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1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Contingência é o documento que registra o planejamento elaborado a 

partir da emergência em saúde pública com o intuito de auxiliar gestores, 

profissionais e a sociedade do município de Camaçari, na resposta local ao 

enfrentamento da Pandemia da Infecção Humana causada pelo novo coronavírus - 

COVID-19, que teve início em dezembro de 2019, na China, quando o Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças (CDC) Chinês identificou um aumento de doença 

respiratória em trabalhadores de um mercado de alimentos de Wuhan, capital da 

província de Hubei. A doença disseminou-se rapidamente na província de Hubei e, 

desde então, atingiu mais de 100 países dos cinco continentes, tendo sido declarada 

Pandemia em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde.  

 

Posteriormente, identificou-se como causador da doença um novo coronavírus, 

denominado em 2020 de SARS-CoV-2. O vírus pertence à família Coronaviridae e 

provoca uma doença respiratória, chamada de COVID-19.  

 

Neste documento serão definidas as responsabilidades do Governo Municipal em 

consonância com os Planos de Contingência do Ministério da Saúde e da Secretária 

de Saúde do Estado da Bahia, de modo a atender as situações vinculadas à 

emergência da circulação desse vírus no município. Pretende orientar todas as 

unidades de saúde do território municipal, publicas e privadas, em todos os níveis da 

atenção, e será revisado na medida em que novos conhecimentos sejam adquiridos 

e ocorra alteração do cenário epidemiológico da doença no país, estado e no 

município. 

 

As ações a serem implementadas devem nortear e promover a assistência 

adequada às pessoas e a coletividade, a vigilância a saúde (principalmente por meio 

da vigilância epidemiológica sensível e oportuna), bem como ações de 

comunicação. Essas diretrizes têm por objetivo auxiliar os serviços de saúde na 

mitigação dos processos epidêmicos, comunicação de risco e na redução da 

morbimortalidade por esta doença. Importa ressaltar que as equipes do Sistema 

Único de Saúde – SUS desenvolvem diversas atividades de rotina que coadunam 

com as ações definidas neste plano.  
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A estruturação deste plano na perspectiva dos Níveis de Alerta, Perigo Iminente e 

Emergência, será focada no nível de resposta de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) o que corresponde a confirmação de transmissão 

local do primeiro caso de doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) no 

território nacional, e reconhecimento de Declaração de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII) pela organização Mundial de saúde 

(OMS), além da legislação municipal vigente.   

 

São áreas de intervenção essenciais em todos os níveis da Emergência em Saúde 

Pública: 

• Gestão: administrativa e financeira, sobretudo de recursos humanos, 

equipamentos e insumos; 

• Vigilância em Saúde: Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária / em 

Saúde Ambiental e Vigilância da Saúde do Trabalhador; 

• Rede Assistencial: Atenção Básica e de Média e alta Complexidade;  

• Assistência Farmacêutica; 

• Regulação. 

 

2. OBJETIVOS E METAS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Organizar as ações de prevenção e controle para o enfrentamento do novo 

Coronavírus (COVID-19) no Município de Camaçari diante da Pandemia 

estabelecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS).  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Monitorar oportunamente as ações realizadas para enfrentamento à 

emergência do novo Coronavírus (COVID-19) no Município de Camaçari; 

• Organizar as ações do Sistema Único de Saúde - SUS Municipal, de 

assistência e vigilância, de acordo com o cenário epidemiológico; 
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• Definir as responsabilidades por componente (vigilância em saúde, 

assistência, suporte laboratorial, regulação, comunicação e gestão);  

• Organizar e orientar o fluxo dos pacientes com suspeita de infecção pelo novo 

Coronavírus (COVID-19), na rede municipal de saúde e com a rede de 

referência definida pela SESAB; 

• Instituir o Comitê de acompanhamento das ações de prevenção e controle do 

novo Coronavírus (COVID-19) a fim de garantir a promoção de ações 

intersetoriais e o estabelecimento de responsabilidades por setores 

específicos;  

• Estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos padronizados para a 

resposta ao novo Coronavírus (COVID-19). 

  

2.3 METAS 

 

• Notificar e investigar, em tempo oportuno, 100% dos casos graves, internados e 

que evoluírem para óbito suspeitos de COVID-19;  

• Alimentar os sistemas de informação pertinentes, em 100% os casos síndrome 

gripal notificados; 

• Monitorar 100% da taxa de ocupação de leitos dos pacientes suspeitos e 

confirmados de COVID-19; 

• Instalar o Comitê Operacional de Emergência em Saúde - COE Saúde.  

 

 

3.  PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO MUNICÍPIO 

 

Considerando o cenário mundial do novo coronavírus (COVID-19), cuja transmissão 

teve início na China em 31 de dezembro de 2019, a Secretaria de Saúde do Estado 

da Bahia iniciou o processo de articulação das ações de vigilância em saúde e 

organização da rede de atenção em janeiro de 2020, visando preparar resposta 

coordenada para enfrentamento da possível ocorrência de casos na Bahia. 

 

No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em 26/02, em residente de São Paulo que 

retornara de viagem pela Itália. Até o dia 31/03, foram confirmados 5,717 casos e 
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201 óbitos da doença (com uma taxa de letalidade de 3,5%). A região com maior 

número de casos e óbitos é a Sudeste, com 3.406 (59,6%) e 4,7% de taxa de 

mortalidade.    

 

Na Bahia, o primeiro caso foi confirmado em 06/03/2020, nove dias após a 

confirmação do primeiro caso no Brasil, em residente de Feira de Santana que tinha 

histórico de viagem à Itália, e apresentou sintomas após o retorno ao Brasil. A partir 

de então já foram confirmados 213 casos (com incidência de 1,4 casos a cada 

100.000 habitantes), dentre os quais 2 evoluíram para óbito (letalidade de 0,9%). 

 

Os casos notificados obedecem às definições de caso suspeito, conforme 

orientações do Ministério da Saúde, que foram sendo modificadas ao longo da 

evolução da epidemia e conforme estágio de transmissão em cada território, 

principalmente a partir da declaração de transmissão comunitária em todo território 

nacional desde 20 de março.  

 

Seguindo o mesmo critério de definição de casos do Ministério da saúde e 

Secretária de Saúde do Estado, Camaçari registrou o primeiro caso confirmado de 

COVID-19 em residente no dia 18 de março – uma mulher, residente em bairro do 

distrito de Vila de Abrantes do município, que apresentou forma leve da doença e 

evoluiu para cura sem complicações. Até 31 de março de 2020, o município 

registrava 45 casos descartados, 33 em análise laboratorial e 01 caso confirmado.  

