aumento de registros na base de dados do FORMSUS2, serão classificados como excluídos
aqueles que apresentarem duplicidade OU que não se enquadram em uma das definições de caso acima.
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5.6 CASO CURADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID19)
•

Diante das últimas evidências compartilhadas pela OMS e países afetados, o Ministério da
Saúde define que são curados:

•

Casos em isolamento domiciliar: casos confirmados que passaram por 14 dias em isolamento
domiciliar, a contar da data de início dos sintomas E que estão assintomáticos.

•

Casos em internação hospitalar: diante da avaliação médica.

Observação: a liberação do paciente deve ser definida de acordo com o Plano de Contingência local, a
considerar a capacidade operacional, podendo ser realizada a partir de visita domiciliar ou remota
(telefone ou telemedicina).

5.7 DEFINIÇÕES E OBSERVAÇÕES
A) Febre
Considera-se febre temperatura acima de 37,8°. Alerta-se que a febre pode não estar presente em
alguns casos como por exemplo: em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas
situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nessas situações, a avaliação clínica deve ser
levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação. Considerar a febre relatada
pelo paciente, mesmo não mensurada.
B) Contato próximo de casos suspeitos ou confirmados de COVID -19
•

Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos);

•

Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por exemplo,
gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido ou lenços de papel usados e que contenham
secreções);

•

Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a
2 metros;

•

Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de reunião, sala
de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 metros;

•

Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de COVID-19 ou
trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso de COVID-19 sem Equipamento
de Proteção Individual (EPI) recomendado, ou com uma possível violação do EPI;
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•

Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos de distância (em qualquer
direção) de um caso confirmado de COVID-19; seus acompanhantes ou cuidadores e os tripulantes
que trabalharam na seção da aeronave em que o caso estava sentado.

C) Contato domiciliar de caso suspeito ou confirmado de COVID-19:
Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os residentes da mesma
casa, colegas de dormitório, creche, alojamento etc.
D) Definições de casos operacionais para a vigilância em saúde pública
Definições de caso operacionais para a vigilância em saúde pública não são definições clínicas. Os
médicos podem identificar situações em que a avaliação clínica pode ser levada em consideração e a sua
decisão deve ser registrada na ficha de notificação e prontuário do paciente.

E) Notificação
Todos os indivíduos que se enquadrem em casos suspeitos, prováveis e confirmados, devem ser
notificados imediatamente à CIEVS/BA pelo e-mail: cievs.notifica@saude.ba.gov.br ou pelos
telefones: (71) 3116-0018, (71) 99994-1088, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Destaca-se que
as informações devem ser inseridas na ficha de notificação, disponível em: https://notifica.saude.gov.br/
utilizando a CID10 - B34.2 - Infecção por Coronavírus de localização não especificada.

F) Procedimentos para diagnóstico laboratorial
Conforme Nota Técnica para coleta de amostras para investigação de COVID19 n.º 01 de
28/02/2020 (LACEN/BA).

6. CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE RESPOSTA - Anexo 6
As situações de emergência estão classificadas como: Alerta: Perigo Iminente: Emergência em Saúde
Pública, conforme descrição abaixo:
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6.1 ALERTA
Emergência localizada, quando há ameaça identificada a partir de evento de saúde pública com
potencial de se constituir em emergência, ou seja, ameaça epidemiológica e a esfera local não possui todos
os recursos necessários para responder à situação, necessitando da mobilização de recursos adicionais e
apoio complementar (estadual e/ou federal), com possibilidade de envio de equipe de resposta à ESP.

6.2 PERIGO IMINENTE
Quando o risco é significativo e supera a capacidade de resposta das esferas municipal e estadual,
sendo necessário mobilizar recursos adicionais e apoio complementar da esfera federal, com envio de
equipe de resposta à ESP.

