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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) AO COVID-19

ATIVIDADES RELATIVAS AO PERÍODO DE 17 A 22 DE MARÇO DE 2020

1. HISTÓRICO

No dia 17MAR2020 houve a primeira reunião para instalação do Comitê de Crise

de Enfrentamento ao COVID - 19, com a confecção do Plano de Contigência

Municipal de enfrentamento à doença.

2. BOLETIM EPIDEMIOLÓGICOMUNICIPAL

Atualizado em 22MAR2020

CASOS

Em Investigação Prováveis Descartados Confirmados

- 01 - -

3. PLANO DE AÇÃO DA SEMANA ANTERIOR (17 a 22MAR2020)

COMPONENTE ATENÇÃO BÁSICA - Responsável: Enfª Sáskia Souza

1. Elaborar do Plano de Contingência Municipal do novo Coronavírus.

2. Qualificar os profissionais que atuam na APS.

3. Priorizar o atendimento de pessoas com suspeita de Síndrome Gripal (SG),

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e SRAG causada pelo COVID-19.

4. Garantir o registro do atendimento no sistema de informação do Serviço de

Atenção Básica (SISAB).

5. Garantir materiais necessários para prevenção e controle (EPI, medicamentos,

material penso, material de limpeza, etc).
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6. Notificar imediatamente o caso suspeito/confirmado do covid-19 para o CIEVS

Nacional.

7. Apoiar e realizar ações em parceria com a Vigilância em Saúde (acompanhar

quarentena, acompanhar casos, busca ativa dos contatos).

8. Manter informado os profissionais de saúde e a população através das mídias

sociais (esferas federais, estaduais e municipais).

9. Orientar a população de medidas preventivas e desmistificar qualquer informação

falsa, fake news, sobre a infecção sobre o COVID-19.

COMPONENTE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Responsável: Marconde

1. Prestar apoio técnico as ações de Vigilância Epidemiológica desenvolvidas pelas

equipes dos PSF sempre que necessário.

2. 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).

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

saúde.

4. Disponibilizar equipes de resposta rápida para a investigação de casos

confirmados da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19).

5. Conduzir investigação epidemiológica e rastrear contatos de casos suspeitos e

confirmados da infecção humana da doença pelo COVID-19.

COMPONENTE SUPORTE LABORATORIAL - Responsável: Hélio

1. Ficar em condições de realizar os testes rápidos que serão disponibilizados pela

Ministério da Sáude.

2. Treinar as equipes das USF e do Hospital para realizarem os testes rápidos.

Obs: Aguardando disponibilização de kits e treinamento, por parte do MS e SES,

respectivamente.

COMPONENTE REDE ASSISTENCIAL (HOSPITAL) - Responsável: Enfª Marta Marques
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1. 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.

2. 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.

3. Orientar, em caso de surto ou epidemia de casos de Coronavírus, a organização da

rede de atenção à saúde para disponibilidade de UTI que atenda a demanda de

cuidados intensivos para casos graves, garantido adequado isolamento dos mesmos.

4. 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 - Responsável: Farmacêutico Vivaldo

1. Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos

pacientes.

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

definição clínica para uso do fosfato de oseltamivir – GERES/SES ou protocolo a ser

estabelecido pelo MS.

3. Monitorar o estoque de medicamentos, EPI e materiais de penso.

COMPONENTE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Responsável: Clébio

1. Divulgar material informativo para orientar a população quanto a prevenção e

controle da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19);

2. Atender aos fluxos de informação s quando for necessária a investigação de

contatos de casos suspeitos ou confirmados do COVID-19.

3. Reforçar e ampliar a orientação a população com alerta através de carros de som

ou outros meios de mídia sobre medidas para prevenção e controle para a doença

pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) especialmente a higienização das mãos com

frequência e etiqueta respiratória
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4. Definição e divulgação dos equipamentos de proteção individual necessários aos

atendimentos de casos suspeitos ou confirmados sobre as medidas de precaução e

controle.

COMPONENTE GESTÃO - Responsável: Conceição

1. Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência, Anvisa, e outros

órgãos envolvidos na prevenção e controle do vírus COVID-19.

2. Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário

epidemiológico da infecção humana por COVID-19.

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

alerta.

4. Garantir e monitorar estoque estratégico de insumos laboratoriais para

diagnóstico da infecção humana por COVID-19.

5.Garantir e monitorar estoque estratégico de medicamento para o atendimento de

casos suspeitos e confirmados para o vírus COVID-19.

6.Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica

(protocolos,manuais, guias, notas técnicas).

7. Identificar fomentos para as ações emergênciais no enfrentamento do vírus

COVID-19.

4. RESULTADOS ESPERADOS

Fazer com que o município de Cortês controle a Curva Epidemiológica dos casos

confirmados de infecção pelo COVID-19,achatamento da mesma, sendo assim,

cumprindo as metas estabelecidas pelo MS.

5. ATIVIDADES FUTURAS

REUNIÕES

Data-Hora Local Participantes Pauta

23MAR2020 -

10:30h

Secretaria de

Assistência Social

1. Conceição - Secretária
de Saúde
2. Sáskia Souza - Coord,
Atenção Primária
Juarez - Coord.
Planejamento da Sec.

1. Mídia:
- Divulgação da Nota Informativa sobre o isolamento
social (Ação vem sendo realizada desde o dia
21MAR2020);
- Divulgação do aúdio da Promotoria do Município (Ação
vem sendo realizada desde o dia 21MAR2020);
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Cortês-PE, 22 de março de 2020.

SÁSKIA VERÔNICA MOURA SOUZA - Enfª
Coordenação da Atenção Primária

Saúde
3. Júnior - Diretor Adm.
Do HSAF
4. Valdomiro (Nenê) -
Sec. De Governo
5. Evandro - Mídia
6. Érica - Coord. SAMU e
CCIH do HSAF
7. Vereador Salatiel

- Divulgação da Nota Informativa sobre a Campanha de
Vacinação contra gripe;
- Aquisição de banners, folders e fluxogramas de
atendimento na Atenção Primária e Hospitalar.

2. Capacitação das Equipes da Atenção Primária e
Hospital.

3. Aquisição e Distribuição de EPI às equipes.

4. Cumprimento dos Decretos Federais, Estaduais e
Municipais no enfrentamento ao Covid-19.

5. Vacinação dos idosos e profissionais de saúde porta a
porta.

6. Busca ativa dos casos.

7. Fluxo no atendimento nas UBS e no HSAF.

8. Restrição das quantidades de pessoas no Mercado
público, farmácias, supermercados, lotéricas,
atendimento ao público nos prédios públicos, HSAF, etc.

9. Restrição de quantidade passageiros, restrição do uso
do ar-condicionado e orientação para a abertura das
janelas.

10. Apoio do policiamento local.

11. Apoio do Ministério Público de PE.

12. Monitoramento do Espaçamento dos bancos da feira
livre do município.

13. Doação de álcool gel e álccol 70º pela Usina Pumaty.

14. Panfletagem e orientação quanto ao Covid - 19, na
entrada principal da cidade.

15. Encaminhamentos as Secretarias de Transporte,
Assistência Social, Turismo e Mída.