 

4.  COMPONENTES DO PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVIRUS 

 

O Plano Municipal de Contingência do Coronavírus está estruturado em 

componentes, cada um deles adaptado aos protocolos do Ministério da Saúde, do 

Estado da Bahia e voltado para a sua operacionalização. São eles:  

4.1 Vigilância em Saúde; 

4.2 Atenção Básica à Saúde; 

4.3 Assistência da Média e Alta Complexidade; 

4.4 Assistência Farmacêutica; 

4.5 Serviço de Apoio Diagnóstico; 

4.6 Central de Regulação de Leitos. 
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A resposta à emergência do novo Coronavírus (COVID-19) no Município de 

Camaçari se organizou e vem sendo implementada de acordo com os três níveis 

propostos no Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (2019-nCoV). Cada nível de resposta levará em consideração a 

avaliação do risco de introdução do novo Coronavírus e o impacto para a saúde 

pública. Os cenários possíveis são: 

 

1) Nível de Alerta 

Nesta fase que antecede a introdução da doença em nosso território, todas as ações 

e medidas são adotadas para identificar oportunamente e evitar a dispersão do 

vírus, ou seja, as estratégias devem ser voltadas para a identificação precoce de 

casos importados e para evitar que o vírus seja transmitido de pessoa a pessoa, de 

modo sustentado. 

Esta fase de contenção exige da atenção à saúde, da vigilância à saúde, como 

também das ações da gestão em saúde e intersetoriais: o diagnóstico e 

planejamento local, com previsão das necessidades (compra de insumos 

estratégicos, abastecimento de EPIs, entre outras necessidades); definições e 

indicações da rede da atenção básica, da média e alta complexidade, com destaque 

para a rede de urgência e emergência, e outros setores afins da saúde; e a definição 

do canal de Comunicação na presente situação. Imprescindíveis para o bom 

desempenho das medidas adequadas em todas as frentes de trabalho.  

Como medida inicial necessária, foram realizadas reuniões temáticas com o 

Colegiado Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, de forma a dar os passos 

necessários junto aos órgãos gestores da SESAU, desde fevereiro de 2020. Iniciou-

se capacitações para profissionais de saúde para a detecção e notificação oportunas 

de casos importados, conforme a doença avançava no cenário internacional.  

 

2) Nível de Perigo Iminente 

Este nível que se estabelece a partir da confirmação do primeiro caso de COVID-19 

em residente no município, e teve início em nosso território no dia 20/03/2020. Muito 

embora a partir da identificação dos primeiros casos suspeitos de COVID-19, nos 

últimos dias de fevereiro, tenham sido expandidas as ações de preparação para 

além do âmbito da SESAU, que se intensificaram a partir da confirmação de casos 

importados em 3 residentes de Salvador, no dia 13/03/2010.  
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Intensificam-se as ações e medidas que visam identificar oportunamente e evitar a 

dispersão do vírus de modo sustentado. Como medidas adicionas, constituiu-se o 

gabinete de crise, e a Sala de Situação para enfrentamento do COVID-19, que 

precedem a ativação do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública – 

COE (que pode contar, inclusive com a participação de órgãos de fora do setor 

saúde), e são órgãos consultivos essenciais a avaliação e proposição das medidas 

implementadas e de novas estratégias. 

Investimentos em recursos humanos, materiais e equipamentos são ainda mais 

necessários, de forma a implementar os serviços de assistência e vigilância em 

saúde, preparando-os não apenas para a atenção à saúde dos casos suspeitos e 

confirmados, mas também para a proteção da saúde dos trabalhadores de saúde. 

Momento essencial para incrementar as medidas de atenção e vigilância pré-

hospitalar e hospitalar para os casos graves, e medidas restritivas individuais de 

isolamento domiciliar para os casos leves, foram adotadas para evitar complicações 

e óbitos.   

As ações da Atenção Básica ao paciente são estabelecidas nos protocolos de 

doenças respiratórias e com base nos fluxos de atendimento de pacientes suspeitos 

de COVID-19, na Atenção Primária em Saúde. São indispensáveis sobretudo, na 

identificação, atenção e notificação de casos suspeitos (com ênfase no cuidado 

daqueles sem sinais de gravidade), na contribuição para a promoção do auto-

cuidado, de atividades de educação em saúde e de monitoramento de casos em 

isolamento domiciliar.  

 

3) Nível de Emergência em Saúde Pública 

Este nível tem início a partir do reconhecimento do risco potencial de transmissão 

comunitária estabelecida no território municipal, e se divide em duas fases: de 

contenção e de mitigação.  

3.1) Nível de Contenção: 

Nesta fase reconhece-se que a circulação comunitária da doença é inevitável e 

todos os esforços devem ser envidados para a identificação oportuna de casos 

suspeitos, de forma a buscar evitar a transmissão do vírus de forma sustentada em 

nosso território.  

A assistência à saúde possui mais ações do que a vigilância, intensificando-se as 

medidas vinculadas a compra e abastecimento de EPIs e ajustes de protocolos e 
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fluxos para toda a rede de urgência e emergência, bem como de atenção básica. 

Uma vez que a articulação de toda a rede objetiva maior sensibilização dos 

profissionais de saúde para detecção de casos suspeitos, manejo adequado desses 

pacientes, bem como reforço do uso de EPI.  

O isolamento domiciliar para casos leves e estratégias de monitoramento de casos 

para evitar a ocupação de leitos desnecessariamente, são cruciais e devem estar 

articuladas as ações de Vigilância em Saúde.  

 

3.2) Nível de Mitigação: 

Nesta fase reconhece-se o estabelecimento da transmissão comunitária, e 

dependendo da disponibilidade de recursos para testagem de casos suspeitos, 

pode-se não realizar o teste de todos os casos, desde que estejam garantidas as 

análises confirmatórias para casos graves e em situações específicas (como para 

diagnóstico precoce e adoção de medidas de isolamento para profissionais de 

saúde).  

Objetiva, principalmente, evitar a ocorrência de casos graves e óbitos. Portanto, 

trata-se do momento para incrementar especialmente as medidas de atenção 

hospitalar para os casos graves e medidas restritivas individuais de isolamento 

domiciliar para os casos leves, que serão adotadas para evitar o aumento de casos, 

e restrições na assistência que impliquem no incremento de óbitos e o agravamento 

dos casos. 

