RESOLUÇÃO 064/2021 CMS –IBOTIRAMA – BAHIA
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Ibotirama, em reunião ordinária
realizada no dia 15 de abril de 2021, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei
Municipal Nº 001 de 10 de março de 2015 e Regimento Interno deste Conselho,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Plano de Contingência para o Enfrentamento da Pandemia da Covid19 do Município de Ibotirama-Ba.
Art. 2º Encaminhar ao Prefeito Municipal a presente Resolução para homologação, em
conformidade com o Art. 2º Inciso IX, da Lei Municipal n 001/2015 de 10/03/2015.

Ibotirama - Bahia, 15 de abril de 2021.

Carlos Henrique Andrade de Morais
PRESIDENTE DO CMS

HOMOLOGADA
ART. XV - LEI MUNICIPAL 001/2015
RESOLUÇÃO Nº 064/2021 DO CMS
____________________________________
LAERCIO SILVA DE SANTANA
Prefeito Municipal
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1. INTRODUÇÃO
Em 31 de dezembro de 2019, o escritório da OMS na China foi informado
sobre casos de pneumonia de etiologia desconhecida detectada na cidade de
Wuhan, província de Hubei. As autoridades chinesas identificaram um novo tipo
de Coronavírus, que foi isolado em 07 de janeiro de 2020. Em 11 e 12 de janeiro
de 2020, a OMS recebeu mais informações detalhadas, da Comissão Nacional
de Saúde da China, de que o surto estava associado a exposições em um
mercado de frutos do mar, na cidade de Wuhan.
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em
razão da disseminação do Coronavírus, após reunião com especialistas. Em 03
de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana
da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), por meio da Portaria MS n° 188,
e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011. A Portaria MS n° 188
também estabeleceu o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública
(COE-nCoV) como mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta à
emergência no âmbito nacional, ficando sob responsabilidade da Secretaria de
Vigilância em Saúde (SVS/MS) a gestão do COE- nCoV.
Neste plano serão abordadas áreas de intervenção, as quais citamos:
Área 1: Vigilância: contemplando as ações específicas de Vigilância
Epidemiológica;
Área 2: Suporte Laboratorial;
Àrea3: Rede Assistencial: Articulação entre hospitais de referência, média e
alta complexidade; articulação entre assistência UBS/HRVC;
Área 4: Assistência Farmacêutica;
Área 5: Vigilância Sanitária: Medidas de saúde em pontos de entrada
(Rodovias ( BA, BR) e estradas Vicinais );
Área 6: Comunicação de Risco;
Área 7: Gestão.
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FIGURA 1 -Países, territórios e áreas com casos confirmados do COVID-19.
OMS, 14 de ABRIL 2020.

Fonte:<https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6>

1.2. Situação Epidemiológica no Brasil
De 03 de janeiro a 14 de Abril de 2020, o Ministério mais de 23 mil casos
confirmados , mais de 1300 mortes foram analisados 624 rumores relevantes e,
destes, 238 eram específicos sobre infecção humana por Coronavírus. Entre 18
de janeiro a 07 de fevereiro de 2020, a Secretaria de Vigilância em Saúde
recebeu a notificação de 107 casos para investigação de possível relação com
a Infecção Humana por Coronavírus. Todas as notificações foram recebidas,
avaliadas e discutidas, caso a caso, com as autoridades de saúde dos Estados
e Municípios. Em 22 de janeiro foi notificado o primeiro caso suspeito no Brasil
que atendia à definição de caso. Dos 107 casos notificados, 34 (32%) atenderam
à definição de caso suspeito e 73 (68%) foram classificados como excluídos, por
não atenderem à definição de caso, contudo esses casos estão sendo
monitorados conforme protocolo da vigilância da Influenza.
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O Brasil registrou o primeiro caso confirmado da infecção pelo COVID19. Trata-se de um paciente do sexo masculino, 61 anos, residente no estado
de São Paulo, histórico de viagem recente para Itália, apresentou febre, tosse,
dor de garganta e coriza.

1.3.Características Gerais Sobre a Infecção Humana por COVID-19
Os Coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em
humanos e animais, são altamente patogênicos (SARS e MERS). Na infecção
Humana por COVID-19 o espectro clínico não está descrito completamente, bem
como não se sabe o padrão de letalidade, mortalidade, infectividade e
transmissibilidade. Não há vacina ou medicamento específico disponível. O
tratamento é de suporte e inespecífico.
Os Coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas
espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos.
Raramente, os Coronavírus animais podem infectar pessoas e depois se
espalhar entre pessoas como MERS-CoV e SARS-CoV. No início, muitos dos
pacientes com surtos de doenças respiratórias causadas pelo Coronavírus 2019
(COVID-19) em Wuhan, na China, tinham alguma ligação com um grande
mercado de frutos do mar e animais vivos, sugerindo a disseminação de animais
para pessoas. No entanto, um número crescente de pacientes, supostamente
não teve exposição ao mercado de animais, indicando a ocorrência de
disseminação de pessoa para pessoa.
Modo de transmissão
Alguns Coronavírus são capazes de infectar humanos e podem ser
transmitidos de pessoa a pessoa pelo ar (secreções aéreas do paciente
infectado) ou por contato pessoal com secreções contaminadas. Porém, outros
Coronavírus não são transmitidos para humanos, sem que haja uma mutação.
Na maior parte dos casos, a transmissão é limitada e se dá por contato próximo,
ou seja, qualquer pessoa que cuidou do paciente, incluindo profissionais de
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saúde ou membro da família; que tenha tido contato físico com o paciente; tenha
permanecido no mesmo local que o paciente doente.
Período de Incubação
O período médio de incubação da infecção por Coronavírus é de 5.2
dias, com intervalo que pode chegar até 12.5 dias.A transmissibilidade dos
pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 07 dias após o início dos
sintomas. No entanto, dados preliminares do COVID-19 sugerem que a
transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas.
Até o momento, não há informação suficiente de quantos dias anteriores ao início
dos sinais e sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus.
Manifestações Clínicas
O espectro clínico da infecção por Coronavírus é muito amplo, podendo
variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. No entanto, neste
agravo não está estabelecido completamente o espectro, necessitando de mais
investigações e tempo para caracterização da doença. Segundo os dados mais
atuais, os sinais e sintomas clínicos referidos são principalmente respiratórios.
O paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar. Em uma
avaliação recente de 99 pacientes com pneumonia confirmada por laboratório
como COVID-19 internados no hospital de Wuhan, a média de idade era de 55
anos e a maioria dos pacientes era do sexo masculino (68%). Os principais
sintomas eram febre (83%), tosse (82%), falta de ar (31%), dor muscular (11%),
confusão (9%), dor de cabeça (8%), dor de garganta (5%), rinorréia (4%), dor no
peito (2%), diarréia (2%) e náusea e vômito (1%). De acordo com o exame de
imagem, 74 (75%) pacientes apresentaram pneumonia bilateral, 14 (14%)
pacientes apresentaram manchas múltiplas e opacidade em vidro fosco e um
(1%) paciente apresentou pneumotórax.
O diagnóstico depende da investigação clínico-epidemiológica e do
exame físico. É recomendável que em todos os casos de síndrome gripal sejam
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questionados: o histórico de viagem para o exterior ou contato próximo com
pessoas que tenham viajado para o exterior. Essas informações devem ser
registradas

no

prontuário

do

paciente

para

eventual

investigação

epidemiológica.
Diagnóstico Laboratorial
Para o diagnóstico laboratorial o espécime preferencial é a secreção da
naso- orofaringe (SNF). Considerando novos vírus ou novos subtipos virais em
processos pandêmicos, ele pode ser estendido até o 7° dia (mas
preferencialmente, até o 3° dia).
Orienta-se a coleta de swabs combinado (nasal/oral) em MTV (meio de
transporte viral) ou aspirado de nasofaringe. A coleta para COVID-19 segue o
mesmo protocolo para coletas de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave).
A amostra é coletada pelo LACEN de Ibotirama deverá ser encaminhada com
URGÊNCIA para o LACEN de SALVADOR, acompanhadas da requisição do
GAL, cópia do formulário FormSUScap (preenchido manualmente) e Ficha de
Notificação de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave).
Em casos suspeitos em que houver óbito, deverá ser realizada a coleta
das seguintes amostras para o diagnóstico viral e histopatológico:
- Tecido da região central dos brônquios (hilar), dos brônquios direito e esquerdo
e da traqueia proximal e distal;
-Tecido do parênquima pulmonar direito e esquerdo;
-Tecido das tonsilas e mucosa nasal.
Para o diagnóstico viral, as amostras frescas coletadas devem ser
acondicionadas individualmente, em recipientes estéreis e imersas em meio de
transporte viral (caldo triptose fosfato). Imediatamente após a coleta, os
espécimes identificados com sua origem tecidual devem ser congelados e
transportados em gelo seco.
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1.4. Definições
Casos Suspeitos:

Situação 1: Febre*E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse,
dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de
viagem para área com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14
dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; OU
Situação 2: Febre*E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse,
dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de
contato próximo de caso suspeito para o Coronavírus (COVID-19), nos últimos
14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; OU
Situação 3: Febre*OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório
(tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E
contato próximo de caso confirmado de Coronavírus (COVID-19) em laboratório,
nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.
Caso Provável: Caso suspeito que apresente resultado laboratorial inconclusivo
para COVID-19 OU com teste positivo em ensaio de pan-coronavírus.

Transmissão local: É definida como transmissão local, a confirmação
laboratorial de transmissão do COVID-19 entre pessoas com vínculo
epidemiológico comprovado. Os casos que ocorrerem entre familiares próximos
ou profissionais de saúde de forma limitada não serão considerados transmissão
local. Até o momento, a única área com transmissão local é a China. As áreas
com transmissão local serão atualizadas e disponibilizadas no site do Ministério
da Saúde, no link: saude.gov.br/listacorona.
Obs (*) 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. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em
consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação.
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Contato próximo: definido como estar a aproximadamente dois metros
(2 m) de um paciente com suspeita de caso por Coronavírus, dentro da mesma
sala ou área de atendimento, por um período prolongado, sem uso de
equipamento de proteção individual (EPI). O contato próximo pode incluir: cuidar,
morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica
ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não
estiver usando o EPI recomendado.

Notificação Imediata: Os casos suspeitos, prováveis e confirmados
devem ser notificados de forma imediata pela Rede Assistencial (pública,
privada) em todos os níveis de atenção (até 24 horas) à Vigilância epidemilógica(
VIEP)

de Ibotirama por meio do telefone (77) 99807-3510. Os casos que

atendem a definição de caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)
devem ser notificados concomitantemente no Sistema de Informação da
Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP – Gripe).

2. Atribuições da Secretaria Municipal de Saúde

A elaboração deste plano visa nortear as ações no município de
Ibotirama- BA, definindo objetivos e metas e seguindo os protocolos
estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Dentre as atribuições a serem seguidas,
podemos citar:
➢

Captura de rumores diante de casos suspeitos de infecção por COVID-19,
➢

Notificação de casos suspeitos e análise das informações das
unidades notificantes;

➢

Busca ativa de casos suspeitos, surto e óbitos, assim como
investigação de comunicantes;

➢

Coleta e envio aos laboratórios de referência de amostras clínicas de
suspeitos para diagnóstico e/ou isolamento viral;

➢

Organização do fluxo de assistência diante de casos suspeitos de
infecção por COVID-19, o que inclui regulação de casos;
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➢

Ampla divulgação de informações e análises epidemiológicas sobre a
doença;

➢

Gestão dos insumos no município;

➢

Capacitação de recursos humanos para execução das ações de
assistência e Vigilância em Saúde;

➢

Estruturação dos núcleos de Vigilância em Saúde hospitalar.

3. Objetivos
3.1. Objetivos Gerais
Promover a prevenção e evitar a transmissão de casos de infecção pelo COVID19 no município de Ibotirama-BA.