6.3 EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA
Quando há ameaça de relevância nacional com impacto sobre diferentes esferas de gestão do SUS,
exigindo uma ampla resposta governamental. São situações de excepcional gravidade, que podem culminar
na Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) por parte do Ministério
da Saúde. De acordo com a magnitude e a complexidade do agravo.
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ANEXOS
ANEXO 1
PRONTO ATENDIMENTO EXCLUSIVO COVID-19
MACRO R RE GI Ã O REGI ÃO DE SAÚDE

MUNI CÍ PI O

FEI RA DE
SANT A N A

CENTRO LESTE

CNES

EAS

GES TÃO

CENTRO DE ATENDIMENTO
MUNI CI PA L
COVID-19

SANT O ESTE V Ã O

ANEXO 02
UNIDADE DE REFERÊNCIA (UR)
MACRORREGIÃO REGIÃ O DE MUNICIPIO
SAÚDE
SALVADOR SALVADOR

LESTE

CENTRO
LESTE

GESTÃO

UTI

ESTADUAL

120

Leitos
Clínicos
0

ESTADUAL

75

60

ESTADUAL
ESTADUAL
ESTADUAL
ESTADUAL
ESTADUAL

140
100
118
80
40

80
140
0
60
50

Hospital Clériston de Andrade ESTADUAL

40

0

693

390

CNES

NOME HOSPITAL

Instituto Couto Maia - ICOM
Hospital Geral Ernesto Simões
SALVADOR SALVADOR 4073
Filho
SALVADOR SALVADOR 4057
Hospital Espanhol
SALVADOR SALVADOR S/CNES
Campanha 1 - Fonte Nova
SALVADOR SALVADOR 6595197
Hospital do Suburbio
SALVADOR SALVADOR 3366758
Hospital Salvador
SALVADOR SALVADOR 3816
HUPES
FEIRA DE
SANTANA

FEIRA DE
SANTANA

5428

2799758
TOTAL

ANEXO 03
UNIDADES DE RETAGUARDA COVID 19 (URC)
MACRORREGIÃO
LESTE

MICROREGIAO
DE SAÚDE
SALVA DO R
SALVA DO R

MUNICIPIO

CNES

NOME HOSPITAL

GESTÃO

SALVA DO R
SALVA DO R

S/CNES
3774945

Hospital Costa dos Coqueiros
Hospital Santa Clara

ESTADUAL
ESTADUAL

TOTAL

LEITOS
CLÍNICOS
110
59
169

ANEXO 04
UNIDADES DE RETAGUARDA NÃO-COVID 19 (URC)
MACRORREGIÃO

MICROREGIAO
DE SAÚDE

MUNICIPIO

CNES

NOME HOSPITAL

GESTÃO

LEITOS
CLÍNICOS

CENTRO LESTE

FEIRA DE
SANTA NA

SANTO
ESTEVÃ O

2802074

Hospital Municipal
Dr. João Borges de
Cerqueira

MUNICIPAL

31

TOTAL

31
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ANEXO 6 - Níveis de Resposta
AÇÕES