4.1 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

As medidas de resposta à emergência do novo Coronavírus (COVID-19), levam em 

consideração a declaração de Pandemia pela OMS, a capacidade operacional da 

rede municipal de saúde e as recomendações dos Planos nacional e estadual de 

contingência para o enfrentamento do novo coronavírus - COVID-19, além da 

Declaração de Transmissão Comunitária emitida pelo Ministério da Saúde me 20 de 

março. 

As ações de Vigilância em Saúde serão coordenadas pela Diretoria de Vigilância à 

Saúde e executas pelas Coordenadorias a ela subordinadas. Podendo-se ressaltar 

como ações prioritárias, descritas no Quadro 01: 
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Quadro 01 – Cenários de resposta da Vigilância em Saúde Municipal à emergência 

do novo Coronavírus.  

ALERTA PERIGO IMINENTE EMERGÊNCIA EM SAÚDE 

PÚBLICA 

Monitorar a situação 

epidemiológica do Novo 

Coronavírus (Internacional, 

Nacional, Estadual, Municipal 

e Local); 

Intensificar a orientação à 

população quanto a 

prevenção e controle do 

novo Coronavírus (COVID-

19) 

Intensificar a orientação à 

população quanto a 

prevenção e controle do novo 

Coronavírus (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 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; 

Divulgar atualização de 

procedimentos a serem 

adotados no cenário de 

transmissão local. 

Monitoramento de riscos e 

proposição de medidas de 

controle em estabelecimentos 

e serviços de interesse à 

saúde, visando a 

implementação das medidas 

de biossegurança e controle 

de infecção. 

Intensificar as ações de 

fiscalização e monitoramento 

das medidas de controle 

em estabelecimentos e 

serviços de interesse à 

saúde, visando a 

implementação das 

medidas de biossegurança 

e controle de infecção 

Orientar para a utilização dos 

equipamentos de proteção 

individual apropriado para 

cada situação. 

Notificar, investigar e monitorar 

prováveis casos suspeitos para 

infecção humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19) 

Intensificação a orientação 

de notificação imediata de 

casos suspeitos para 

infecção humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19), 

pelas unidades de saúde 

das redes pública e privada 

do município. 

Intensificar a parceria com a 

SESAB e outros parceiros 

para potencializar e 

oportunizar as ações de 

investigação e controle do 

novo Coronavírus (COVID-19) 
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Divulgação de informes locais, 

assim como daqueles 

emitidos pela OMS, OPAS, 

MS e SESAB/DIVEP sobre a 

situação epidemiológica para 

a rede de atenção à saúde. 

Divulgação de informes 

locais, assim como 

daqueles emitidos pela 

OMS, OPAS, MS e 

SESAB/DIVEP sobre a 

situação epidemiológica 

para a rede de atenção à 

saúde. 

Divulgação de informes 

locais, assim como daqueles 

emitidos pela OMS, OPAS, 

MS e SESAB/DIVEP sobre a 

situação epidemiológica para 

a rede de atenção à saúde. 

Apoio técnico às ações de 

Vigilância em Saúde 

desenvolvidas pelas equipes 

dos Distritos Sanitários e 

Unidades de Saúde, sempre 

que necessário. 

Apoio técnico às ações de 

Vigilância em Saúde 

desenvolvidas pelas 

equipes dos Distritos 

Sanitários e Unidades de 

Saúde, sempre que 

necessário. 

Apoio técnico às ações de 

Vigilância em Saúde 

desenvolvidas pelas equipes 

dos Distritos Sanitários e 

Unidades de Saúde, sempre 

que necessário. 

Divulgação de normas e 

diretrizes em vigor para a 

prevenção e controle da 

infecção humana por COVID-

19. 

Divulgação de normas e 

diretrizes em vigor para a 

prevenção e controle da 

infecção humana por 

COVID-19. 

Manter a Rede de Vigilância 

e Atenção à Saúde 

organizadas sobre a 

situação epidemiológica do 

país e a necessidade de 

adoção de novas medidas 

de prevenção e controle da 

infecção humana pelo novo 

Coronavírus. 

Contribuir com as discussões 

técnicas acerca da 

implantação e implementação 

dos protocolos de diagnóstico 

para a infecção humana pelo 

COVID-19, de acordo com as 

recomendações da OMS. 

Contribuir com as 

discussões técnicas acerca 

da implantação e 

implementação dos 

protocolos de diagnóstico 

para a infecção humana 

pelo COVID-19, de acordo 

com as recomendações da 

OMS. 

 

Monitorar eventos e rumores 

na imprensa, redes sociais e 

junto aos serviços de saúde. 

Monitorar eventos e 

rumores na imprensa, 

redes sociais e junto aos 

serviços de saúde. 
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Sensibilizar trabalhadores da 

saúde e profissionais de apoio 

sobre a prevenção da 

transmissão de agentes 

infecciosos em prováveis 

casos suspeitos para infecção 

humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19). 

Investigar e monitorar 

prováveis casos suspeitos 

para infecção humana pelo 

novo Coronavírus (COVID-

19) relacionada ao trabalho 

Manter registro e monitorar 

os trabalhadores que 

entraram em contato direto 

com casos suspeitos ou 

confirmados. 

Divulgar as definições de caso 

e medidas de vigilância 

sistematicamente, diante de 

novas evidências ou 

recomendações das demais 

instâncias de Vigilância em 

Saúde do SUS e OMS. 

Acompanhar oportunamente 

as revisões das definições de 

vigilância, diante de novas 

evidências ou 

recomendações da 

OMS/MS. 

Certificar de que as 

unidades notificadoras 

tenham conhecimento das 

definições de caso e 

medidas de vigilância, diante 

de novas evidências ou 

recomendações das demais 

instâncias de Vigilância em 

Saúde do SUS e OMS. 

Reforçar a utilização de 

rotinas e procedimentos de 

higienização das unidades de 

saúde e na secretaria 

Municipal de Saúde; 

Reforçar a utilização de 

rotinas e procedimentos de 

higienização das unidades 

de saúde e na secretaria 

Municipal de Saúde; 

Intensificar as orientações 

de utilização de rotinas e 

procedimentos de 

higienização das unidades 

de saúde e na secretaria 

Municipal de Saúde; 

Articulação com a SEDUR 

para adotar as medidas 

cabíveis quanto aos 

estabelecimentos do 

município que não seguirem 

as medidas protetivas 

vigentes. 

Articulação com a SEDUR 

para adotar as medidas 

cabíveis quanto aos 

estabelecimentos do 

município que não 

seguirem as medidas 

protetivas vigentes. 