3.2. Objetivos Específicos
I.

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

II.

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

III.

Estabelecer insumos estratégicos na utilização de casos suspeitos;

IV.

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

V.

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

VI.

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

VII.

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

VIII.

Definir as atividades de educação, mobilização social e
comunicação que serão implementadas;

IX.

Planejar toda logistica estratégica de imunização de sua
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população em área de abrangência.

4. Níveis de ativação

Três níveis de ativação compõe este plano de contingência: Alerta,
Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública. Cada nível é baseado na
avaliação do risco do Coronavírus e o impacto na saúde pública.
Questões importantes são consideradas nessa avaliação:

a) Transmissibilidade da doença: Como seu modo de transmissão;
b) Propagação geográfica do COVID-19 entre humanos e animais;
c) Gravidade clínica da doença: Complicações graves, internações e mortes;
d) Vulnerabilidade da população: Incluindo imunidade pré-existente, grupos- alvo
com maiores taxas de ataque ou maior risco de graves doenças;
e) Disponibilidade de medidas preventivas: Vacinas e possíveis tratamentos.

A Secretaria Municipal de Saúde através das suas vigilância
Epidemiológica e Sanitária destaca que, até o momento, fatos e conhecimentos
sobre o COVID-19 disponíveis são limitados. Há muitas incertezas, as taxas de
letalidade, mortalidade e transmissibilidade não são definitivas e estão em
processo de estimativas. As evidências epidemiológicas e clínicas ainda estão
sendo descritas e a história natural desta doença está sendo construída.
O risco será avaliado e revisto periodicamente pelo Ministério da Saúde,
tendo em vista o desenvolvimento de conhecimento científico e situação em
evolução, para garantir que o nível de resposta seja ativado e as medidas
correspondentes sejam adotadas.

o Alerta:Corresponde a uma situação em que o risco de introdução do COVID-19
no Brasil seja elevado e não apresente casos suspeitos.
o Perigo Iminente:Corresponde a uma situação em que há confirmação de caso
suspeito.
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o Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN):Situação em
que há confirmação de transmissão local do primeiro caso de Coronavírus
(COVID- 19), no território nacional, ou reconhecimento de declaração de
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). Estas situações configuram condições
para recomendação ao Ministro da Saúde de declaração de ESPIN, conforme
previsto no Decreto nº 7.616 de 17 de novembro de 2011 que dispõe sobre a
declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN.
Destaca-se aqui, a publicação da Portaria nº 188, de 03 de Fevereiro de 2020 a
qual: “Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) de decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019nCoV)”.

5. Atividades a serem desenvolvidas segundo Nível de Ativação

a.

Nível: Alerta

Componente: Vigilância em Saúde
•

Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências
ou recomendações da OMS.

•

Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos
suspeitos para infecção humana por COVID-19.

•

Fortalecer os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação e
monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo COVID19, conforme a definição de caso estabelecida, no devido sistema de informação
orientado pelo Ministério da Saúde.

•

Articular com a rede de serviços públicos e privados de atenção à saúde o
aprimoramento e a detecção de possíveis casos suspeitos nos serviços de
saúde.

•

Emitir alertas para as unidades de saúde sobre a situação epidemiológica global,
com orientações para a preparação de resposta, com medidas de prevenção e
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
END: PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78 – CENTRO
CEP: 47520-000 FONE: (77) 3698-2701

16

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À DOENÇA
PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

controle para a infecção humana pelo COVID-19.
•

Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação da rede, para
permitir avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão.

• Monitorar semanalmente a rede de Unidades Sentinelas de SG e SRAG.
•

Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação à etiqueta
respiratória e higiene das mãos.

Componente: Suporte laboratorial

•

Organizar fluxos para diagnóstico laboratorial de casos suspeitos para a infecção
humana pelo COVID-19 junto à rede laboratorial para os vírus respiratórios.

•

Estabelecer protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo COVID-19,
de acordo com as recomendações da OMS.

•

Garantir os insumos para diagnóstico da infecção humana pelo COVID-19 e
outros vírus respiratórios para a rede laboratorial.

•

Seguir fluxos de laboratórios de referência para envio de amostras para infecção
humana pelo COVID-19 e outros vírus respiratórios.

•

Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção humana pelo
COVID-19 e outros vírus respiratórios.

• Seguir o fluxo de transporte das amostras do LACEN Ibotirama para o LACEN
Salvador.
•

Estimular os serviços privados sobre a adoção dos protocolos laboratoriais da
rede pública, para os casos suspeitos de infecção humana pelo COVID-19.
Componente: Rede Assistencial

•

Orientar a atenção primária, atenção pré-hospitalar e atenção hospitalar sobre
manejo clínico e classificação de risco diante de um caso suspeito de infecção
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humana pelo COVID-19.
•

Desenvolver capacitações para os profissionais de saúde da quanto ao
acolhimento, cuidado, medidas de isolamento, limpeza e desinfecção de
superfícies, higienização das mãos na atenção primária assistência préhospitalar e hospitalar.

• Orientar o monitoramento de casos de SG e SRAG nos serviços de saúde.
•

Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos
para a infecção humana pelo COVID-19.

•

Realizar levantamento dos insumos e equipamentos médico-hospitalares para
atendimento de pacientes suspeitos para infecção humana pelo COVID-19.

•

Desenvolver fluxogramas/protocolos de acolhimento, triagem e espera por
atendimento para usuários com sintomas respiratórios.

• Quantificar estoques de insumos padrão, incluindo medicamentos e EPIs.
• Garantir o acesso regulatório de exames de imagem de média e alta
complexidade para auxiliar no diagnóstico clínico da COVID-19, bem como,
identificação de sequelas pós COVID. Além disso, o fluxo de encaminhamento
destes pacientes deverão seguir critérios médicos, com intuito de garantir a
segurança e preservação da vida do paciente.

Componente: Assistência farmacêutica

•

Fazer levantamento de medicamentos para o tratamento de infecção humana
pelo COVID-19.

•

Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático
dos pacientes.

•

Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que
compreendem a definição clínica para uso.

• Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito municipal.
•

Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento,
conforme solicitação a demanda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
END: PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78 – CENTRO
CEP: 47520-000 FONE: (77) 3698-2701

18

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À DOENÇA
PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Componente: Vigilância Sanitária

•

Elaborar material informativo para orientar os viajantes quanto à prevenção e
controle a infecção humana pelo COVID-19.

•

Divulgar procedimentos a serem adotados no caso de detecção de casos
suspeitos a bordo dos meios de transporte ou nos pontos de entrada conforme
protocolo da ANVISA.

•

Garantir o cumprimento dos decretos municipais no tocante as normas sanitárias
e seu território de abrangência.

•

Planjear ações de controle sanitário em locais de grande circulação de pessoas.

Componente: Comunicação de risco

•

Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e
informações pertinentes prevenção e controle para infecção humana pelo
COVID-19.

•

Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto à rede
de serviços de saúde e população.

•

Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de
etiqueta respiratória e higienização das mãos para o COVID-19.

•

Definir, em conjunto com os gestores, o porta-voz que será responsável pela
interlocução com os veículos de comunicação.

•

Elaboração e divulgação de materiais informativos sobre as medidas de
prevenção e controle do COVID-19.

•

Monitoramento de redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações
equivocadas.

Componente: Gestão
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•

Articular

com

gestores

o

acompanhamento da execução do Plano de

Contingência de Infecção pelo COVID-19.
•

Divulgar material desenvolvido pelas áreas técnicas (protocolos, manuais, guias,
notas técnicas e informativas).

•

Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário
epidemiológico e o risco de introdução do COVID-19.

•

Articular junto a outros órgãos o desenvolvimento das ações e atividades
propostas para esse nível de alerta.

•

Monitorar os estoques dos insumos existentes (medicamentos e insumos
laboratoriais).

•

Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos,
manuais, guias, notas técnicas).

b.

Nível: Perigo iminente

Componente: Vigilância Epidemiológica

• Acompanhar e monitorar os rumores sobre casos suspeitos.
•

Acompanhar a situação epidemiológica e divulgar Boletins Epidemiológicos
produzidos pela SESAB-BA.

•

Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências
ou recomendações da OMS.

•

Intensificar

orientações

sobre

notificação

e

investigação

de

casos

potencialmente suspeitos de infecção pelo COVID-19.
•

Intensificar identificação de casos potencialmente suspeitos de infecção pelo
COVID-19.

•

Intensificar a disseminação de informes da OMS, OPAS e MS sobre a situação
epidemiológica da Infecção Humana pelo COVID-19 para a rede de atenção à
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saúde.
•

Expandir a capacidade de avaliação rápida de riscos, realizar eficaz
monitoramento de informações e investigação intersetorial e resposta frente a
casos suspeitos de infecção humana por COVID-19.

•

Emitir alertas para as unidades de saúde sobre a situação epidemiológica global
e nacional, com orientações para medidas de prevenção e controle para infecção
humana pelo Coronavírus.

•

Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação da rede, para
permitir avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão.

•

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

•

Planejar e garantir a distribuição dos imunobiológicos da COVID-19, bem como,
seus respectivos insumos e apoio logistico, seguindo as recomendações do
Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado no tocante ao publico alvo.

Componente: Suporte Laboratorial

•

Fortalecer os fluxos estabelecidos para o diagnóstico laboratorial de casos
suspeitos para a infecção humana pelo COVID-19, junto à rede laboratorial de
referência para os vírus respiratórios.

•

Aplicar os protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo COVID-19 de
acordo com as recomendações da OMS.

•

Realizar levantamento de capacidade de resposta para o diagnóstico de infecção
humana pelo Coronavírus.

•

Monitorar os fluxos de transporte para o envio de amostras para os laboratórios
de referência.

•

Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para o COVID-19 e outros
vírus respiratórios.
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•

Comunicar a vigilância epidemiológica os resultados laboratoriais para adoção
de medidas de prevenção e controle.

•

Apoiar os laboratórios de referência na realização de diagnóstico de RT-PCR em
tempo real para a infecção humana pelo COVID-19 de acordo com os
procedimentos e recomendações da OMS.

•

Estabelecer o fluxo para apoiar e garantir o transporte das amostras do Lacen
Ibotirama ao Lacen Salvador.

•

Definir fluxos de envio de amostras do serviço privado para os laboratórios
públicos.

•

Estimular os serviços privados sobre a adoção dos protocolos laboratoriais da
rede pública, para os casos suspeitos de infecção humana pelo COVID-19 sobre
a importância da coleta, envio do diagnóstico para os laboratórios públicos ou de
referência.

Componente: Rede Assistencial
•

Implantar e acompanhar o seguimento dos fluxogramas/protocolos de
acolhimento para usuários com sintomas respiratórios para a Rede de Atenção
à Saúde.

•

Mobilizar os responsáveis pelos serviços de saúde públicos e privados a
executarem seus protocolos, fluxos e rotinas para o acolhimento, notificação,
atendimento, medidas de prevenção e controle, entre outros.

•

Estabelecer junto às unidades de saúde a importância de implementar
precauções para gotículas/aerossóis de acordo com cada caso e gravidade no
enfrentamento de casos suspeitos ou confirmados da infecção humana pela
doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19).

•

Estimular a articulação da rede de urgência e emergência, rede hospitalar e
laboratorial (públicos e privados) para coleta e transporte oportunos e adequados
das amostras para diagnóstico laboratorial.

•

Levantar a disponibilidade nos hospitais de referência de leitos de internação
com isolamento e leitos de UTI com isolamento para casos graves.
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•

Apoiar na elaboração de fluxos intra-hospitalares para o itinerário do paciente e
desenvolvimento

das

atividades

pelos

profissionais

na

avaliação

e

monitoramento dos casos suspeitos ou confirmados.
•

Estimular a capacitação em serviço (serviços públicos e privados) para
atualização do cenário global e nacional da infecção humana pela doença pelo
Coronavírus (COVID-19).