EIXO VIGILÂNCIA EM
SAÚDE

Manter comunicação com o Ministério da Saúde (MS), SE SAB,
NRS e outras autoridades de saúde para alinhamento oportuno d e
diretrizes nacional, estadual e ou regional.
Emitir alertas sobre a situação epidemiológica, com orientações
para a preparação de resposta, com medidas de prevenção e
controle para a infecção humana pelo vírus SARS CoV2, em
tempo oportuno
Elaborar e publicar Notas Técnicas, Protocolos e Informes
Epidemiológicos para as diversas instâncias de ges tão e o u tro s
estabelecimentos de saúde da rede pública e privada.
Atualizar orientações de vigilância e critérios de definição de
caso, fluxos, coleta de material etc, diante de novas evidências e
ou recomendações do Ministério da Saúde
Fortalecer os serviços de saúde para detecção, notificação,
investigação e monitoramento de casos suspeito s, p ro váveis e
confirmados de infecção pelo vírus SARS CoV2
Articular com gestores e profissionais da rede de serviços
públicos, filantrópicos e privados de atenção à saúde para
detecção de possíveis casos suspeitos nos serviços de saúde
Instalar o Comitê de Contingenciamento do Novo Coronavírus.
Estimular articulações intersetoriais no âmbito m unicipal p ara
elaboração e execução do Plano de Contingência Municipal para o
vírus
Promover e ou realizar capacitação para profissionais de saúde da
rede pública, em manejo clínico e vigilância epidemiológica,
inclusive utilizando as ferramentas do Telessaúde.
Articular com Conselhos de Saúde para envolvimento nas açõ es
de prevenção e controle do vírus SARS CoV2 e outros vírus
respiratórios de interesse de saúde pública
Prestar apoio técnico e institucional aos estabelecimentos de
saúde para enfrentamento do vírus SARS CoV2 e o utr os v ír us
respiratórios de interesse de saúde pública.
Articular com o Núcleo Hospitalar de Epidem iologia ( NHE ) e
Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do HJBC e
do Centro de Atendimento à COVID-19 para implementação d a
vigilância epidemiológica dos casos de vírus SARS CoV2 e
outros vírus respiratórios de interesse d e s aúde p úb lica e d as
medidas de biossegurança nos estabelecimentos de saúde.
Intensificar Vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grav e e
da Síndrome Gripal. Monitoramento dos casos de Síndrome
Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) p ara
avaliação de risco e apoio à tomada de decisão.
Orientar unidades de saúde em relação à coleta, armazenamento e
transporte de amostras de naso e orofaringe para o LACEN
Monitorar os resultados de diagnósticos laboratoriais para
infecção humana pelo novo coronavírus (SARS CoV2) e o u tr os
vírus respiratórios.
Articular com a VIGILANCIA À SAÚDE de rodoviárias e pontos
de ligeirinho para avaliar risco sanitário e implementar ações d e
vigilância dos viajantes e trabalhadores, e ações d e ed ucação e
comunicação em saúde
Implantar Unidade Sentinela para avaliação da circulação viral
Implantar barreira sanitária em ponto principal
Orientar sobre o uso de equipamento de proteção individual;
descarte de resíduos infectados com o covid-19
Implantar fluxo em vigilância epidemiológica em saúde do
trabalhador e de Vigilância de ambientes e processos de Trabalho
nos casos relacionados a COVID-19.
Contribuir para participação dos profissionais de saúde, dos
cursos de capacitação e atualização dos profissionais em tem as
relacionados a COVID19: Notificação, Protocolos, Guias de
Vigilância de Ambientes e Processos de Trabalho.

Alerta

NÍVEIS DE RESPOSTA
Perigo
Emergência em Saúde
Iminente
Pública

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM
SIM

SIM
SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM
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AÇÕES

EIXO ATENÇÃO
PRIMÁRIA EM SAÚDE

Orientar sobre medidas de prevenção e controle para o vírus
SARS CoV2.
Implantar o Protocolo de Manejo Clínico do Novo Co r on avíru s
(SARS CoV2) na Atenção Primária à Saúde/MS junto às equipes
multiprofissionais
Orientar os profissionais de saúde na atenção às populações
historicamente excluídas e de maior vulnerabilidade
Reorientar o atendimento das equipes de saúde para as
intervenções necessárias conforme a progressão dos casos.
Fomentar aquisição e distribuição de insumos e EPI”s, bem como
seu uso racional.
Acompanhar e monitorar os pacientes em isolamento domiciliar
em parceria com as equipes de vigilância à saúde local.
Realizar WEB reuniões com temáticas relacionadas ao Novo
Coronavírus (SARS CoV2).
Referenciar o Telessaúde para atender as demandas relacionadas
ao enfrentamento do Coronavirus.
Favorecer dispensação de medicamentos do elenco do SUS
visando cobrir o período da pandemia, no intervalo de
aproximadamente de 3 meses.

AÇÕES

EIXO ATENÇÃO
ESPECIALIZADA
HOSPITALAR

Orientar o Serviço de Atendimento Móvel de Ur gên cia SAM U
192 na identificação de casos suspeitos e na regulação secundária
de acordo com a necessidade da Central Regional e Es tad ual d e
Regulação
Orientar as equipes profissionais do HJBC no manejo d e casos
suspeitos e confirmados de acordo com os protocolos pactuados
Estabelecer a rede hospitalar para casos confirmados d e acor do
com a estratificação de risco.
Suspender os procedimentos cirúrgicos de caráter eletivo na Rede
Hospitalar.
Suspender consultas e procedimentos especializados não
essenciais.
Ampliar o número de leitos de retaguarda exclusiva para COVID19
Reorganizar as agendas dos atendimentos ambulatoriais, visand o
evitar aglomerações e reduzir o risco de transmissibilidade.
Fortalecer o Programa de Desospitalização da SESAU.
Elaborar/revisar o plano de contingência das unidades hospitalares
de referência secundária ao COVID19
Publicizar, no site da Prefeitura Municipal de Santo Estevão, n o
link do Coronavírus, a taxa de ocupação de leitos sob gestão
municipal para atuação de forma coordenada no controle do
avanço da pandemia da Covid-19.