Articulação com a SEDUR 

para adotar as medidas 

cabíveis quanto aos 

estabelecimentos do 

município que não seguirem 

as medidas protetivas 

vigentes 

 

 

Fonte: Adaptado através do Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento da 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, Fortaleza, 2020. 
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 4.1.1 CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DE CASOS PARA NOTIFICAÇÃO DE COVID-

19  

 

• Caso Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 ( SARS CoV2):  

- Situação 1 – VIAJANTE: pessoa que, nos últimos 14 dias, retornou de viagem 

internacional de qualquer país e apresente: o Febre e o Pelo menos um dos 

sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de 

escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de 

garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de 

nariz, tiragem intercostal e dispneia) ; OU  

 

- Situação 2 – CONTATO PRÓXIMO: pessoa que, nos últimos 14 dias, teve 

contato próximo de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 E apresente: o 

Febre OU o Pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 

respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para 

deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, 

batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispnéia).  

 

• Caso provável de Doença pelo Coronavírus 2019 ( SARS CoV2)  

- Situação 3 – CONTATO DOMICILIAR: pessoa que, nos últimos 14 dias, resida 

ou trabalhe no domicílio de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 E 

apresente: o Febre OU o Pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 

dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, 

dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais 

de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) OU o 

Outros sinais e sintomas inespecíficos como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de 

cabeça, calafrios, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, 

desidratação e inapetência.  

 

• Caso confirmado de Doença pelo Coronavírus 2019 ( SARS CoV2) : 

 - LABORATORIAL: caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-

PCR em tempo real, pelo protocolo Charité.   

- CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito ou provável com histórico de 

contato próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para 
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COVID-19, que apresente febre OU pelo menos um dos sinais ou sintomas 

respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato, e para o qual não foi possível 

realizar a investigação laboratorial específica.  

 

• Caso descartado de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID19):  

- Caso que se enquadre na definição de suspeito E apresente resultado 

laboratorial negativo para SARS-CoV2 OU confirmação laboratorial para outro 

agente etiológico.  

 

• Caso Excluído de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID19):  

- Diante do aumento de registros na base de dados de notificação serão 

classificados como excluídos aqueles que apresentarem duplicidade OU que não 

se enquadram em uma das definições de caso acima.  

 

• Caso Curado de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID19):  

     Diante das últimas evidências compartilhadas pela OMS e países afetados, o 

Ministério da Saúde define que são curados:  

- Casos em isolamento domiciliar: casos confirmados que passaram por 14 dias 

em isolamento domiciliar, a contar da data de início dos sintomas e que estão 

assintomáticos. 

- Casos em internação hospitalar: diante da avaliação médica para alta.  

- Observação: a liberação do paciente deve ser definida de acordo com o Plano 

de Contingência local, a considerar a capacidade operacional, podendo ser 

realizada a partir de visita domiciliar ou remota (telefone ou telemedicina).  

 

• Notificação  

- Todos os indivíduos que se enquadrem em casos suspeitos, prováveis e 

confirmados, devem ser notificados imediatamente. Destaca-se que as 

informações devem ser inseridas na ficha de notificação, disponível em: 

https://notifica.saude.gov.br/ . 
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4.2  ATENÇÃO BÁSICA 

 

4.2.1 ATENDIMENTO EM UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA 

 

A Atenção Básica é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Durante surtos 

e epidemias possui um papel fundamental na resposta global à doença em questão. 

A atenção Básica oferece atendimento resolutivo, além de manter a 

longitudinalidade e a coordenação do cuidado em todos os níveis de atenção à 

saúde, com grande potencial de identificação precoce de casos graves que devem 

ser manejados em serviços especializados. 

 

Quadro 02 - Cenários de resposta da Atenção Básica à emergência do novo 

Coronavírus. 

ALERTA PERIGO IMINENTE 
EMERGÊNCIA EM SAÚDE 

PÚBLICA 

Sensibilizar os serviços de 

saúde para a detecção, 

notificação, investigação e 

monitoramento de prováveis 

casos suspeitos para infecção 

humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19) 

Adotar medidas de 

organização de fluxo de 

acesso nas Unidades de 

saúde. 

Reorganizar a rede de 

atenção, com base na 

capacidade de resposta de 

Recursos Humanos e 

Insumos, garantindo 

funcionamento dos serviços 

essenciais. 

Oferta de tele 

acompanhamento para 

casos notificados de 

síndrome gripal. 

 

 

Considerando a existência de fase de transmissão comunitária da COVID-19, é 

imprescindível que os serviços de Atenção Básica trabalhem com abordagem 

sindrômica do problema, não exigindo mais a identificação do fator etiológico por 

meio de exame específico. 
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Para enfrentar o pico de casos da pandemia do novo coronavírus, recomenda se 

que a Secretaria da Saúde reorganize o funcionamento das Unidades de saúde, 

proporcionando um melhor cuidado à saúde da população.  

 

Além de diminuir a possibilidade de contato entre quem está com sintomas gripais e 

os demais pacientes, a alteração no funcionamento também reduz a possibilidade 

de contaminação e propagação do novo coronavírus, bem como o uso racional dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A alteração do funcionamento deve 

seguir dois modelos de unidades: 

 

Unidade de Enfrentamento à Covid-19 (Sintomáticos Respiratórios) 

 

Serviços Oferecidos: triagem, acolhimento, farmácia para dispensação de 

medicamento para sintomáticos e atendimento aos sintomáticos respiratórios, 

realização de teste rápido conforme critérios vigentes e fluxo municipal, conforme 

descrito no Quadro 06. 

 

Unidades de Atendimento de Rotina 

 

Unidades básicas de saúde que ofertará serviços de rotina, tais como:  triagem, 

acolhimento, curativo, farmácia, triagem pré-natal, triagem neonatal, administração 

de medicamentos injetáveis, atendimento de pequenas urgências médicas e 

odontológicas, vacinas, pré-natal, atendimento a pacientes com tuberculose e 

hanseníase, testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), 

atendimento antirrábico e profilaxia contra o tétano, conforme descrito no Quadro 07. 
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Quadro 03 – Unidades da Atenção Básica de referência para atendimento aos casos 

de sintomático respiratório. 

  

Distrito Unidade Endereço/Telefone 

 

Distrito de Monte Gordo 

Unidade de 

Enfrentamento ao 

Coronavírus 

 

Endereço: Rua São 

Bento, S/N – Monte 

Gordo. Ao lado da 

Escola Amélia 

Rodrigues 

Telefone (71) 3674-

1833 

 

Distrito Sanitário de 

Abrantes 

UBS Vila de Abrantes Endereço: Av. 