•

Estabelecer e apoiar o uso de Equipamentos de Proteção Individual para os
profissionais do SUS de acordo com o protocolo de manejo clínico para a
infecção humana pela doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), conforme
recomendação da ANVISA.

Componente: Assistência Farmacêutica
•

Controlar estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático
dos pacientes.

•

Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de
serviço farmacêutico.

•

Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que
compreendem a definição clínica.

•

Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento,
conforme solicitação a demanda.

Componente: Vigilância Sanitária

•

Divulgar material informativo para orientar os viajantes quanto a prevenção e
controle da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19).

•

Atender aos fluxos de informação sobre passageiros (Rodoviária) quando for
necessária a investigação de contatos de casos suspeitos ou confirmados do
COVID-19.
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•

Divulgar procedimentos a serem adotados no caso de detecção de casos
suspeitos a bordo dos meios de transporte ou nos pontos de entrada.

•

Mobilizar e capacitar a rede de vigilância em saúde, considerando os planos de
contingência locais, da necessidade da preparação e adoção de medidas para
o enfrentamento da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID- 19).

•

Definição e divulgação dos equipamentos de proteção individual necessários aos
atendimentos de casos suspeitos ou confirmados sobre as medidas de
precaução e controle.

Componente: Comunicação de Risco

•

Definir estratégias de publicidade e informação à população e à imprensa para
a infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19).

•

Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto à rede
de serviços de saúde e população sobre a infecção humana da doença pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19).

•

Divulgar informações epidemiológicas e de prevenção e controle da infecção
humana da doença pelo Coronavírus 2019 ( COVID-19 ).

•

Emitir orientações de saúde sobre a infecção humana da doença pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19), para instituições privadas, escolas e público em
geral, com o apoio dos órgãos parceiros.

•

Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de
etiqueta respiratória e higienização das mãos para a infecção humana da doença
pelo Coronavírus 2019 (COVID-19).

•

Elaboração e divulgação de campanhas e materiais informativos sobre as
medidas de prevenção e controle da infecção humana da doença pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19).

•

Divulgação de informações sobre a infecção humana da doença pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19) nas redes sociais.
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Componente: Gestão

•

Promover ações integradas entre vigilância Sanitária e Epidemiológica,
assistência, ANVISA, e outros órgãos envolvidos na prevenção e controle da
infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19).

•

Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário
epidemiológico da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID19).

•

Articular o desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse nível de
alerta.

•

Controlar estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos
suspeitos e confirmados para a infecção humana da doença pelo Coronavírus
2019 (COVID-19).

•

Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e
controle da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19).

•

Monitorar os estoques dos insumos existentes a nível municipal (medicamentos
e insumos laboratoriais).

•

Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos,
manuais, guias, notas técnicas).

c.

Nível: Emergência de Saúde Pública

Componente: Vigilância em Epidemiológica

•

Intensificar

orientações

sobre

notificação

e

investigação

de

casos

potencialmente suspeitos de infecção pelo COVID-19.
•

Intensificar identificação de casos potencialmente suspeitos de infecção pelo
COVID-19.

•

Intensificar a disseminação de informes da OMS, OPAS e MS sobre a situação
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epidemiológica da Infecção Humana pelo COVID-19 para a rede de atenção à
saúde.
•

Intensificar monitoramento de boas práticas laboratoriais nos procedimentos de
coleta, armazenamento e transporte de amostras biológicas de casos suspeitos
de infecção por COVID-19.

•

Divulgar as normas e diretrizes do MS para a prevenção e controle da infecção
humana por COVID-19.

•

Realizar investigação do caso confirmado 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 da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID19).

•

Conduzir investigação epidemiológica e rastrear contatos de casos suspeitos e
confirmados da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID19).

• Intensificar a distribuição dos imunobiológicos da COVID-19, bem como, seus
respectivos insumos e apoio logistico, seguindo as recomendações do Ministério
da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado no tocante ao publico -alvo.

Componente: Suporte Laboratorial

•

Garantir a execução dos fluxos para diagnóstico laboratorial para detecção de
infecção humana pelo COVID-19, junto à rede laboratorial de referência para os
vírus respiratórios.

•

Aplicar os protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo COVID-19, de
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acordo com as recomendações da OMS.
•

Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para a infecção humana pelo
COVID-19 e outros vírus respiratórios.

•

Apoiar e garantir o transporte das amostras do Lacen Ibotirama ao Lacen
Salvador.

•

Apoiar os serviços privados sobre a importância da coleta, fluxo de envio e
diagnóstico da infecção humana pelo COVID-19, de acordo com os protocolos.

Componente: Rede Assistencial

•

Apoiar o funcionamento adequado e oportuno da organização da rede de
atenção para atendimento ao aumento de contingente de casos de SG, SRAG e
da infecção humana pelo COVID-19.

•

Apoiar a ampliação de leitos, reativação de áreas assistenciais obsoletas, ou
contratação de leitos com isolamento para o atendimento dos casos de SG,
SRAG e da infecção humana pelo COVID-19.

•

Orientar, em caso de surto ou epidemia de casos de Coronavírus, a organização
da rede de atenção à saúde para atenção aos casos graves que atenda a
demanda de cuidados intensivos para casos graves, garantido adequado
isolamento dos mesmos.

•

Reforçar a necessidade de garantir proteção aos profissionais atuantes no
atendimento aos casos suspeitos ou confirmados da infecção humana por
COVID-19, nos serviços públicos e privados, conforme recomendações da
ANVISA.

Componente: Assistência Farmacêutica
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•

Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático
dos pacientes.

•

Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de
serviço farmacêutico.

•

Controlar o medicamento específico para os casos de SG e SRAG que
compreendem a definição clínica.

•

Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento,
conforme solicitação a demanda

Componente: Vigilância Sanitária

•

Intensificar a divulgação do material informativo para orientar os viajantes quanto
à prevenção e controle da infecção humana por COVID-19.

•

Fortalecer as orientações para as equipes de Portos, Aeroportos, Fronteiras e
Recintos Alfandegados sobre as medidas de prevenção e controle da infecção
humana por COVID-19 considerando a abordagem dos viajantes e inspeção dos
meios de transporte, para autorização de desembarque ou definição de ações
para investigação de casos suspeitos, se pertinente.

• Atender aos fluxos de informação sobre passageiros (Rodoviária) quando for
necessária a investigação de contatos de casos suspeitos ou confirmados do
COVID-19.
•

Reforçar as orientações sobre a utilização dos equipamentos de proteção
individual necessários aos atendimentos de casos suspeitos e demais medidas
de precaução.

•

Estabelecer medidas adicionais estabelecidas pela OMS como avaliação prévia
de sintomáticos ou assintomáticos para desembarque ou declaração do viajante
considerando o histórico de viagem e auto declaração de saúde.

•

Mobilizar e orientar a comunidade portuária e aeroportuária e de áreas de
fronteira para adoção de medidas para o enfrentamento da infecção humana por
COVID-19.
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Componente: Comunicação de Risco
•

Emitir orientações de saúde para instituições privadas, escolas e público em
geral.

•

Elaborar junto com a área técnica materiais informativos/educativos sobre o
COVID-19 e distribuí-los para a população, profissionais de saúde, Imprensa em
geral e formadores de opinião.

•

Disponibilizar materiais informativos/educativos.

•

Monitorar as redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações
equivocadas.

•

Disponibilizar material informativo/educativo para públicos específicos: gestores,
profissionais de saúde, viajantes, escolas, dentre outros.

Componente: Gestão
•

Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência, Anvisa, e
outros órgãos envolvidos na prevenção e controle do vírus COVID-19.

•

Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário
epidemiológico da infecção humana por COVID-19.

•

Articular o desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse nível de
alerta.

•

Monitorar estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos
suspeitos e confirmados para o vírus COVID-19.

•

Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos,
manuais, guias, notas técnicas).

•

Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do vírus
COVID-19.

6. Fluxo de coleta, armazenamento e envio da amostra
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a.

Cadastro de amostra no GAL (Gerenciamento de Ambiente Laboratorial)
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9.1.2 Ficha de notificação on-line COVID-19

A ficha de notificação encontra-se disponível por meio do link:
https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=TPMRRNMJ3D. Reforçamos que a
mesma deverá ser preenchida, online, exclusivamente pela URR/CIEVS Campo
Grande. Os serviços que atenderem caso suspeito deverão realizar o
preenchimento manual da mesma.
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7. Medidas de prevenção e controle para assistência aos casos
suspeitos e confirmados de infecção doença pelo Coronavírus
2019 (COVID-19)

Considerando a importância orientar todos os profissionais de saúde do
município de Ibotirama/BA frente às condutas para prevenção e controle de
infecção por COVID-19, orienta-se que:
✓ O serviço de saúde deve garantir que as políticas e práticas internas minimizem
a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o COVID-19;
✓ As medidas devem ser implementadas antes da chegada do paciente ao serviço
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de saúde, na chegada, triagem e espera do atendimento e durante toda a
assistência prestada;
✓ O serviço de saúde deve garantir condições adequadas para higienização das
mãos (sabonete líquido, lavatório/pia, papel toalha e lixeira com abertura sem
contato manual além de dispensador com preparação alcoólica) e fornecimento
de equipamentos de proteção individual.

a.

Medidas Gerais
✓ Casos suspeitos deverão utilizar máscara cirúrgica e orientados quanto à
etiqueta respiratória (usar lenços de papel ao tossir, espirar ou tocar em secreção
nasal);
✓ A prática frequente de higienização das mãos deverá ser enfatizada;
✓ Além das precauções padrão, deverão ser implementadas precauções
adicionais para gotícula e contato;
✓ Os profissionais de saúde deverão realizar higiene das mãos e utilizar os
equipamentos de proteção individual – EPI (máscara cirúrgica, avental
impermeável, luvas de procedimentos assim como gorro e óculos de proteção
em alguns procedimentos);
✓ Para procedimentos geradores de aerossol tais como intubação, aspiração
orotraqueal, ventilação não invasiva e outros, será necessário que o profissional
de saúde utilize máscara do tipo N95, PFF2 ou equivalente;
✓ É recomendado que estes procedimentos sejam realizados em unidades de
isolamento, com porta fechada e número restrito de profissionais sempre em uso
de EPI;
✓ O paciente suspeito deverá ser mantido, preferencialmente, em quarto privativo,
sinalizado com alerta para precaução respiratória para gotículas limitando fluxo
de pessoas, além de portas fechadas e adequada ventilação;
✓ Isolamento por coorte (separar pacientes com suspeita ou confirmação de
infecção pelo COVID-19 em uma mesma área/quarto) poderá ser realizado na
insuficiência de quartos privativos para atendimento de todos os casos suspeitos
ou confirmados de infecção pelo Coronavírus, respeitando-se a distância mínima
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de 1m entre os leitos e a troca da paramentação na assistência de cada paciente.

b.

Orientações para atendimento pré-hospitalar

móvel

de

urgência

e

transporte interinstitucional
✓ Os veículos deverão melhorar sua ventilação para aumentar a troca de ar
durante o transporte;
✓ A limpeza e desinfecção de superfícies internas do veículo deverão ocorrer após
o transporte, podendo ser utilizado álcool 70%, hipoclorito de sódio ou outro
desinfetante adequado para esta finalidade;
✓ Todos os pacientes suspeitos deverão utilizar máscara cirúrgica durante todo o
transporte e os profissionais de saúde, equipamentos de proteção individual para
precaução respiratória e de contato;
✓ Realizar/intensificar a higienização das mãos e utilização de preparação
alcoólica;
✓ Realizar comunicação efetiva com o serviço que irá admitir o paciente;
✓ Em casos de procedimentos que possam gerar aerossol (IOT, aspiração e
outros), está indicado o uso de máscara N95 pelos profissionais durante todo o
transporte;
✓ Se possível evitar o transporte interinstitucional, realizando a transferência
somente mediante justificativa e o paciente em uso de máscara cirúrgica
obrigatoriamente.

c.

