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APRESENTAÇÃO
Diante da situação de emergência de Saúde Pública do
Novo Coronavírus (2019-n CoV), no mundo todo, e com
base nas informações e recomendações disponibilizadas
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério
da Saúde (MS), a Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Riachão das Neves - BA, por meio da
Coordenação de Vigilância Epidemiológica Municipal,
apresenta o Plano Municipal de Contingência para
Enfrentamento do vírus 2019-n CoV. O presente
documento foi elaborado para nos nortear, e nos apoiar
frente ao surgimento de possíveis casos suspeitos do
novo vírus Coronavírus. Tem como finalidade
instrumentalizar os gestores, os serviços de saúde da rede
de atenção à saúde, para implementação de ações
adequadas e oportunas, a fim de evitar a introdução do
vírus e reduzir complicações e danos ocasionadas pelo
vírus (2019-n CoV) na população. Destaca-se que as
medidas a serem adotadas deverão ser proporcionais e
restritas aos riscos vigentes.

O QUE É O CORONAVÍRUS?
O Coronavírus é uma família de Vírus que
causam infecções respiratórias.
O novo agente do coronavírus (SARS-CoV-2) foi
descoberto em 31/12/19 após casos registrados na
China. Provoca a doença chamada de Coronavírus
(COVID-19).
QUAIS SÃO OS SINTOMAS DO CORONAVÍRUS?
Os sinais e sintomas do Coronavírus são
principalmente respiratórios, semelhantes a um
resfriado. Podem, também, causar infecção do trato
respiratório inferior, como as pneumonias. No
entanto, o coronavírus (SARS-CoV-2) ainda precisa
de mais estudos e investigações para caracterizar
melhor os sinais e sintomas da doença.
Os principais sintomas conhecidos até o momento
são:
- Febre
-Tosse
- Dificuldade para respirar

Algumas pessoas podem apresentar cansaço, dores
no corpo, mal estar geral, congestão nasal, coriza,
dor de garganta, dor no peito. Esses sintomas
geralmente são leves e começam de forma gradual.
Pessoas idosas, e portadores de certas doenças
crônicas, bem como hipertensos, diabéticos,
imunodeprimidos, dentre outros como os fumantes,
têm um risco maior de desenvolver a forma grave da
doença.
Pessoas com quadro leve da doença deve
permanecer em casa e tratar o quadro com
sintomáticos prescrito pelo seu médico particular,
médico da família, ou o medico da sua unidade
básica de saúde, Já os pacientes que apresentarem
quadro
clínico
de
febre,
tosse,
com
comprometimento da respiração, dificuldade para
respirar, a chamada dispnéia, este paciente deve
procurar o serviço médico em pronto atendimento de
emergência de imediato, chegando à unidade de
emergência será lhe entregue uma máscara
cirúrgica/ N95, e o mesmo colocado em isolamento
para atendimento, coleta do material para exame

para o COVID-19 e será tomada todas as medidas
cabíveis em relação ao caso suspeito.
COMO SÃO DEFINIDOS OS CASOS SUSPEITOS
DE CORONAVÍRUS?
O MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTABELECEU OS
SEGUINTES CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE CASOS
SUSPEITOS:
- FEBRE E MAIS UM SINTOMA GRIPAL, COMO
TOSSE OU DIFICULDADE PARA RESPIRAR.
- TER ESTADO, EM PAÍSES COM CASOS SUSPEITOS
E CONFIRMADOS COMO: CHINA, AUSTRÁLIA,
CORÉIA DO SUL, CORÉIA DO NORTE, CAMBOJA,
FILIPENAS, JAPÃO, MALÁSIA, VIETNÃ, SINGAPURA,
TAILÃNDIA, ITÁLIA, ALEMANHA, FRANÇA, IRÃ, EUA,
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS, DENTRE OUTROS.
-TER TIDO CONTATO COM PESSOAS QUE VIAJARAM
PARA ESSES PAÍSES ACIMA CITADOS, COM CASOS

SUSPEITOS
E
CONFIRMADOS,
APRESENTANDO OS SINTOMAS.

E

ESTEJAM

- TER TIDO CONTATO COM PESSOAS QUE
VIAJARAM PARA ESSES PAÍSES ACIMA CITADOS,
COM CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS, E
ESTEJAM APRESENTANDO OS SINTOMAS.
-TER TIDO CONTATO COM PESSOAS QUE NÃO
VIAJARAM PARA NENHUM OUTRO PAÍS, MAS QUE
ESTEJAM APRESENTANDO OS SINTOMAS.
COMO O CORONAVÍRUS É TRASMITIDO?
Ele é transmitido/ disseminação de pessoa para
pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas
respiratórias ou contato, está ocorrendo no
momento.
Qualquer pessoa que tenha contato próximo (cerca
de 1 m) com alguém com sintomas respiratórios está
em risco de ser exposta a infecção.
A transmissão do Coronavírus costuma ocorrer
pelo ar ou por contato pessoal com secreções
contaminadas, tais como:

- Gotículas de Saliva;
- Espirro;
-Tosse;
- Catarro;
-Contato pessoal próximo, como toque ou
aperto de mão;
- contato com objetos ou superfícies
contaminadas, seguindo de contato com a
boca, nariz ou olhos.
COMO PREVENIR O CORONAVÍRUS?
- Lavar as mãos freqüentemente com água e sabão
por pelo menos 20 segundos, após tossir, ao
espirrar, ir ao banheiro, tocar em maçanetas, mexer
em animais, pegar nas mãos de outras pessoas, ou
tocar as mãos em quaisquer superfícies que podem
estar contaminadas. Se não houver água e sabão,
usar um desinfetante para as mãos á base de álcool
(Álcool gel).

- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos
não lavadas.
-Evitar contato próximo com pessoas doentes.
-Ficar em casa quando estiver doente (Isolamento
domiciliar).
- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um
lenço de papel e jogar no lixo.
- Espirrar ou tossir no cotovelo
-Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados
com freqüência.
-Manter os ambientes bem ventilados e arejados.
- Evitar aglomerações de pessoas, e manter distância
de aproximadamente 01 metro entre as pessoas, e
de 02 metros com pessoas que estejam
apresentando tosse, espirro, ou outros sintomas de
gripe.
- Evitar deslocamentos/ viagens nesse período de
Pandemia, e principalmente de pessoas que estejam
apresentando alguns desses sintomas.

- Evitar o compartilhamento de objetos de uso
pessoal, como talheres, pratos, copos, ou garrafas,
bem como toalhas, toalhas de rosto
Os profissionais da área de saúde devem utilizar
medidas de precaução padrão, de contato, e de
gotículas (Máscara cirúrgica, luvas, avental não
estéril e óculos de proteção).
Com isso você contribui para evitar a disseminação
de doenças respiratórias.

OBJETIVOS
Objetivo Geral
Estarmos preparados para o enfrentamento no caso de
surgimento do Novo Coronavírus no município de Riachão
das Neves.
Objetivos Específicos
• Realização
de
Ações
de
vigilância
epidemiológica, e as ações da Atenção Básica junto às
unidades básicas de saúde, e a Unidade Hospitalar, bem
como SAMU, Laboratório Municipal, para enfrentamento
de uma possível epidemia no município.
• Entrega de Nota técnica do Coronavírus, e
Fluxograma Municipal do Coronavírus, para todas as
Unidades de Saúde do Município.
• Realização de busca ativa a pacientes que por
alguma eventualidade tenha tido contato com pessoas
que estiveram viajando para outros países neste período
de epidemia.
•
Desenvolver estratégias e mecanismos de
cooperação entre as áreas técnicas (Educação, Ação

social, etc., para desenvolver ações educativas para
esclarecimento da população, acerca do novo vírus.
• Campanha junto á população acerca da Higienização
das mãos (Divulgação em redes sociais, Rádio, panfletos,
Ação educativa dos Agentes Comunitários de Saúde,
carros de som).
•
Assegurar a distribuição de insumos, materiais
educativos aos profissionais de saúde, disponibilizados
pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado
da Bahia, e Secretaria Municipal de saúde aos
profissionais de saúde.
• Treinamento a ser realizado pelo Núcleo Regional de
Saúde do Oeste da Bahia (NRS), para os profissionais do
laboratório municipal para a coleta em tempo hábil de
material da Orofaringe, e encaminhamento ao
LACEM (Laboratório Central da Bahia).
•
Reduzir complicações, internações e
decorrentes das infecções pelo vírus 2019-nCoV.

óbitos,

Redes Interligadas de Saúde do Município - Para
estarem preparadas para o surgimento de casos de
CORONAVÍRUS.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIA MUNICIPAL

ATENÇÃO BÁSICA/UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO
HOSPITAL MUNICIPAL
SAMU 192 – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA
LABORATÓRIO MUNICIPAL/ LABORATÓRIO ESTADUAL
(LACEM)

Redes Interligadas de Saúde do Estado que darão
suporte ao Município em caso de surgimento de
CORONAVÍRUS.

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO ESTADO
DA BAHIA - DIVEP

SUREM – SISTEMA DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA
EMERGÊNCIA

HOSPITAL DO OESTE (HO) – BARREIRAS – BA

AEROPORTO DE BARREIRAS/HOSPITAL COUTO MAIA –
SALVADOR – BA

AÇÕES:
Fortalecer os serviços de saúde para detecção,
notificação, investigação e monitoramento de casos
suspeitos, prováveis e confirmados de infecção pelo vírus
2019-nCoV.
*Fortalecimento da HIGIENIZAÇÃO das mãos, com
fornecimento de álcool gel para as unidades básicas de
saúde, hospitalar, SAMU, laboratório municipal,
Farmácia básica do município.
* Realização de salas de espera nas Unidades Básicas
de Saúde, e rodas de conversas nas escolas pelos
profissionais de saúde, Médicos, Enfermeiros, Dentistas,
ACS, Auxiliar de saúde Bucal, Técnicos de Enfermagem,
Fisioterapeutas, Nutricionista, Psicólogo, dentre outros,
a cerca da doença CORONAVÍRUS e a higienização das
mãos;
*Campanha junto á população acerca da Higienização
das mãos (Divulgação em redes sociais, Rádio, panfletos,
ação educativa dos Agentes Comunitários de Saúde,
carros de som, palestras, feiras de saúde).

 Realização de uma triagem/anamnese bem rica
a cerca de um paciente suspeito de Coronavírus,
principalmente se o mesmo teve contato com
alguém vindo de países com casos confirmados,
ou se o mesmo esteve viajando a esses países.
 Entrega de máscara Cirúrgica/N95 ao paciente
suspeito, e profissional de saúde que esteja
atendendo ao paciente.
 Notificação imediata do caso suspeito (VIEP
Local e DIVEP – Estado)
 Comunicado via telefone imediatamente a
Vigilância Epidemiológica local, e posteriormente
a Vigilância do Estado de um caso suspeito.
 Coleta em tempo hábil de material da Orofaringe
no laboratório municipal, e encaminhamento ao
LACEM.
 Tratamento da sintomatologia, e “isolamento
domiciliar” do caso suspeito, por no mínimo 14
dias.
 Acompanhamento, e fechamento do caso junto
ao Sistema de Informação do Ministério da
Saúde.
Riachão das Neves- 16 de Março de 2020.