Tiradentes, S/N – Vila 

de Abrantes  

Telefone (71) 3623-

1709 

 

 

 

Distrito Sanitário da 

Sede 

 

USF Ponto Certo Endereço: Av. Industrial 

Urbana, s/n - Ponto 

Certo 

Telefone (71) 3627-

9772 

USF Gravatá 

 

Endereço: R. Marte I, 

s/n – Gravatá 

Telefone (71) 3627-

1144 

 

USF PHOC III 
 

Endereço: R. Potiragua, 

s/n - Phoc III, 

Telefone: (71) 3622-

4035 
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Quadro 04 – Unidades da Atenção Básica de referência para atendimento de rotina. 

Distrito Região Unidades 

Distrito Sanitário Sede 

Região 1 

USF Ponto Certo 

USF Jardim Limoeiro II 

USF Novo Horizonte 

USF Nova Vitória 

UBS Gleba B 

Região 2 
UBS Camaçari de Dentro 

USF Buri Satuba 

Região 3 

UBS Gravatá 

USF Gravatá 

USF Santo Antonio 

Região 4 

USF Nova Aliança 

USF Phoc III 

USF Piaçaveira 

USF Parque das Mangabas 

Região 5 

USF Parafuso 

USF Verde Horizonte II 

USF Parque Verde II 

UBS Gleba E 

Distrito Sanitário 

Abrantes 

Região 6 

UBS Vila de Abrantes 

USF de Machadinho 

USF de Catu de Abrantes 

USF de Fonte da Caixa 

USF Cajazeiras 

Região 7 

UBS de Arembepe 

USF de Areias 

USF de Fonte das Águas 

USF Pé de Areias 

Distrito Sanitário de 

Monte Gordo 
Região 8 

UBS de Monte Gordo 

USF de Barra do Pojuca 

USF Caminho do Mar 
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Os fluxos de atendimento, notificação, testagem e monitoramento no âmbito da 

Atenção Básica estão descritos em formulários específicos e disponibilizados para 

acesso público em: http://www.camacari.ba.gov.br/ 

 

Para os casos suspeitos ou confirmados que possuem indicação de isolamento 

domiciliar, o município deve realizar registro das informações de monitoramento 

clínico a serem realizadas conforme protocolo municipal, de forma que todas as 

notificações de síndrome gripal sejam acompanhadas, independente de testagem, 

até que os pacientes se encontrem em condições clínicas de saúde.   

 

4.2.2 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

A implementação de precauções padrão constitui a principal medida de prevenção 

da transmissão entre pacientes e profissionais de saúde e deve ser adotada no 

cuidado de todos os pacientes (antes da chegada ao serviço de saúde, na chegada, 

acolhimento, espera e durante toda assistência prestada), independentemente dos 

fatores de risco ou doença de base, garantindo que as políticas e práticas internas 

minimizem a exposição à patógenos respiratórios, incluindo o Coronavírus (COVID-

19). 

 

Tabela 01. Medidas de prevenção Comunitária à Síndrome Gripal e à COVID-19 

PREVENÇÃO COMUNITÁRIA 

Realizar lavagem freqüente das mãos com água e sabão ou álcool em gel, 

especialmente após contato direto com pessoas doentes; 

 • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;  

• Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;  

• Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;  

• Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;  

• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou 

garrafas;  

• Manter os ambientes bem ventilados;  

• Evitar contato com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença. 

Fonte: Ministério da Saúde 

 

http://www.camacari.ba.gov.br/
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Na fase de transmissão comunitária, as orientações para o distanciamento social, 

independente de se as pessoas apresentem ou não sintomas e o uso de máscaras 

não descartáveis são indicados e deverão ser recomendados para a população 

geral. 

4.3 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

 

Os casos que necessitem internação e alta complexidade devem ser encaminhados 

para os serviços estruturados para este fim no município ou regulados para serviços 

pela Secretaria Estadual de Saúde.  A rede de média e alta complexidade deve ser 

composta das seguintes Unidades para atendimento aos casos suspeitos e 

confirmados de COVID 19: 

Unidades de Pronto Atendimento; 

Unidades de retaguarda, com leitos clínicos para internação; 

Unidades de Referência, com leitos de UTI 

 

Quadro 05 - Cenários de resposta da Atenção de média e Alta complexidade à 

emergência do novo Coronavírus. 

ALERTA PERIGO IMINENTE 
EMERGÊNCIA EM SAÚDE 

PÚBLICA 

Sensibilizar os serviços de 

saúde para a detecção, 

notificação, investigação e 

monitoramento de prováveis 

casos suspeitos para infecção 

humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19) 

Adotar medidas de 

organização de fluxo de 

acesso nas Unidades 

de saúde. 

Avaliar serviços 

eletivos que podem 

sofrer descontinuidade. 

Reorganizar serviços oferecidos 

nas Unidades Especializadas, 

com objetivo de reduzir 

circulação e contaminação dos 

pacientes e trabalhadores de 

saúde. 

Organizar a rede de atenção de 

média e alta complexidade, com 

base na oferta de serviços 

regionais, para definição de fluxo 

de acesso para pacientes 

suspeitos e confirmados de 

COVID19. 
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4.3.1 ATENDIMENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24h)  

 

As Unidades de Pronto Atendimento devem realizar o acolhimento com classificação 

de risco para todos os pacientes que procuram o serviço, com o atendimento 

prioritário e com fluxo de acesso diferenciado para casos de sintomáticos 

respiratórios.  

 Para os casos de pacientes que necessitem de internação clínica ou de internação 

em UTI, as Unidades de Pronto atendimento devem requisitar um leito para a 

Central de regulação. 

 

Quadro 06 – Unidades de Pronto Atendimento para atendimento aos casos de 

sintomático respiratório. 

 Distrito Unidade Endereço/Telefone 

Distrito de Monte Gordo 
PA de Monte Gordo 

 

Endereço: Rua Senhor 

do Bonfim, s/n. 

Telefone (71) 3674-

3190 / 0062 

Distrito de Abrantes 

PA de Abrantes 

Endereço: Rua das 

àrvores,190, Buris de 

Abrantes 

Telefone (71) 36234686 

UPA Arembepe 

Endereço:  Loteamento 

Vilarejo, s/n. 

Telefone (71) 3624-

2616 / 2488 

 Distrito da Sede 

UPA Gleba A 

Endereço: Avenida do 

Canal, s/n. Gleba A    

Telefone (71) 3040-

8300 

UPA Pediátrica 

Endereço: Avenida 

Acajutiba, s/n, PHOC III.  