Orientações para atendimento ambulatorial ou pronto atendimento

✓ Para agendamento de consultas, orientar pacientes a informar sobre sintomas
de alguma infecção respiratória assim que chegar ao serviço de saúde para
execução de ações preventivas tal como a disponibilização de máscara cirúrgica;
✓ Disponibilizar insumos para higienização das mãos e dispensadores com
preparação alcoólica nas salas de espera e pontos de assistência, incentivando
a prática frequente;
✓ Garantir a triagem e o isolamento rápido de pacientes suspeitos de infecção pelo
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Coronavírus ou outra infecção respiratória (febre, tosse);
✓ Orientar pacientes quanto à etiqueta respiratória, cobrindo boca e nariz com
lenço de papel ao tossir ou espirrar; realizar higiene nasal com lenço descartável;
evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; e proceder a higienização das mãos;
✓ Manter ambientes ventilados e realizar a limpeza e desinfecção de superfícies e
equipamentos que tenham sido utilizados na assistência ao paciente e/ou
tocados com frequência pelos pacientes;
✓ Não tocar em superfícies próximas ao paciente ou mesmo fora do ambiente do
paciente com luvas ou outro EPI contaminado;
✓ Não transitar pelo serviço de saúde utilizando EPI. Estes deverão ser retirados
imediatamente após a saída do quarto ou área de isolamento;
✓ Se necessário transferir o paciente para outro serviço, comunicar previamente o
serviço referenciado.

d.

Orientações para atendimento hospitalar
✓ Utilizar precauções padrão para todos os pacientes;
✓ Intensificar higienização das mãos, respeitando os 5 momentos de higienização;
✓ Identificar e isolar precocemente pacientes suspeitos, instituindo precauções
adicionais (contato e gotículas) na assistência dos mesmos e em situações
especiais geradoras de aerossol, implementar precauções para aerossol;
✓ Imediatamente antes da entrada no quarto, disponibilizar insumos para a
higienização das mãos: dispensador de preparação alcoólica; lavatório/pia com
dispensador de sabonete líquido; suporte para papel toalha abastecido; lixeira
com tampa e abertura sem contato manual;
✓ Limitar a movimentação do paciente para fora da área de isolamento. Se
necessário o deslocamento, manter máscara cirúrgica no paciente durante todo
o transporte;
✓ Nos casos em que forem necessários acompanhantes, orientar quanto à
importância da higienização das mãos e utilização de máscara cirúrgica.
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e.

Duração das precauções e isolamento
✓ Até que haja informações disponíveis sobre a disseminação viral após
melhora clínica, a suspensão das precauções e isolamento deve ser avaliada
individualmente, em conjunto com autoridades de saúde locais, estaduais e
federais; SEGUE a recomendação geral do MS;
✓ Para descontinuar medidas de precaução sempre considerar: presença de
sintomas relacionados à infecção pelo COVID-19 data em que os sintomas
foram resolvidos, outras condições que exigiriam precauções específicas (por
exemplo, tuberculose), outras informações laboratoriais que refletem o
estado clínico, alternativas ao isolamento hospitalar, como a possibilidade de
recuperação segura em casa.

f.

Processamento de produtos para a saúde
✓ O processamento deve ser realizado de acordo com as características,
finalidade de uso e orientação dos fabricantes e dos métodos escolhidos,
respeitando as determinações previstas na RDC 15/12, uma vez que não
há uma orientação especial quanto ao processamento de equipamentos,
produtos ou artigos utilizados na assistência a casos suspeitos ou
confirmados de COVID-19;
✓ Respeitar fluxo para recolhimento e transporte de artigos processáveis de
forma a prevenir a contaminação de pele, mucosas e roupas ou a
transferência de microrganismos para outros pacientes ou ambientes.

g.

Limpeza e desinfecção de superfícies
✓ Não há uma recomendação diferenciada para a limpeza e desinfecção de
superfícies em contato com casos suspeitos ou confirmados pelo Coronavírus,
sendo recomendado que a limpeza das áreas de isolamento seja concorrente
(diariamente e em todos os períodos), imediata (realizada em qualquer
momento, quando ocorrem sujidades ou contaminação do ambiente e
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equipamentos com matéria orgânica) ou terminal (após a alta, óbito ou
transferência do paciente);
✓ Os vírus são inativados pelo álcool a 70% e pelo cloro, deste modo preconizase a desinfecção com uma destas soluções após realização da limpeza;
✓ Se a superfície apresentar matéria orgânica visível, recomenda-se que o
excesso da sujidade seja removido com papel absorvente e posteriormente
realizar a limpeza e desinfecção desta;
✓ Tanto para limpeza quanto desinfecção é necessária a adoção das medidas de
precaução já citadas (contato e respiratória);
✓ Todas as superfícies próximas ao paciente (ex:grades da cama, cadeiras, mesas
de cabeceira e de refeição) e aquelas frequentemente tocadas (ex: maçanetas,
superfícies de banheiros nos quartos dos pacientes) deverão passar pelo
processo de limpeza e desinfecção;
✓ Os equipamentos eletrônicos de múltiplo uso (ex: bombas de infusão, aqueles
usados durante a prestação da assistência ao paciente) e os dispositivos móveis
frequentemente movimentados para dentro e para fora dos quartos dos
pacientes (ex: verificadores de pressão arterial e oximetria) também devem ser
incluídos no processo de limpeza e desinfecção; especialmente se forem
utilizados por pacientes suspeitos ou confirmados.

h.

Processamento de roupas
✓ Não há necessidade de ciclos de lavagem especial para roupas provenientes de
casos suspeitos ou confirmados do Coronavírus, entretanto, ressalta-se que
deve haver o mínimo de agitação e manuseio na retirada da roupa suja além de
ser necessário acondicionar em saco plástico aquelas com grande quantidade
de matéria orgânica, observando-se as medidas de precauções já estabelecidas.
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i.

Resíduos
✓ Segundo informações até o presente momento, o COVID-19 pode ser
enquadrado como agente biológico classe de risco 3, seguindo a Classificação
de Risco dos Agentes Biológicos/2017, sendo sua transmissão de alto risco
individual e moderado risco para a comunidade. Deste modo, todos os resíduos
provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados desta
infecção devem ser enquadrados na categoria A1, conforme RDC nº 222/2018,
sendo necessário acondicionamento em saco branco leitoso e identificado pelo
símbolo de substância infectante;
✓ Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à
punctura, ruptura, vazamento e tombamento, com tampa provida de sistema de
abertura sem contato manual, com cantos arredondados;
✓ Estes resíduos devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente
adequada.

j.

Orientações para cuidado domiciliar
✓ Orientar sobre a necessidade de permanecer em afastamento temporário em
domicílio, evitando distância dos demais familiares, além de evitar o
compartilhamento de utensílios domésticos;
✓ O paciente deve ser isolado em ambiente privativo com ventilação natural e
limitar a recepção de contatos externos;
✓

Orientar possíveis contatos quanto à importância da higienização das mãos;

✓

O acesso em domicílio deve ser restrito aos trabalhadores da saúde envolvidos
no acompanhamento do caso.

8.

Laboratório Central

O papel do Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN-BA), que faz
parte da Rede Nacional de Diagnóstico de agravos de interesse em saúde
pública, sendo fundamental na identificação de destes agravos e na
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determinação de sua capacidade de disseminação.

Coleta:

Usar equipamento de proteção individual (EPI) adequado, que inclui luvas
descartáveis, avental e proteção para os olhos ao manusear amostras
potencialmente infecciosas bem como uso de máscara durante procedimento de
coleta de materiais respiratórios com potencial de aerossolização (aspiração de
vias aéreas ou indução de escarro). A realização de coleta de amostra está
indicada sempre que ocorrer a identificação de caso suspeito. Orienta-se a
coleta de aspirado de nasofaringe (ANF) ou swabs combinado (nasal/oral) ou
também amostra de secreção respiratória inferior (escarro ou lavado traqueal ou
lavado bronca alveolar).
É necessária à coleta de 01 amostra respiratória. A coleta deve seguir o
protocolo de Influenza na suspeita de COVID-19 e ser encaminhada com
urgência para o LACEN/BA. O LACEN/BA deverá Seguir fluxograma pactuado
pela SESAB, coleta pelo Lacen de Ibotirama e envio imediato para Salvador.
O profissional de saúde deverá cadastrar o exame no Sistema
Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). No campo “observação” da
requisição, descrever que: “Amostra de paciente que atende a definição de caso
suspeito da doença pelo Coronavírus (COVID-19)”. A amostra deverá estar
acompanhada das seguintes fichas: requisição do GAL e ficha de notificação de
caso suspeito (http://bit.ly/2019ncov).
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ANEXO I
FLUXO DE ATENDIMENTO DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) NO
MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA
***NOTIFICAÇÃO IMEDIATA***
CASO SUSPEITO: Febre + sintomas respiratórios (tosse e falta de ar) E nos últimos 14 dias história de viagem
para áreas de transmissão e/ou contato próximo com caso suspeito ou confirmado de infecção pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19) durante o período de transmissibilidade.

ATENDIMENTO UBS/ DOMICILIAR
- Casos sem critério de gravidade devem ser
acompanhados e monitorados pela Atenção
Básica e instituídas medidas de precaução
domiciliar;
- Acolhimento e classificação de risco para o
reconhecimento precoce dos casos suspeitos e
comunicantes para COVID-19;
- Apoiar e orientar medidas
de precaução
respiratória,
domiciliar
como:
etiqueta
das mãos e
isolamento domiciliar, higiene
medidas para prevenção de transmissão das
doenças respiratórias;
- Prescrição médica geral para sintomáticos;
- Orientar retorno à unidade de saúde se piora
do quadro clínico;
- Comunicação e notificação imediata de casos
suspeitos para COVID-19 à VIEP (077) 998073510
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CASOS COM INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO
- Casos com indicação de internação, Primeiro
atendimento no Hospital Regional
Velho
Chico(HRCV);
- O município de Ibotirama/MS contará com
apoio do Hospital do Oeste ( HO) E Hospital da
Chapada;
- Manejo Clínico conforme quadro geral;
- Imprescindível manter o caso suspeito em
quarto privativo, com medidas de precaução;
- Para realização de procedimento que gerem
aerossóis deve ser utilizada máscara com filtro
(N95, PFF2, etc.);

- Comunicação e notificação imediata de casos
suspeitos para COVID-19 à VIEP (077) 99807-3510.
-

•

Avaliar sinais de gravidade: alteração de consciência, dispnéia, taquipnéia, saturação O2 <95%,
esforço respiratório, hipotensão arterial, cianose, vômitos incoercíveis, toxemia, desidratação;

•

Especial atenção aos grupos de risco para gravidade: gestantes e puérperas, lactentes, idoso e
portadores de doenças crônicas e etc.

•

ATENÇÃO: O Ministério da Saúde informa que, no âmbito da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional e Internacional, o código B34.2 (Infecção por Coronavírus não especificada)
será adotado no Brasil.
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ANEXO II
FLUXO DE ATENDIMENTO DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE
IBOTIRAMA-BA.

DIAGNÓSTICO
LABORATORIAL

A coleta da amostra de secreção respiratória é feita preferencialmente por swab combinado
(secreção de naso e orofaringe: coleta com 3swabs de Rayon acondicionados juntos em 01
frasco com meio de transporte viral – caldo triptose fosfato).

Swab de Rayon

Caldo Triptose
Fosfato (meio de
transporte viral)

OBS: Todas as amostras deverão ser corretamente identificadas com nome
completo do paciente, data e local da coleta.
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A amostra coletada deverá ser encaminhada ao LACEN/BA para a pesquisa de vírus Influenza e outros
vírus respiratórios. A requisição deverá ser feita no GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial, sistema
eletrônico do LACEN/BA). Incluir pesquisa de COVID-19 no campo “Observações” do GAL, assim como
a cronologia das viagens e dos sintomas.

