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APRESENTAÇÃO
Tendo em vista, a Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) e seguindo informações
ofertadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS), a
Secretaria de Saúde do município de Conceição do Jacuípe, através da Coordenação de
Vigilância Epidemiológica e da Atenção Básica, apresenta o Plano Municipal de
Contingência para Enfrentamento do Vírus COVID-19 no cenário da Atenção Primária.
Tem como finalidade orientar e padronizar as ações das Equipes de Saúde da Família
(ESF’s) na rede por meio de estratégias adequadas e oportunas afim de reduzir
complicações e danos ocasionados pelo vírus na população.
LOCAL
Unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde
EXECUTANTES
Profissionais das Equipes que atuam na Atenção Básica à Saúde.
OBJETIVOS
Objetivo Geral

Oferecer preparo padronizado e coordenado para o enfrentamento do vírus COVID-19,
no âmbito da Atenção Primária Municipal.
Objetivos Específicos
Estabelecer estratégias de comunicação de risco;
Reduzir complicações, internações e óbitos, decorrentes da infecção pelo Vírus;
Coordenar as ações para enfrentamento da pandemia;
AÇÕES
1. Acolher o usuário na UBS;
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2. Identificar caso suspeito: avaliar todas as pessoas que apresentem febre ou pelo
menos um sinal/sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia,
cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, entre
outros);
3. Avaliar caso suspeito de doença pelo Coronavírus, de acordo com cada
especificidade;
4. Adotar medidas de isolamento nas áreas da UBS:
O individuo com suspeita, do novo Coronavírus deve utilizar máscara
cirúrgica desde o primeiro atendimento;
A consulta do caso suspeito deverá ser realizada em sala privativa, que
deverá ser exclusiva para tal finalidade (quando possível) ou com menor
circulação de pessoas, mantendo a porta fechada e o ambiente ventilado;
Realizar higiene correta das mãos, respeitando os cinco momentos da
higienização ¹;
5. Evitar aglomerações: orientar e realizar ações para evitar aglomerações nas
UBS’s, enfatizando a importância do distanciamento de dois metros nas filas;
permanência em locais arejados; agendamento de atendimentos quando possível;
6. Notificar: caso suspeitos prováveis e confirmados devem ser notificados
imediatamente;
7. Identificação de contactantes: realizar a identificação de todas as pessoas que
tiveram ou têm contato com caso suspeito ou confirmado e realizar busca ativa.
Aqueles que moram próximo a uma pessoa com suspeita devem ser
acompanhados e monitorados quanto à apresentação de sinais e sintomas;
8. Transporte: Certificar-se de que as informações do caso suspeito serão passadas
oportunamente para a Unidade de Referência a qual a pessoa for encaminhada. Os
profissionais envolvidos no transporte deverão usar máscara cirúrgica e se houver
necessidade de realizar procedimentos, atentar para uso dos EPI’s adequados.
Deve também garantir a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante
o transporte. Após realização do transporte deverá limpar e desinfetar todas as
superfícies internas do veículo, utilizando álcool 70%.
9. Medidas de controle do ambiente assistencial:
Desinfetar com álcool 70% os equipamentos de uso compartilhado entre
as pessoas;
¹ - Trata-se da realização da lavagem antes do contato com a pessoas, antes da realização de procedimento, após
risco de exposição a fluidos biológicos, após contato com a pessoa e após contato com áreas próximas à pessoa, ainda
que não tenha tocado ou cuidado direta ou indiretamente da pessoa.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RFMFCRVOBQRFBMSVUJJX9W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
20 de Março de 2020
6 - Ano VIII - Nº 2289

Conceição do Jacuípe

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Realizar a lavagem das mãos com frequência e respeitar os 05 momentos
da higienização;
Utilizar EPI´s;
Fornecer máscara cirúrgica à pessoa com suspeita de infecção ou àquelas
que tiveram ou têm contato com o caso suspeito ou confirmado;
Reduzir procedimentos indutores de aerossóis;
10. Medidas de prevenção coletiva:
Orientar as pessoas que durante tosse ou espirro cubram o nariz e a boca
com o cotovelo flexionado;
Lavar as mãos com água e sabão, rotineiramente, por pelo menos 20
segundos caso contrário usar álcool a 70%;
Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas;
Realizar palestras diariamente, em sala de espera, nas Unidades Básicas
de Saúde, abordando sobre os sinais e sintomas do vírus e afins;
Manter os ambientes bem arejados;
11. Materiais necessários para medidas de prevenção:
Máscara padrão de segurança;
Máscara cirúrgica;
Protetor ocular ou de face;
Luvas;
Capote/ Avental/ Jaleco;
Sabão liquido;
Papel toalha;
Álcool em gel;
Álcool 70%;
Higienizantes para o ambiente;
Saco para descarte de resíduo contaminado;
12. Reorganização das agendas das Unidades de Saúde da Família:
Atividades suspensas
Estão suspensas temporariamente, por serem atividades de maiores riscos
e terem como público pessoas com maior vulnerabilidade:
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Puericultura;
Planejamento familiar;
Coleta citopatológica;
PSE;
Atendimento odontológico;
Atendimentos da Equipe NASF;
Aferição de PA, HGT e temperatura (exceto usuários em situação de
urgência e emergência)
Atividades mantidas:
Atendimentos de Urgência (para médico, enfermagem e odontologia);
Vacinação: obedecendo orientação do afastamento social (01 metro);
Consulta de pré-natal: uma vez na semana, conforme horário agendado
e organização da agenda de cada Unidade, para evitar aglomerações;
Troca de sonda e curativo domiciliar;
Curativos realizados na Unidade de Saúde da Família;
Visita do ACS’s (Agentes Comunitários de Saúde): obedecer a
orientação do afastamento social (01 metro). Na visita domiciliar
identificar todas as pessoas que tiveram ou têm contato com caso suspeito
ou confirmado e apoiar a equipe da vigilância na realização e busca ativa.
Na presença de sinais e sintomas orientar que procure a Unidade Básica
de Saúde. Atuar junto a domicílios e outros espaços da comunidade sobre
os sinais, sintomas e medidas de prevenção e controle do Novo
Coronavírus. Utilizar EPI quando necessário e medidas preventivas de
controle de infecção e de proteção do ambiente de trabalho, sobretudo
durante as visitas.
Hiperdia :troca de receitas serão efetuadas conforme horário agendado e
organização da agenda de cada Unidade;
Aplicação de medicações;
Dispensação de medicações;
Triagem Neonatal e Triagem Pré-natal;
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