Telefone (71) 3622-

4842 
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4.3.2 UNIDADES DE RETAGUARDA 

 

As Unidades de Retaguarda são unidades de saúde que dispõem de leitos clínicos 

para atenderem pacientes suspeitos e confirmados de COVID 10 que necessitem de 

internação. 

 

O município de Camaçari planejou a implantação do Centro Intermediário de 

Enfrentamento ao Coronavírus – CIEC como um hospital de campanha programado 

para possuir 20 leitos clínicos adulto iniciais, com capacidade de expansão em 

100%. A Unidade será totalmente regulada, recebendo pacientes que derem entrada 

via UPAs, PAs e Unidades de Enfrentamento da Atenção Básica, através da Central 

de regulação de leitos. 

 

Quadro 07 – Unidade de Retaguarda para atendimento aos casos suspeitos e 

confirmados de COVID 19. 

Distrito Unidade Endereço/Telefone 

Distrito da Sede 

Centro Intermediário de 

Enfrentamento ao 

Coronavírus – CIEC 

Endereço: Travessa 

Getúlio Vargas, nº 01 

Pq Verde I, s/n. Centro 

 

 

4.3.3 UNIDADES DE REFERÊNCIA 

 

As Unidades de Referência são unidades de saúde que dispõem de leitos de UTI 

para atenderem pacientes suspeitos e confirmados de COVID 10 que necessitem de 

internação em regime intensivo. 

 

O município de Camaçari planejou a implantação do Centro Intensivo de Combate 

ao Coronavírus como um hospital de campanha programado para possuir 10 leitos 

de UTI adulto, 06 leitos de semi UTI reversíveis para UTI, e 05 leitos clínicos adulto 

de recuperação. A Unidade será totalmente regulada, recebendo pacientes que 

derem entrada via UPAs, PAs e Unidades de Enfrentamento da Atenção Básica, 

através da Central de regulação.  
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Quadro 08 – Unidades de Referência para atendimento aos casos suspeitos e 

confirmados de COVID 19. 

 

Distrito Unidade Endereço/Telefone 

Distrito da Sede 

Centro Intensivo de 

Combate ao Coronavírus - 

CICC 

Endereço: Av Deputado 

Luis Eduardo Magalhaes, 

s/n. Centro 

 

 

4.3.4 CREDENCIAMENTO DA REDE COMPLEMENTAR  

 

Com a perspectiva de ampliar e viabilizar suficiência de leitos para o enfrentamento 

à pandemia, o município deve buscar o credenciamento da rede privada de forma 

complementar para prestação de serviços de leitos de UTI, Semi UTI e internamento 

(leito de recuperação). Para acesso a qualquer serviço credenciado, o fluxo ocorrerá 

através da central de regulação. 

 

4.3.5 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NÃO CORRELATOS AO CORONAVÍRUS 

 

 Considerando a necessidade de manter alguns serviços ambulatoriais 

considerados essenciais, pois sua ausência pode implicar em agravamento da 

situação de saúde das pessoas, é recomendado reformular o atendimento nas 

unidades de média complexidade ambulatoriais. No Quadro 09 são descritos as 

unidades e serviços em funcionamento durante a emergência. 

 

Quadro 09 – Unidades Especializadas e serviços em funcionamento durante a 

pandemia do COVID 19. 

 

Unidade 

 

Serviços 

 

Funcionamento 

CEO   Serviços especializados 
suspensos durante pandemia. 
Nesta Unidade foi disponibilizada 
uma referência para atendimento 

seg a sex 08 às 17h 
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Unidade 

 

Serviços 

 

Funcionamento 
odontológico de urgência, com os 
serviços: triagem,  radiografia, 
dispensação de medicação, 
procedimentos provisórios e 
cadastro e monitoramento dos 
pacientes por telefone para 
acompanhamento dos casos e 
posterior atendimento. 

CAPS III SEDE Acolhimento, atendimento a crise, 
atendimento individual, 
dispensação de medicamentos 

seg a sex 08 às 17h 

CAPS AD Acolhimento, atendimento a crise, 
atendimento individual, 
dispensação de medicamentos 

seg a sex 08 às 17h 

CAPS IA Acolhimento, atendimento a crise, 
atendimento individual, 
dispensação de medicamentos 

seg a sex 08 às 17h 

CAPS II ORLA Acolhimento, atendimento a crise, 
atendimento individual, 
dispensação de medicamentos 

seg a sex 08 às 17h 

CEONC Serviços suspensos durante 
pandemia, seguirá apenas com 
recebimento de amostras de 
Biopsia e entrega de resultados 

Segunda, terça, quarta-
feira das 08 às 14h 

CEMPRE Teleatendimento e dispensação 
dos kits de ostomia  

Seg a sex 08 às 16h, 
através de 
agendamento pelo 
telefone 3644-
8323/98115-9365 

UNIFAL Teleatendimento e consulta a 
casos emergenciais  

Seg a sex 08 às 16h, 
através de 
agendamento por 
telefone 3644-8321 
/8324/981723228 

CRES Atendimento para casos novos, 
gestantes, Acidente com material 
biológico e violência sexual; 
dispensação de medicamentos.  

seg a sex - 8 às 16h 
com agendamento 
através 3622-0949 ou 
whatsapp 19 9195-7920 

POLICLÍNICA - 

Radial 

Serviço de referência dos 
pacientes de Tuberculose, 
hanseníase e Pré-Natal de alto 
risco. 

Agendamento no local 
qua e sex - 8 as 16h 

Policlínica pediátrica Serviços suspensos durante 
pandemia 
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Unidade 

 

Serviços 

 

Funcionamento 
Multicentro de Monte 

Gordo 

Serviços suspensos durante 
pandemia 

 

 

4.4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  

 

Até o momento, não há medicamento específico para o tratamento da Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus COVID -19. No entanto, medidas não 

farmacológicas de suporte devem ser sempre orientadas, como: a lavagem correta 

das mãos, uso de álcool em gel, distanciamento social e uso de máscaras. 

 

Para os casos de medicamentos prescritos para sintomatologias correlacionadas ao 

COVID, como antitérmicos e analgésicos, a dispensação ocorrerá nas unidades de 

rotina em funcionamento da atenção básica. 

 

O serviço de dispensação de medicamento durante as 24 horas e todos os dias da 

semana, realizado na Farmácia do Povo, é um serviço que amplia o acesso da 

população aos medicamentos, principalmente nos casos de medicamentos 

prescritos nos serviços de urgência, fora do horário administrativo.  