A caixa de térmica com a amostra deve manter a temperatura entre 4°C e 8°C, ser identificada e
a requisição do GAL e FICHA DE NOTIFICAÇÃO impressa afixada na parte externa da caixa.

1. Imunização Contra a COVID-19

Considerando a magnitude da Covid-19 como emergência em saúde
pública de relevância internacional, com impacto importante na morbimortalidade
da população, este Plano define seus objetivos, linhas de ações e um conjunto
de atividades que envolvem a macro e micropolítica de gestão do Sistema Único
de Saúde (SUS) no âmbito do município de Ibotirama, haja vista a sua
multidimensionalidade e a imagem-objetivo a ser alcançada. Por sua vez, define
as estratégias operacionais e de monitoramento e avaliação, de modo a
acompanhar o desempenho dessa estratégia através da análise das coberturas
vacinais, que se traduz no acesso da população à vacinação.
Face ao exposto, o presente plano aborda estratégias de vacinação a
serem implementadas no território, assegurando logística de armazenamento e
distribuição das vacinas, registro eletrônico das doses administradas e vigilância
de eventuais reações adversas. Destaca-se ainda a necessidade de execução
de um plano de comunicação assertivo e transparente com a população, acerca
da oferta da vacina nos serviços de saúde.
Por fim, considerando a rapidez com que as informações sobre o
desenvolvimento de vacinas vão sendo produzidas, é importante observar que
este documento poderá ser revisitado e atualizado conforme necessidade, na
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medida em que novas estratégias sejam estabelecidas pelo Programa Nacional
de Imunizações (PNI).

12.1. Cenário Epidemiológico da COVID-19 na Bahia

O risco de agravamento e óbito por Covid-19 está relacionado a
características sociodemográficas, presença de morbidades, entre outros. Os
principais fatores de risco associados à progressão para formas graves e óbito
são: idade superior a 60 anos; diabetes mellitus; doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC); doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares;
hipertensão arterial grave; indivíduos transplantados de órgãos sólidos; anemia
falciforme; câncer e obesidade mórbida (IMC≥40).
No ano de 2020 até 05 de Abril de 2021, foram registrados até o presente
momento 1488 Casos Notificados, com 427 Casos Negativos, 1061 Casos
Positivos, 1001 Curas, 26 óbitos por SARS CoV-2 com uma taxa de letalidade
de 2,45%, estão sendo monitorados 122 pacientes com sintomas suspeitos com
30 casos ativos. Já foram monitoradas desde o início da pandemia 3.555 com
sintomas suspeitos de COVID-19, um total de 29.84% de pacientes positivos,
com taxa de cura de 94,34%. Ressaltamos que até a presente data, foram
registradas 4.126 Doses aplicadas, sendo 3.190 (Dose 1) e 936 (Dose 2) dos
grupos prioritários instituidos pelo Ministerio da Saúde e Secretaria de Saúde do
Estado.

Obs. Os dados epidemiológicos são referente ao período de Abril de 2020 até
04/04/2021, não há até o presente momento óbitos em investigação.

12.2. Grupos com Elevada Vulnerabilidade Social

Além dos indivíduos com maior risco para agravamento e óbito devido às
condições clínicas e demográficas, existem ainda grupos com elevado grau de
vulnerabilidade social e, portanto, suscetíveis a um maior impacto ocasionado
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pela Covid-19, a saber: os povos indígenas aldeados em terras demarcadas,
populações ribeirinhas e quilombolas. A transmissão de vírus nestas
comunidades tende a ser intensa pelo grau coeso de convivência, portanto, a
própria vacinação teria um efeito protetor altamente efetivo de evitar múltiplos
atendimentos por demanda. (Brasil, 2020)
Há ainda outros grupos populacionais caracterizados pela vulnerabilidade
social e econômica que os colocam em situação de maior exposição à infecção
e impacto pela doença, a exemplo das pessoas em situação de rua, refugiados
e pessoas com deficiência, grupos populacionais que tem encontrado diversas
barreiras para adesão a medidas não farmacológicas. Outro grupo vulnerável é
a população privada de liberdade, suscetível a doenças infectocontagiosas,
como demonstrado pela prevalência aumentada de infecções nesta população
em relação à população em liberdade, sobretudo pelas más condições de
habitação e circulação restrita, além da inviabilidade de adoção de medidas não
farmacológicas efetivas nos estabelecimentos de privação de liberdade,
tratando-se de um ambiente potencial para ocorrência de surtos, o que pode
fomentar ainda a ocorrência de casos fora desses estabelecimentos.(Brasil,
2020).
Portanto, atenta a esse cenário e aos desafios que envolvem o controle
de uma doença viral altamente transmissível, com característica de intensa
circulação no território baiano e em outros estados, considerando os impactos
para o sistema de saúde como um todo, além dos impactos sociais e econômicos
da pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde do Município, em conformidade
com o Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19,
formulou o presente Plano, o qual delineia as ações estratégicas para
operacionalização da ação de vacinação para controle da epidemia da Covid-19
no Município.

12.3. OBJETIVOS DO PLANO

12.3.1 Objetivo Geral
Definir ações estratégicas e programar a logística operacional para
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vacinar a população do município contra a Covid-19, em 2021.

12.3.2 Objetivos específicos
✓ Definir a população-alvo e grupos prioritários para vacinação, de acordo as
recomendações do PNI;
✓ Programar as fases de vacinação de acordo com o Plano Nacional de
Imunização para a COVID-19;
✓ Prover estrutura necessária para o armazenamento, distribuição e segurança
dos imunobiológicos e insumos;
✓ Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação
oportunos para operacionalização da vacinação;
✓ Instrumentalizar a equipe técnica com vistas a uma adequada operacionalização
da campanha de vacinação contra Covid-19, em 2021, no âmbito do seu
território;
✓ Promover ações amplas de comunicação em saúde, para orientar à população
sobre o processo da vacinação;
✓ Promover uma campanha de vacinação de forma segura e integrada em todo o
município.

12.4. VACINAS COVID-19

De acordo com o panorama apresentado pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), atualizado em 10 de dezembro de 2020, existem 162 vacinas
Covid-19 candidatas em fase pré-clínica de pesquisa e 52 vacinas candidatas
em fase de pesquisa clínica. Das vacinas candidatas em estudos clínicos, 13 se
encontram em ensaios clínicos de fase III para avaliação de eficácia e
segurança, a última etapa antes da aprovação pelas agências reguladoras e
posterior imunização da população.
O planejamento da vacinação é orientado em conformidade com o registro
e licenciamento de vacinas, que no Brasil é de atribuição da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme Lei nº 6.360/1976 e regulamentos
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técnicos como RDC nº 55/2010, RDC 348/2020 e RDC nº 415/2020. A RDC nº
444, de 10 de dezembro de 2020 estabelece a autorização temporária de uso
emergencial,

em

caráter

experimental,

de

vacinas

Covid-19

para

o

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional,
decorrente do surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Essa normativa
estabelece os critérios mínimos a serem cumpridos pelas empresas para
submissão do pedido de autorização temporária de uso emergencial durante a
vigência da emergência em saúde pública, detalhados no Guia da Anvisa nº
42/2020.

12.4. 1 Plataformas tecnológicas das vacinas covid-19 em produção

As principais plataformas tecnológicas utilizadas para o desenvolvimento
das vacinas em estudo clínico de fase III, até a presente data são as seguintes:
a) Vacinas de vírus inativados – As vacinas de vírus inativados utilizam
tecnologia clássica de produção, através da qual é produzida uma grande
quantidade de vírus em cultura de células, sendo estes posteriormente
inativados por procedimentos físicos ou químicos. Geralmente são vacinas
seguras e imunogênicas, pois os vírus inativados não possuem a capacidade de
replicação e assim o organismo não fica exposto às grandes quantidades de
antígenos. As vacinas Covid-19 de vírus inativados em fase III são desenvolvidas
por empresas associadas aos institutos de pesquisa Sinovac, Sinopharm/Wuhan
InstituteofBiologicalProducts, Sinopharm/ Beijing InstituteofBiologicalProducts e
BharatBiotech.
b) Vacinas de vetores virais – Estas vacinas utilizam vírus humanos ou de
outros animais, replicantes ou não, como vetores de genes que codificam a
produção da proteína antigênica (no caso a proteína Spike ou proteína S do
SARS-CoV-2). Essa tecnologia emprega vetores vivos replicantes ou não
replicantes. Os replicantes, podem se replicar dentro das células enquanto os
não-replicantes, não conseguem realizar o processo de replicação, porque seus
genes principais foram desativados ou excluídos. Uma vez inoculadas, estas
vacinas com os vírus geneticamente modificados estimulam as células humanas
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a produzir a proteína Spike, que vão, por sua vez, estimular a resposta imune
específica. O vírus recombinante funciona como um transportador do material
genético do vírus alvo, ou seja, é um vetor inócuo, incapaz de causar doenças.
As vacinas em fase III que utilizam essa plataforma são: Oxford/AstraZeneca
(adenovírus de chimpanzé); CanSino (adenovírus humano 5 - Ad5); Janssen/J&J
(adenovírus humano 26 – Ad26) e Gamaleya (adenovírus humano 26 – Ad26 na
primeira dose, seguindo de adenovírus humano 5 - Ad5 na segunda dose).
c) Vacina de RNA mensageiro – O segmento do RNA mensageiro do
vírus, capaz de codificar a produção da proteína antigênica (proteína Spike), é
encapsulado em nanopartículas lipídicas. Da mesma forma que as vacinas de
vetores virais, uma vez inoculadas, estas vacinas estimulam as células humanas
a produzir a proteína Spike, que vão por sua vez estimular a resposta imune
específica. Esta tecnologia permite a produção de volumes importantes de
vacinas, mas utiliza uma tecnologia totalmente nova e nunca antes utilizada ou
licenciada em vacinas para uso em larga escala. Atualmente as vacinas
produzidas pela Moderna/NIH e Pfizer/BioNTec são as duas vacinas de mRNA
em fase III. Do ponto de vista de transporte e armazenamento, estas vacinas
requerem temperaturas muito baixas para conservação (-70º C no caso da
vacina candidata da Pfizer e -20º C no caso da vacina candidata da Moderna), o
que pode ser um obstáculo operacional para a vacinação em massa,
especialmente em países de renda baixa e média.
d) Unidades proteicas – Através de recombinação genética do vírus
SARSCoV-2, se utilizam nanopartículas da proteína Spike (S) do vírus
recombinante SARSCoV-2 rS ou uma parte dessa proteína denominada de
domínio de ligação ao receptor (RDB). Os fragmentos do vírus desencadeiam
uma resposta imune sem expor o corpo ao vírus inteiro. Tecnologia já licenciada
e utilizada em outras vacinas em uso em larga escala. Requer adjuvantes para
indução da resposta imune. As vacinas Covid 19 que utilizam esta tecnologia em
fase III são a vacina da Novavax, que utiliza como adjuvante a Matriz-M1™, e a
vacina

desenvolvida

pela

“AnhuiZhifeiLongcomBiopharmaceutical”

e

o

“InstituteofMicrobiology, Chinese AcademyofSciences”.
Existem ainda cerca de 40 outras vacinas em estudos clínicos de fase I/II,
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além de mais de uma centena de projetos em estudos pré-clínicos, o que coloca
a possibilidade de haver desenvolvimento de vacinas de 2ª e de 3ª geração,
muito mais potentes, com mínimo de reações adversas e conferindo proteção
mais longeva.

Quadro 1 - Principais tipos de vacinas contra COVID-19 segundo
plataforma tecnológica,em desenvolvimento.