AÇÕES
EIXO DA REGULAÇÃO
DE LEITOS

Desenvolver os processos regulatórios de acordo com a oferta d e
serviços.
Cooperar tecnicamente na qualificação das atividades de
regulação como forma de garantir a equidade do acesso aos
serviços de saúde.
Contratar serviços de transporte avançado, caso seja necessário.

Alerta

NÍVEIS DE RESPOSTA
Perigo
Emergência em Saúde
Iminente
Pública

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM
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AÇÕES

EIXO DA GESTÃO

Incentivar a construção e implementação do Plano Municipal d e
Contingência
Pactuar e aprovar no CMS a alocação de recur sos f inanceiros
federais, municipais
Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência,
e outros órgãos envolvidos na prevenção e controle do novo
coronavírus.
Monitorar e garantir estoque estratégico de medicamentos,
insumos e equipamentos de proteção individual para os
componentes da Rede Própria Municipal.
Apresentar a situação epidemiológica, sempre que necessário, nas
reuniões de Conselho de Saúde, Comitê e outras instâncias
colegiadas, de acordo com agendas previamente pactuadas
Acompanhar a execução do Plano de Contingência M unicipal,
junto com CMS e Comitê
Participar e apoiar discussão, definição e pactuação r egional d e
serviços e fluxos de atendimento aos casos de infecção pelo
SARS CoV2 e outros vírus respiratórios de in ter ess e d e s aúde
pública, na CIR, CIB, CMS.
Instituir Comitê de Contingenciamento para en fr en tamento d o
vírus SARS-CoV-2.
Pactuar a rede de atenção para atendimento aos casos d o v íru s
SARS CoV2, de acordo ao nível de complexidade apresentada

AÇÕES

EIXO DA
COMUNICAÇÃO

Articular estratégias de comunicação e divulgação no
enfrentamento do vírus SARS CoV2
Elaborar e divulgar Notas Informativas para população em geral
Apoiar a vigilância epidemiológica difundindo informações
relevantes para a população sobre a pandemia e suas medidas d e
prevenção em tempo oportuno
Divulgar amplamente alertas e boletins epidemiológicos
Monitorar as Redes Sociais para esclarecer r u mo res, b oatos e
informações equivocadas
Estabelecer parcerias com a rede de comunicação (TV, r ádios e
agências de notícias) para envio de mensagens com informações
atualizadas emitidas pelas áreas técnicas.
Elaborar e distribuir materiais informativo s/educativos so br e
COVID-19, em acordo com a área técnica da Vigilância em
Saúde/SESAB/MS
Realizar a aproximação com a assessoria de comunicação com as
demais instâncias de gestão para alinhamento de in fo rm ações e
desenvolvimento de ações do plano de contingência ação
elaborado pela vigilância epidemiológica
Divulgar as campanhas educativas sobre o v ír us SARS Co V2 ,
elaboradas e orientadas pelo MS/SESAB.
Realizar a atualização regular das informações sobre o vírus
SARS CoV2 na página eletrônica da Prefeitura Municipal de
Santo Estevão.
Divulgar Decretos e Portarias da Prefeitura Municipal d e San to
Estevão que propõem medidas para o contro le d o v íru s SARS
CoV2
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AÇÕES

EIXO DA
INFRAESTRUTURA

Definir estratégias para o provimento de Recursos Hu manos n a
saúde
Orientar os trabalhadores quanto ao uso e descarte do EPC e EPI ,
a conduta frente ao manejo dos casos e autoavaliação sistemática
Garantir estoque estratégico de insumos laboratoriais para coleta
de amostra biológicas e diagnóstico
Adquirir materiais, equipamentos e insumos para os
estabelecimentos da Rede Própria Municipal com ações voltad as
para prevenção, controle e tratamento das infecções pelo
Coronavírus
Disponibilizar infra-estrutura tecnológica para o enfrentamento da
Pandemia
Otimizar os espaços de comunicação com a sociedade
Garantir os serviços de transporte terrestre, incluindo a
disponibilização de combustível
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