 

A dispensação de medicamentos para pacientes com condição crônica compondo o 

respectivo grupo de risco: idosos e pacientes com hipertensão e diabetes deverão 

ser realizadas para um período maior evitando assim a circulação deste público nas 

unidades de saúde. A fim de reduzir o deslocamento da população maior que 60 

anos que utilizam medicamentos de uso contínuo no âmbito da Atenção Básica, o 

município passará a dispensar medicamentos para aos idosos com condições 

crônicas e que estejam compensados para utilização no prazo de até 60 dias e para 

psicotrópicos no prazo de 90 dias. 
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4.5 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO 

 

As necessidades de apoio laboratorial para casos suspeitos ou confirmados de 

coronavírus podem ser acionadas pelo fluxo de todas as UPAs e PAs, que realizam 

coleta durante todo o período de funcionamento das Unidades. 

 

Para realização de Raios X, as UPAs de referência são UPA de Arembepe e UPA 

Gleba A, durante todo funcionamento das Unidades e na UPA pediátrica em horário 

administrativo. 

 

As necessidades de Tomografia Computadorizada serão realizadas através de 

solicitação para Central de Regulação, que acionará qual serviço o paciente poderá 

ser direcionado. 

 

Para a realização de testagem diagnóstica de COVID 19, o município irá adotar 

instruções normativas, baseadas nas orientações do Ministério da saúde e da 

Secretaria Estadual de Saúde, estabelecendo os critérios e períodos de testagem, 

de acordo com a disponibilidade dos insumos. 

 

4.6 CENTRAL DE REGULAÇÃO 

 

Para acesso aos serviços de média e alta complexidade, a Central de Regulação 

deve funcionar durante 24 horas, todos os dias, na perspectiva de poder direcionar 

todos os pedidos para a melhor disponibilidade de serviço, assim que solicitado.  

 

Para a gestão de leitos, faz se necessário disponibilizar equipe médica que possa 

analisar o quadro clínico do paciente juntamente com a equipe solicitante para o 

melhor direcionamento do paciente. 

Também, é necessário disponibilizar equipe exclusiva para o transporte dos 

pacientes suspeitos ou confirmados de COVID aos serviços, com a possibilidade de 

ofertar um suporte avançado na transferência do paciente, se necessário. 
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5. COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

A Assessoria de comunicação deverá difundir informações oficiais adotadas pelo 

município para a população sobre o novo Coronavirus COVID-19 e as medidas de 

prevenção em tempo oportuno. É importante a elaboração e divulgação no município 

de alertas e boletins epidemiológicos para os profissionais de saúde bem como para 

acesso a população geral. 

 

Como estratégia realizar o monitoramento das Redes Sociais com objetivo de 

esclarecer para combater rumores, boatos e informações equivocadas. Estabelecer 

parcerias com a rede de comunicação pública (TV, rádios e agências de notícias) 

para a mobilização dos veículos de comunicação com vistas a publicação de 

informações atualizadas e oficiais emitidas pelas áreas técnicas a respeito do 

COVID -19. 

 

Elaborar e distribuir materiais informativos e educativos sobre COVID-19, em acordo 

com a área técnica da Vigilância em Saúde. Aproximar com as assessorias de 

comunicação do município com a do Estado e da União com a finalidade de 

alinhamento das estratégias de comunicação. 

 

Deve se adotar como estratégia um canal de comunicação em tempo real com a 

sociedade para orientações, dúvidas e encaminhamento seguro aos serviços de 

saúde, com horário ampliado. 

 

Promover campanhas publicitárias com veículos de comunicação, sempre que 

necessário. Elaboração de um informativo/guia sobre em qual serviço de saúde o 

paciente deve buscar atendimento adequado conforme sinais e sintomas. 

 

6.  GESTÃO E FINANCIAMENTO 

 

Este plano foi construído em conjunto com as áreas técnicas da SMS e será 

acompanhado pelo Comitê de Operações em Emergências em Saúde Pública – 

COE – SARS – CoV-2. 
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No COE foram definidas comissões que irão acompanhar ações estratégicas 

durante todo o estado de emergência, conforme Quadro 11. 

 

Além das Comissões constantes no COE, recomenda-se a formação de mais um 

comitê/comissão que monitore todos os contratos de serviços que foram realizados 

exclusivamente durante o período de emergência, analisando as prestações de 

serviço, bem como acompanhando todas as receitas vinculadas e captadas para o 

município referentes ao enfrentamento do COVID 19. 

 

Quadro 10 – Comissões do COE e seus objetivos principais. 

Comissão Objetivo 

Comissão do Plano Municipal de Contingência 

para Enfrentamento da COVID-19 

Elaborar e manter atualizado o Plano 

Muncipal de Contigência Plano Municipal 

de Contingência para Enfrentamento da 

COVID-19. 

Comissão para a análise de dados 

epidemiológicos 

Elaborar e criticar dados epidemiológicos 

para subsidiar as tomadas de decisão, 

para a organização e preparação da rede 

e para apoio na definição de estratégias 

adequadas e oportunas. 

Subcomissão de monitoramento de 

notificações, testagens e monitoramento de 

casos sintomáticos 

Sistematizar o monitoramento das 

notificações, testagens e 

acompanhamento dos casos de SG e 

SRAG. 

Comissão de Publicação de Documentos 

Oficiais 

Elaborar e Publicizar  Notas Técnicas e 

Informativas ou de procedimentos 

segundo a classificação da emergência, e 

as ações relativas à resposta rápida 

relacionadas novo coronavírus. 

Comissão de Organização e articulação da 

rede de enfrentamento 

Viabilizar as ações para organização e 

articulação da rede, a partir das 

orientações técnicas produzidas 



 
 

 
31 

Comissão de Recursos Humanos e Materiais 

e qualificação de processos  

Atualizar o cadastro de recursos humanos 

disponíveis, materiais e equipamentos a 

serem convocados e utilizados em 

situação de emergência e planejamento e 

capacitação de recursos humanos para 

atuação frente à epidemia na vigilância, 

diagnóstico e tratamento. 

Comissão de apoio técnico para intervenções 

em massa 

Definir critérios, a partir dos cenários 

epidemiológicos, para a realização de 

testagem e de intervenções em massa. 

 Comissão de informação e comunicação 

social 

Realizar monitoramento, em tempo real, 

as situações registradas nos canais de 

comunicação da sociedade com a 

Secretaria de Saúde, realizando os 

encaminhamentos necessários de cada 

caso. 

Comissão de produções técnico-científicas 

Sistematizar de produções técnico-

científicas sobre pontos estratégicos do 

tema. 