12.4.1.1. Farcodinâmica das Vacinas da COVID-19

É o campo da farmacologia que estuda e analisa os efeitos fisiológicos dos
fármacos nos organismos, bem como os mecanismos de ação e a relação entre
a concentração do fármaco, os efeitos desejáveis ou colaterais.
I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO
vacina covid-19 (recombinante)
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APRESENTAÇÕES

Cartucho contendo suspensão injetável da vacina covid-19 (recombinante) com
50 frascos-ampola com
5,0 mL (10 doses) cada.
VIA INTRAMUSCULAR ( Preferência Região do Deltoide)
USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada frasco-ampola contém 10 doses da vacina covid-19 (recombinante).
Cada dose de 0,5 mL contém 5 × 1010 partículas virais (pv) do vetor adenovírus
recombinante de chimpanzé, deficiente para replicação (ChAdOx1), que
expressa a glicoproteína SARS-CoV-2 Spike (S). Produzido em células renais
embrionárias humanas (HEK) 293 geneticamente modificadas. Esse produto
contém organismos geneticamente modificados (OGMs). Excipientes: LHistidina, cloridrato de L-histidina monoidratado, cloreto de magnésio
hexaidratado, polissorbato 80, etanol, sacarose, cloreto de sódio, edetato
dissódico di-hidratado (EDTA) e água para injetáveis.

Atenção! As informações da farmacodinâmica das vacinas poderão sofre
alterações conforme, novas vacinas forem sendo aprovadas pelo ANVISA,
principalmente as de uso emergenial.

12.4.2. GRUPOS PRIORITÁRIOS

De acordo o PNI, a definição de grupos prioritários, deverá ocorrer
baseada em evidências científicas imunológicas e epidemiológicas, respeitando
pré-requisitos bioéticos para a vacinação, tendo em vista que inicialmente as
doses da vacina contra Covid-19 serão disponibilizadas pelo MS em quantitativo
limitado.
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Na definição dos grupos prioritários foi utilizada a relevância, existência
de ensaios clínicos em estágio avançado de conclusões referentes à capacidade
de resposta protetora do sistema imunológico por faixas etárias, bem como a
segurança da administração, avaliando-se ainda possíveis contraindicações.
Com base no plano preliminar de imunização divulgado recentemente
pelo Ministério da Saúde, uma vez estando definido um imunizante aprovado
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a vacinação para a
Covid-19 no país deverá acontecer de forma escalonada, em quatro fases,
priorizando diferentes grupos da população, conforme a seguir:
✓ Fase 1: trabalhadores da área de saúde, idosos com mais de 75 anos, brasileiros
acima de 60 anos que vivem em Instituições de Longa Permanência para Idosos
– ILPI (abrigos, asilos, casa de acolhimento, etc), população indígena aldeada,
comunidades tradicionais e ribeirinhas.(Quadro 2).
✓ Fase 2: idosos de 60 a 74 anos em qualquer situação.
✓ Fase 3: indivíduos com condições de saúde que estão relacionadas a casos
mais graves de Covid-19 (Quadro 3).
✓ Fase 4: profissionais da educação, profissionais das forças de segurança e
salvamento, funcionários do sistema prisional e a população privada de
liberdade,

pessoas

em

situação

de

rua,

pessoas

com

deficiência

institucionalizadas, pessoas com deficiência permanente severa, caminhoneiros,
trabalhadores

de

transporte

coletivo

rodoviário

e

metroferroviário

de

passageiros, trabalhadores de transporte aéreo e trabalhadores portuários.
Atenção! A vacinação nas fases descritas, ocorrerá de acordo ao percentual de
doses recebidas pelo município, conforme programação disponibilizada pelo
Ministério, que serão anexadas a este plano.
Quadro 2 – Indicação dos denominadores pelo Município para Grupos
relacionados a Trabalhadores da área de saúde.

Trablhadores de Saúde
DEFINIÇÃO

RECOMENDAÇÃO

Trabalhadores dos serviços de Para o planejamento da ação, tornaPREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
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saúde são todos aqueles que atuam se oportuno a identificação dos
em espaços e estabelecimentos de serviços

e

o

levantamento

do

assistência e vigilância à saúde, quantitativo dos trabalhadores de
sejam

eles

hospitais,

clínicas, saúde

envolvidos

na

resposta

ambulatórios, laboratórios e outros pandêmica nos diferentes níveis de
locais,

envolvidos

na

resposta complexidade da rede de saúde. O

pandêmica nos diferentes níveis de envolvimento
complexidade da rede de saúde.

de

associações

profissionais,

sociedades

Desta maneira, todos os envolvidos científicas, da direção dos serviços
em ações e serviços de saúde, os de saúde e dos gestores, na
profissionais

que

atuam

cuidados domiciliares
cuidadores

de

como

idosos

em mobilização

dos

trabalhadores,

os poderão ser importantes suporte
e para os organizadores, seja para o

doulas/parteiras, bem como os levantamento, seja para definir a
funcionários do sistema funerário melhor forma de operacionalizar a
que tenham contato com cadáveres vacinação.
potencialmente

contaminados, Nessa estratégia será solicitado

desde que comprovados.

documento

que

comprove

a

vinculação ativa do trabalhador com
o serviço de saúde ou apresentação
de declaração emitida pelo serviço
de saúde.
Recomenda-se

que

preferencialmente os trabalhadores
sejam vacinados nos seus locais de
trabalho,

abarcando

todas

as

escalas.
FONTE: Adaptado do PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA
A COVID-19 – MS/2020.

Quadro 3 – Grupos prioritários - indicação do denominador dos Grupos de
comorbidades relacionados ao casos mais graves de Covid-19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
END: PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78 – CENTRO
CEP: 47520-000 FONE: (77) 3698-2701

55

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À
DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Diabetes Mellitus
Hispertensão Arterial Grave
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC
Doenças Renal
FATORES DE RISCO

Doenças Cardiovasculares e cerebrovasculares
Indivíduos transplantados de órgãos sólidos
Anemia Falciforme
Câncer
Obesidade Grave (IMC>40)

FONTE: PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO
CONTRA A COVID-19 – MS/2020.
Observação: estas fases poderão ser alteradas de acordo novas
determinações no PNI.

Considerando o atual cenário epidemiológico, o estado da Bahia, por meio
do Programa Estadual de Imunizações (DIVEP/SUVISA/SESAB), reitera que
importância da estratégia ser realizada em quatro fases, conforme a definição
dos eixos prioritários que guiam o plano de vacinação, a saber: situação
epidemiológica, atualização das vacinas em estudo, monitoramento e
orçamento, operacionalização da campanha, farmacovigilância, estudo de
monitoramento

pós-marketing,

sistema

de

informação,

monitoramento,

supervisão e avaliação, comunicação, encerramento da campanha.
Em conformidade com a programação definida pelo Ministério da Saúde,
segue estimativa populacional do município de Ibotirama, por grupo prioritário
(Quadro 1). As fases deverão ser executadas conforme cronograma de liberação
das vacinas. As segundas doses deverão ser realizadas, respeitando-se o
intervalo mínimo recomendado pelo fabricante das vacinas a serem utilizadas e
programação a ser divulgada posteriormente. A meta é vacinar, pelo menos,
90% da população estimada em cada um dos grupos prioritários.
No plano de vacinação nacional contra Covid-19, a quarta fase será
desenvolvida após a conclusão das fases anteriores, citados no planejamento e
serão incluídos conforme cronograma de entrega das vacinas.
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Após a vacinação dos grupos prioritários e conforme recomendação do
PNI, a indicação para outros grupos e faixas etárias, deverá avançar
gradativamente até que toda a população esteja contemplada, garantindo-se
uma proteção efetiva para os residentes no município, de acordo critério de
vacinação.

12.4.3. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO

Gestão
Esta ação envolve as três esferas gestoras do Sistema Único de Saúde
(SUS), contando com recursos da União, das Secretarias Estaduais de Saúde
(SES) e Secretarias Municipais de Saúde (SMS), em consonância com a Lei nº
6.259/1975, que estabelece as diretrizes e responsabilidades para a execução
das ações de vigilância em saúde, entre as quais se incluem as de vacinação.
Portanto, este plano agrega atores político institucionais relevantes à
implementação das ações no território, a exemplo dos Núcleos Regionais de
Saúde (NRS), Vigilância Epidemiológica, Atenção Básica, comunicação e outros
setores da gestão municipal, além do controle social por meio do Conselho
Municipal de Saúde (CMS).

Planejamento das Ações

O detalhamento da organização a partir da programação local será
fundamental para alcançar o público-alvo da vacinação dimensionando a
ampliação de recursos humanos, materiais e físicos, bem como a ampliação do
número de pontos estratégicos específicos para vacinação contra COVID-19,
viabilizando o aumento da capacidade logística e de atendimento, visando
atingir a meta de vacinação no prazo estabelecido.
A vacinação contra a Covid-19 pode exigir diferentes estratégias, devido
à possibilidade da oferta de diferentes vacinas, para diferentes faixas
etárias/grupos e considerando a realidade de cada município.
A unidades responsáveis pela implementação das estratégias de
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imunização segue da seguinte foram:
Distribuição: A SESAB recebe os imunobiológicos do Ministério da
Saúde, que por sua vez fazem a redistribuição destes, para os municipios
mediante o percentual de sua população-alvo;
Acondicionalmento e Planejamento de Execusão: O departamento de
Vigilância Epidemiológica é responsável em receber, acondicionar e distribuir os
imunobiológicos seguindo os requisitos instituidos pelo Ministerio da Saúde e
SESAB para as equipes técnicas de imunização da COVID-19 do Município;

Aplicação e Avalicação dos Indicadores de Saúde: A Imunização do publicoalvo, ocorrerá através de equipes especificas, montadas exclusivamente para
imunizar a população em area de abragência, seguindo o planejamento de
gestão em saúde, no enfretamento da COVID-19, bem como, a avaliação de
resultados e eventos adversos no tocante ao processo de vacinação.

Locais de Imunização: Os indivíduos a serem imunizados, poderam receber a
sua vacina através de 05 estratégias preestabelecidas:

I.

Os idosos e paciente com dificuldades de locomoção
serão vacinados em residência, mediante planejamento
em conjunto com a atenção primária à saúde;

II.

Os idosos com facilidade de locomoção e com familiares
que possuem veículos, poderão ser vacinados em DRIVE
THRU situado na Av. Ex-Combatente, munidos de
documentos e caderneta de vacinação;

III.

Profissionais de Saúde do Setor Publico e Privado, serão
imunizados em suas respectivas instituições ou setores
de serviços;

IV.

População

rural,

ribeirinha

e

quilombolas

serão

imunizados em suas respectivas residências, através da
estratégia de vacinação extra-muro;
V.

Outras categorias profissionais contempladas ao Plano
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Nacional de Imunização poderão ser imunizados através
de DRIVE THRU e ou Vacinação In loco.

Ressaltamos que todas as estratégias serão executadas mediante a
disponibilização das vacinas e levantamento populacional em cada área de
abrangência.
Na elaboração das micro programações locais devem ser consideradas
os seguintes aspectos para definição das estratégias de vacinação:
•

Vacinação de trabalhadores de saúde: exige trabalho conjunto entre Atenção
Primária à Saúde e Urgência e Emergência, principalmente para aqueles que
atuam em unidades exclusivas para atendimento da covid-19;

•

Vacinação de idosos: a vacinação casa a casa pode ser uma estratégia em
resposta àqueles que têm mobilidade limitada ou que estejam acamados;

•

Vacinação em drive thru, nos grandes centros urbanos;

•

Organização da unidade primária em saúde em diferentes frentes de vacinação,
para evitar aglomerações (deve-se pensar na disposição e circulação destas
pessoas nas unidades de saúde e/ou postos externos de vacinação).

Obs.: As fases deverão ser executadas conforme cronograma de liberação das
vacinas. As segundas doses deverão ser realizadas, respeitando-se o intervalo
mínimo recomendado pelo fabricante das vacinas a serem utilizadas e
programação a ser divulgada posteriormente pelo Ministério da Saúde.

Comunicação Social

As comunicações sobre a campanha de vacinação contra a COVID-19, ocorrerá
em todo território municipal, através de mídeas sociais, rádio, carro de som,
paginas Oficiais da Prefeitura Municipal e Secretária de Saúde, além de
chamadas em carros de som, salas de esperas nas Unidades e Serviços de
Saúde Pública.

Divulgação de Boletins Epidemiológicos
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
END: PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78 – CENTRO
CEP: 47520-000 FONE: (77) 3698-2701

59

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À
DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

As divulgações dos Boletins epidemiológicos com dados frente a COVID-19
ocorreram diariamente. Ressaltamos que somentes os dados da vacinação
serão divulgados semanalmente, informando os números de pessoas
imunizadas até o presente momento.

Educação em Saúde (Capacitação)

O município participará das capacitações direcionadas às novas
tecnologias que venham a ser incorporadas à Rede, bem como acerca de
processos de trabalho, considerando a possibilidade do uso de diversas
estratégias para garantia da vacinação e repassará as orientações técnicas da
campanha com vistas a preparação das equipes municipais que atuarão no
planejamento e execução da campanha de vacinação.

Rede de Frio e Logística de Distribuição
A rede de frio encontra-se dentro da Secretaria Municipal de Ibotirama,
com estrutra física e equipamentos condizentes com a RDC 50 e legislações
sanitárias vigentes. Além disso, seguimos dirtibuindo os imunobiológicos
mediante o planejamento com o setor de Transporte Público do município, que
viabiliza o transporte das vacinas mediante cronogramas semanais.

Situação dos Insumos

O fornecimento dos insumos para realizar a imunização da população
contra a COVID-19, grande parte dos materiais são distribuida pela Secretaria
de Saúde do Estado com base no percentual de vacinas distribuidas, bem como,
o publico-alvo municipal.
Além disso, o município também faz a aquisição dos insumos
necessários para implementação da estratégia de imunização de nossa
população abragente, mediante as recomendações da Lei Nº 14.124, de 10 de
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Março de 2021 que dispões sobre as medidas excepcionais relativas à aquisição
de vacinas e de insumos e à contratação de bens e serviços de logística, de
tecnologia da informação e comunicação, de comunicação social e publicitária e
de treinamentos destinados à vacinação contra a COVID-19 e sobre o Plano
Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19.

Setor de Investimento

Percentual de Recurso
Disponibilizado

Aquisição de Vacinas e Insumos

50%

Contratação de Bens e Serviços de

30%

logisticas e tecnologia da Informação
Comunicação Social e Publicitária
Treinamento

e

Capacitações

10%
em

10%

Saúde
Obs.: O percentual do recurso disponível poderão ser realocados mediante as
necessidades durante a implementação estratégica de imunização da COVID19. Além disso, poderão ser utilizados recursos próprios para dinamizar a
aplicação dos recursos. (Lei Nº 14.124, de 10 de Março de 2021)

12.4.4. SISTEMA DE INFORMAÇÂO PARA REGISTRO DE DOSES
APLICADAS

Os sistemas de informação na operacionalização da campanha de
vacinação têm como objetivo o monitoramento e avaliação dos dados relativos
à vacina e aos usuários, desde a logística dos insumos até a administração,
farmacovigilância e estudos pós-marketing.
Considerando a necessidade e a urgência de estabelecer uma estratégia
adequada de vacinação contra Covid-19, definiu-se a necessidade do
desenvolvimento de um módulo específico (que está sendo desenvolvido pelo
MS) para registro de vacinação contra Covid-19. Esse módulo contempla as
seguintes funcionalidades: (1) Registro de vacinados; (2) Controle da distribuição
de vacinas; (3) Monitoramento dos Eventos Adversos Pós-vacinação; (4) Painel
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de visualização de informações para gestores, técnicos e público geral.
De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - RDC nº 197, de 26 de dezembro de 2017, publicada no
DOU nº 248, de 28 de dezembro de 2017, compete aos serviços de vacinação
registrar as informações referentes às vacinas no sistema de informação definido
pelo Ministério da Saúde. Essa atividade está em acordo com o Decreto nº
78.231, de 12 de agosto de 1976, que regulamenta a Lei, nº 6.259, de 30 de
outubro de 1975, que dispõe sobre a organização das ações de Vigilância
Epidemiológica e do Programa Nacional de Imunizações.
Em cumprimento aos dispositivos legais, todos os estabelecimentos de
saúde, públicos e particulares, que realizarem vacinação contra a Covid-19,
deverão registrar os dados no Módulo Covid-19 do Sistema de Informação do
PNI (SIPNI), desenvolvido pelo Ministério da Saúde.
Para realização do registro de vacinados no Módulo Covid-19, os
operadores efetuarão o cadastro prévio no Sistema de Cadastro de Permissão
de Acesso (SCPA) e os vacinadores estarão vinculados aos respectivos
estabelecimentos de saúde que realizarão a vacinação.
Ressalta-se que, mesmo os operadores de sistemas e vacinadores já
cadastrados no e-SUS AB e no SIPNI atual, deverão realizar novo cadastro no
SCPA. As clínicas particulares de vacinação deverão entrar em contato com os
administradores

do

SCPA

e

do

sistema

de

Cadastro

Nacional

de

Estabelecimentos de Saúde (CNES) nos municípios, para regularizarem o
cadastro, objetivando o registro de vacinados no módulo Covid-19.
Nos estabelecimentos de saúde sem conectividade na internet, será
utilizado o módulo de coleta de dados simplificado (CDS) da Secretaria de
Atenção Primária (SAPS/MS) para registros de doses de vacinas aplicadas
durante a Campanha de Vacinação contra Covid-19.
Os serviços de vacinação públicos e privados que utilizam sistemas de
informação próprios deverão fazer a transferência dos dados de vacinação
contra Covid-19 para base nacional de imunização, por meio de Webservice do
SIPNI/RNDS, conforme o modelo de dados disponibilizado e as orientações do
Ministério da Saúde.
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O município participou do treinamento e cadastro dos usuários no
sistema.
O Sistema de Informação de Insumos Estratégicos (SIES) será utilizado
para o registro da movimentação dos imunobiológicos entre as centrais de rede
de frio nacionais, estaduais e municipais.
Para a campanha municipal de vacinação contra a covid-19, o registro da
movimentação das vacinas recebidas e das doses aplicadas serão feitas no
Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) - módulo
campanha, nos pontos de vacinação da rede pública e privada de saúde.
O E-SUS notifica é utilizado amplamente para o registro de casos de
Síndrome Gripal (SG) e, também, será utilizado para o registro de Eventos
Adversos Pós-Vacinação (EAPV).Para os locais sem conectividade, será
utilizada a versão para Coleta de Dados Simplificada (CDS) do e-SUS
AB.Adicionalmente, o sistema informatizado NOTIVISA será aplicado para os
registros e monitoramento de queixas técnicas relacionadas à vacina Covid-19.
Atenção! Os pacientes que tiverem reações adversas pós-vacinação deveram
entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica através do telefone (77) 36981126/2701 ou (77) 99807-3510 (Disk Informações).
1.4.5. EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO
O município de ibotirama contrará com os vacinadores da equipe de
atenção primária à saúde e de vigilância epidemiológica conforme demonstrativo
abaixo:

Setor

Função

Quantitativo

Atenção Básica

Técnico em Enfermagem

13

Atenção Básica

Enfermeiros

11

VIEP

Técnico em Enfermagem

02

VIEP

Enfermeiros

02

Transporte

Condutores

04

Total

42

Com base na disponibilização dos imunobiológico pelo Ministério da
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Saúde ou Estado, o municipio poderá fazer novas contratações em caráter
temporário, para otimizar a ampliação das equipes de imunização, com objetivo
de acelerar o processo de vacinação de seus muníceps. Seguindo todos os
prerequisitos lógisticos intituidos ao Plano de Imunização e Contigenciamento
da COVID-19.
12.4.6. FARMACOVIGILÂNCIA

Segundo o Manual de Vigilância Epidemiológica dos Eventos Adversos
pós-Vacinais (2020), um Evento Adverso Pós Vacinal (EAPV) é qualquer
ocorrência médica indesejada após vacinação, não possuindo necessariamente
uma relação causal com o uso de uma vacina ou outro imunobiológico.
Considerando

que

serão

introduzidas

novas

vacinas,

utilizando

tecnologias de produção inovadoras e que serão administradas em grande
número de pessoas é esperado um aumento no número de notificações de
eventos adversos. Dessa forma, o sistema de vigilância epidemiológica dos
eventos adversos deve estar fortalecido e atuante para pronta investigação e
análise, sendo necessária atuação integrada dos estabelecimentos de saúde,
coordenações municipais e envio de informações para a Coordenação Estadual
de Imunização – CIVED/DIVEPI.
Para nortear o processo de análise, o Ministério da Saúde elaborou
Protocolo de Vigilância Epidemiológica dos Eventos Adversos (VEAPV),
acordado entre a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde
(SVS/MS) e a ANVISA, que servirá de referência para a vigilância dos eventos
adversos pós vacinação COVID-19 com os demais protocolos já existentes.
Conforme o referido protocolo, será objetivo de vigilância todos os grupos de
pessoas que forem vacinadas, independentemente de serem grupos de risco,
sexo ou faixa etária, se na rede pública ou privada de saúde.
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Os eventos adversos graves (EAG) deverão ser

comunicados

pelos

profissionais de saúde dentro das primeiras 24 horas de sua ocorrência, do nível
local até o nacional seguindo o fluxo determinado pelo Sistema Nacional de
Vigilância de Eventos Adversos Pós-Vacinação - SNVEAPV , conforme Figura a

seguir:
Figura 1 – Fluxo de informação de suspeita de EAPV, Sistema Nacional de
Vigilância de Eventos Adversos Pós Vacinação (SNVEAPV).

O sistema de vigilância deve ser sensível e atuar de forma a dar respostas
rápidas à comunidade. Para que isso ocorra é necessário que profissionais de
saúde estejam capacitados para atuar de forma segura no sistema de vigilância
dos EAPV. Essa atuação compreende:
•

Detecção, notificação e busca ativa dos eventos adversos;

•

Investigação imediata dos eventos ocorridos (exames clínicos e outros exames
complementares ao diagnóstico);

•

Classificação final dos EAPV
Deve ser dada atenção especial e busca ativa a notificação de eventos
graves, raros e inusitados, óbitos súbitos e inesperados, erros de imunização,
além dos Eventos Adverso de Interesse Especial (EAIE), que estão descritos no
Manual de Vigilância Epidemiológica dos Eventos Adversos Pós Vacinação e os
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que não constam no Manual estão descritos no Protocolo.
Nesse sentido, as unidades e equipes de vacinação devem ser orientados a
identificar possíveis EAPV, a prestar o atendimento inicial e acionar
imediatamente o SAMU, caso necessário, para o adequado atendimento préhospitalar e transferência para a Unidade de Urgência e Emergência mais
próxima. Havendo necessidade de internação, os Hospitais de Referência do
território devem ser acionados pela Central de Regulação a fim de viabilizar o
atendimento da forma mais eficaz possível.

12.4.8. Gerenciamento dos resíduos resultantes da vacinação

O gerenciamento dos resíduos resultantes da vacinação contra COVID19 deve estar em conformidade com o estabelecido na RDC nº 222 de 28 de
março de 2018 e na Resolução Conama nº 358 de 29 de abril de 2005, as quais
dispõem, respectivamente, sobre o regulamento técnico para o gerenciamento
de resíduos de serviços de saúde e sobre o tratamento e a disposição final dos
resíduos dos serviços de saúde (RSS).

12.4.7. COMUNICAÇÃO
A comunicação será de fácil entendimento, com o objetivo de quebrar
crenças negativas contra a vacina, alcançando assim osresultados e metas
almejadas.
A campanha de combate ao coronavírus tem como objetivo: informar,
educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população, gerando consenso
popular positivo em relação a importância da vacinação, contribuindo para
adesão à campanha, a fim de reduzir a morbidade e mortalidade pela Covid-19,
bem como para a redução da transmissão da doença. Citam-se, ainda, como
objetivos, o combate às fake news e o reforço a adesão do Conecte SUS.
São dois públicos alvo: profissionais da saúde e sociedade, com ênfase
nos grupos prioritários de cada uma das fases da campanha.
Mensagens chaves: A vacina protege contra o COVID-19. Estão sendo
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utilizadas vacinas de diferentes laboratórios para que todas as pessoas possam
ficar protegidas e para que ninguém fique sem a vacina. Todas as vacinas
aprovadas pela ANVISA têm eficácia comprovada e são seguras.
Será realizada ampla divulgação nos meios de comunicação no âmbito
municipal por meio das redes sociais, jornais, mídias televisivas, programas de
rádio, outdoor etc.

12.4.8. MONITORAMENTO SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO
Este plano está sujeito a revisão para fins de atualização e/ou revisão das
ações, haja vista a dinamicidade do cenário social e epidemiológico e as
possíveis mudanças nos estudos das vacinas, podendo exigir alterações ao
longo do processo. Reitera-se que algumas ações preparatórias para a
campanha de vacinação contra o COVID-19 já se iniciaram em 2020, sendo
assim, o monitoramento do plano executivo, bem como a supervisão e avaliação
serão importantes para acompanhamento da execução das ações planejadas,
na identificação oportuna da necessidade de intervenções, assim como para
subsidiar a tomada de decisão gestora em tempo oportuno.
O monitoramento está dividido em três blocos, a saber: 1. Avaliação e
identificação da estrutura existente na rede; 2. Processos; 3. Indicadores de
intervenção, em consonância com o Plano Estadual de Vacinação para o
COVID-19.Para cada um dos três blocos estão definidos indicadores de
monitoramento e intervenção. Os resultados desses indicadores (Apêndice 1)
serão avaliados pela equipe gestora e compartilhados e debatidos com o
conjunto de atores que integram a arena política decisória das ações de
imunização no município, com vistas a adotar as medidas cabíveis.
A supervisão e avaliação devem permear todo o processo com
responsabilidades compartilhadas entre os gestores municipais, estaduais e
federal. Tais processos apoiarão nas respostas necessárias para a correta
execução da intervenção.
Está prevista a avaliação final de todas as fases do processo, do
planejamento à execução do Plano após a intervenção, com descrição dos
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resultados esperados e alcançados, identificando-se as fortalezas e fragilidades
do Plano Operativo e da intervenção proposta.
13. REABILITAÇÃO NA COVID-19
A Nota técnica do Ministério da Saúde 28/2020 dispõe que os serviços de
reabilitação deverão oferecer retaguarda para atendimento aos usuários pós
internações originadas pelo covid-19 que gerem déficits de funcionalidade.
Pessoas com covid-19 moderados a graves apresentam necessidades de
reabilitação durante as fases aguda, subaguda e de longo prazo dos cuidados
de saúde; os profissionais de reabilitação devem estar presentes em UTIs,
enfermarias do setor COVID no HRVC e Ambulatório Especializado.
Os casos graves de covid-19 envolvem necessidades de reabilitação
relacionadas com as consequências do suporte ventilatório, da imobilização
prolongada e do repouso no leito. Estas podem incluir:
➢ Função pulmonar prejudicada;
➢ Descondicionamento físico e fraqueza muscular;
➢ Confusão mental (delirium) e outras deficiências cognitivas;
➢ Dificuldades de deglutição e comunicação; e
➢ Transtornos de saúde mental e necessidades de apoio
psicossocial.

A reabilitação melhora os resultados de saúde de pacientes com casos graves
de covid-19 e beneficia os serviços de saúde das seguintes maneiras:
a) Melhores resultados de saúde e funcionalidade – ela pode
reduzir a frequência de complicações resultantes das
internações em UTI como a Síndrome pós terapia intensiva
(conjunto

de

incapacidades

funcionais,

cognitivas

e

psicossociais adquiridas ou agravadas após uma doença
crítica e permanência na terapia intensiva) e visa otimizar a
recuperação de um paciente e reduzir a ocorrência de
incapacidade. As intervenções de reabilitação podem ajudar
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a resolver muitas das consequências da covid-19 grave,
incluindo deficiências físicas, cognitivas e relacionadas à
deglutição, além de fornecer apoio psicossocial. Pacientes
mais

idosos,

e

aqueles

com

problemas

de

saúde

preexistentes, podem ser mais vulneráveis aos efeitos da
doença grave, e a reabilitação pode ser particularmente
benéfica para manter o seu nível anterior de independência;

b) Facilitação da alta precoce- A reabilitação é particularmente
importante para preparar os pacientes para a alta, coordenar
altas hospitalares complexas e garantir a continuidade do
cuidado.

c) Redução do risco de reinternação: A reabilitação ajuda a garantir que
os pacientes não se deteriorem após a alta e precisem ser reinternados,
o que é essencial num contexto de escassez de leitos hospitalares.

Fase da
atenção
Agudas

Subaguda

Intervenções de reabilitação
Enquanto os pacientes com COVID-19 grave recebem
suporte ventilatório, os profissionais de reabilitação
podem ser envolvidos para apoiar o manejo respiratório
agudo manter e melhorar a funcionalidade, a fim de
facilitar
a recuperação precoce.
Profissionais
especializados em reabilitação podem realizar
intervenções que ajudam a melhorar a oxigenação,
desobstruir as vias aéreas e facilitar o desmame
ventilatório, podendo também desempenhar um papel
na promoção da nutrição e na prevenção da pneumonia
aspirativa, especialmente pós-intubação e/ou em
pacientes com traqueostomia.
No período de recuperação inicial, uma vez que os
pacientes tenham retornado a uma enfermaria ou a uma
unidade de atenção subaguda, ou para pacientes cuja
gravidade não justifique a internação em uma unidade
de terapia intensiva e que tenham sido tratados em uma
enfermaria hospitalar, as intervenções de reabilitação
podem se concentrar no tratamento de deficiências
persistentes na mobilidade, função respiratória,
cognição, deglutição, nutrição e comunicação. As
intervenções durante esse período visam ainda

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
END: PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78 – CENTRO
CEP: 47520-000 FONE: (77) 3698-2701

Ambiente típico
da intervenção
Unidades
de
terapia intensiva,
unidades
de
atenção subaguda
(inclusive centros
para pacientes com
IRAG)

Enfermarias
hospitalares,
instalações
de
atenção subaguda
(inclusive centros
para pacientes com
IRAG)

69

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À
DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Longo
prazo

promover a independência nas atividades da vida diária
e dar apoio psicossocial. Os profissionais de reabilitação
também contribuem significativamente preparação e
planejamento da alta, o que pode ser particularmente
complexo em pacientes mais idosos e com
comorbidades.
Após a alta, os profissionais de reabilitação podem
promover a realização de exercícios progressivos, a
educação sobre conservação de energia e alterações do
comportamento, modificação da casa e produtos
assistivos, bem como fazer o trabalho de reabilitação
para qualquer deficiência específica. Durante a
recupoeração a longo prazo da Covid-19 grave, os
pacientes podem se beneficiar de intervenções de
reabilitação pulmonar, voltadas a deficiências físicas e
respiratórias, que incluem uma combinação de
exercícios progressivos, educação, atividades da vida
diária e apoio psicossocial.

Fonte:
OPASConsiderações
sobre
https://www.paho.org/en/topics/rehabilitation

a

reabilitação

durante

o

Centros
de
reabilitação,
programas
ambulatoriais,
serviços
domiciliares,
serviços
móveis,
telessaúde.

surto

de

covid-19-

13.1. FISIOTERAPIA NA REABILITAÇÃO
O Fisioterapeuta deve identificar em cada paciente quais são as
particularidades que indicam ou não a realização de intervenções, assim como
determinar qual será o tipo de intervenção prescrita. Em alguns casos, o
Fisioterapeuta poderá realizar acompanhamento, monitorização ou orientações
à distância, garantindo sempre a segurança do paciente, por exemplo, por meio
do telemonitoramento. Em outros casos, quando houver doenças associadas, a
intervenção poderá ser presencial, e quando esta for indicada, as atividades
devem ser realizadas em ambientes arejados.
De modo geral, o Fisioterapeuta deve evitar contato desnecessário com o
paciente devido ao risco de contágio. Enfatizamos, porém, que o Fisioterapeuta
em atendimento presencial deve estar sempre atento ao uso correto dos
equipamentos de proteção individual (EPIs), como a utilização de máscara N95,
em virtude de procedimentos que podem gerar aerossóis. Além disso, é preciso
fortalecer os cuidados em relação às medidas para evitar contágio. De modo
geral se tem por objetivo prevenir os agravos musculoesqueléticos, melhorar os
sintomas respiratórios e proceder o rastreio para indicação ou não de
hospitalização, com base na avaliação da dispneia e da SpO2.
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Além disso, a atuação junto a esses pacientes, idealmente, deve incluir
suporte psicológico e educação sobre a doença. Durante a fase de isolamento,
os pacientes naturalmente aumentam o tempo em que ficam na posição sentada
ou deitada, o que pode contribuir de forma expressiva para maior intolerância ao
exercício, redução de força muscular, prejuízo de tosse e expectoração e maior
risco de trombose venosa profunda (TVP), especialmente em indivíduos que
fazem parte do grupo de risco, como idosos e obesos. Dessa maneira, a
fisioterapia deve ser baseada em uma avaliação abrangente das condições de
saúde do paciente e dos objetivos terapêuticos.
É importante ressaltar que pacientes com covid 19 frequentemente
apresentam febre, que é um achado intrinsecamente ligado a um maior gasto
energético, sendo que nessas condições não é recomendada a prática de
exercício físico.
14. Comissão Municipal de Acompanhamento, Controle e Prevenção da
COVID-19

Diante do preocupante cenário epidemiológico global quanto à incidência do
novo Coronavírus (COVID-19) e a necessidade de medidas preventivas e
terapêuticas como forma eficaz de controle desta patologia. A Prefeitura
Municipal de Ibotirama cria o Decreto Nº 053/2020 de 14 de abril de 2020.
“Dispõe sobre a criação da Comissão de Acompanhamento, Controle e
Prevenção do COVID19 no Município de Ibotirama e dá outras providências”.

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Acompanhamento, Controle e Prevenção
do COVID-19 no município de Ibotirama.

Art. 2º A comissão será composta pelos seguintes membros:

I.

Secretário de Saúde

II.

Diretor Geral Hospitalar

III.

Coordenador da Divisão de Tributo
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IV.

Secretário de Assistência Social

V.

Secretário de Educação

VI.

Presidente da Câmara de Vereadores

VII.

Comandante da 28ª CIPM

VIII.

Presidente da CDL de Ibotirama

Art. 3º A presente Comissão terá as seguintes atribuições:

I.

Realizar o monitoramento dos casos suspeitos de Coronavírus - COVID19 no
Município de Ibotirama;

II.

Instituir e manter atualizados os Protocolos e Fluxos de Vigilância e Atenção dos
casos de Coronavírus - COVID-19;

III.

Capacitar a Rede Municipal de Saúde, quanto à instituição do Protocolo de
Diagnóstico, Tratamento, Monitoramento e acompanhamento dos casos de
Coronavírus - COVID-19;

IV.

Instituir Normas de Biossegurança, relativas ao manejo de casos de Doença
Respiratória Aguda Grave, em decorrência do COVID-19;

V.

Desenvolver conjunto de ações de comunicação, informação e educação em
saúde específicas para o COVID-19, visando a promoção, a prevenção e a
recuperação da saúde;

VI.

Pactuar com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, estratégias para
garantir os insumos, a coleta de material biológico, os medicamentos e a
capacitação das equipes técnicas dos serviços hospitalares;

VII.

Publicar boletins periódicos, tratando da situação epidemiológica do COVID-19.

Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Fonte: PMI-2021 disponível em:
<https://www.ibotirama.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=3588&c=317&m=0>
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