 

 

7. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS NA SESAU 

 

Foram definidos como setores e atividades essenciais:  

• Os de Vigilância em Saúde; 

• Os diretamente envolvidos nos serviços de referência para a Covid-19: 

incluindo diagnóstico e tratamento;  

• Os que prestam cuidados de saúde à população; 

• Os que produzem insumos para a saúde; 

• Os essenciais à gestão, incluindo infraestrutura e suporte administrativo;  

• Os de comunicação interna e externa. 
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Os setores e serviços definidos como essenciais deverão ter suas atividades 

preservadas durante um aumento do número de casos de Covid-19 que resulte em 

ações compulsórias de contenção da doença e/ou em absenteísmo.  

 

As providências para manter as atividades essenciais devem, na medida do 

possível, basear-se na força de trabalho dos trabalhadores regulares e ativos 

atualmente na instituição. Caso seja observado absenteísmo maior que o estimado, 

estratégias alternativas de manutenção, podem ser criadas, como contratação de 

profissionais temporários, e até mesmo convocação de servidores afastados em 

férias e licenças. 

 

A comissão de Recursos Humanos do COE manterá uma lista atualizada com os 

responsáveis por cada setor e atividade e formas de contato. 

 

8. RESPOSTA FASE DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 

INTERESSE NACIONAL   

 

Diante da confirmação de transmissão local do primeiro caso de Coronavírus 

(COVID-19), no território nacional, e do reconhecimento de declaração de 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) e Pandemia pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). O que associado a própria ocorrência de 

transmissão comunitária em curso no território municipal, motivou a reordenação das 

ações e serviços voltados para o enfrentamento da ocorrência da Pandemia em 

Camaçari.  

 

8.1. Definição das atribuições: 

 

8.1.1. Gestão 

- Promover ações integradas entre vigilância a saúde, assistência (Atenção Básica, 

Média e alta e Regulação), Assistência  Farmácia e Laboratorial,  Comunicação de 

risco, Assessoria Jurídica, e outros órgãos envolvidos na prevenção e controle do 

COVID-19.   

- Dar retorno aos profissionais da rede de serviços assistencial pública e privada 

sobre o cenário epidemiológico da infecção humana por COVID-19.  
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- Articular o desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse nível de 

alerta.  

-Definir estratégias de testagem dos casos suspeitos priorizados. Monitorando 

estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico da infecção humana 

por COVID-19.  

- Garantir logística para mobilidade dos trabalhadores e trabalhadoras das áreas 

essenciais. 

- Garantir e monitorar estoque estratégico de medicamentos a serem utilizados para 

o atendimento de casos suspeitos e confirmados para o vírus COVID-19.  

- Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pelas áreas técnicas (protocolos, 

manuais, guias, notas técnicas). 

- Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do vírus 

COVID-19.  

- Participar das entrevistas nos meios de comunicação de grande circulação, 

audiências públicas e outros meios disponíveis para difusão de informações sobre o 

Novo Coronavírus.  

- Instituir Comitê de Emergência municipal para enfrentamento do vírus SARS-CoV-

2.  

- Garantir acompanhamento da execução do Plano de Contingência Municipal, junto 

aos responsáveis. 

- Articular com o MP-BA e Conselhos de Classe das Áreas de Saúde para capilarizar 

e facilitar acesso às informações de interesse de saúde pública.  

 

8.1.2.Vigilância a Saúde: 

 

- Monitorar dos Estabelecimentos de Saúde visando a implementação das medidas 

de biossegurança e controle de infecção em estabelecimentos de saúde (Vigilância 

Sanitária Estadual e Municipal).  

- 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.  
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- Intensificar a disseminação de informes locais, assim como daqueles emitidos pela 

OMS, OPAS, MS e SESAB/DIVEP sobre a situação 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. 

- Prestar apoio técnico as ações de Vigilância Epidemiológica e outras de Vigilância 

em Saúde desenvolvidas equipes dos Distritos Sanitários e Unidades de Saúde,  

sempre que necessário. 

- Divulgar as normas e diretrizes em vigor para a prevenção e controle da infecção 

humana por COVID-19.  

-Em parceria com as Unidades de Saúde, investigar casos pela infecção humana da 

doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19).  

- Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e compartilhar ASCOM e 

setores de interesse. 

 

8.1.3. Suporte Laboratorial:  

 

- Articular com rede de serviços privados e LACEN para implantação de protocolos 

laboratoriais da rede pública para os casos suspeitos de infecção humana pelo novo 

coronavírus.  

- Apoiar a área laboratorial quanto 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. 

- Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para a infecção humana pelo 

COVID-19 e outros vírus respiratórios. 

- Priorizar o transporte para envio das amostras do LACEN quando este for o 

laboratório de referência.  

- 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. 

 

8.1.4. Rede Assistencial  

- Ordenar a rede de atenção para atendimento aos casos de COVID-19, de acordo 

com nível de complexidade apresentada. 



 
 

 
35 

- Conduzir o monitoramento de casos e contribuir para o rastreamento de contatos 

de casos suspeitos e confirmados de COVID19.  

- Definir unidades de saúde de referência, em todos os níveis de atenção, inclusive 

quanto aos hospitais de referência com leitos de UTI para atendimento dos casos 

graves.   

- Apoiar e orientar sobre medidas de prevenção e controle para o vírus COVID-19.   

- Implantar ou implementar Protocolo de Manejo Clínico na rede de atenção à saúde 

(primária, secundária e terciária).   

- Implantar/Implementar de Acolhimento com Classificação de Risco para 

atendimento de casos do vírus COVID-19, considerando os protocolos de Influenza.  

- Elaborar e implantar fluxos intra-hospitalares para o itinerário do paciente suspeitos 

ou confirmados.  

-Promover ações integradas com o sistema de regulação da atenção à saúde, com 

vistas à adequada e oportuna transferência dos pacientes, de acordo com o nível de 

complexidade do caso.  

- Promover capacitações para profissionais de saúde em Manejo Clínico de Infecção 

pelo vírus COVID-19 e outros vírus respiratórios de interesse de saúde pública, com 

base nas recomendações e protocolo da OMS e MS.   

- Implementar medidas de biossegurança (precaução padrão, de contato e 

respiratória por gotícula) para todos os indivíduos com suspeita ou confirmação de 

infecção pelo vírus COVID-19.  

- Assegurar uso de precaução padrão, de contato e respiratória por gotícula e, 

preferencialmente, quarto privativo para casos suspeitos e ou confirmados de 

coronavírus, que tenham indicação de internamento, conforme protocolo do MS.  

- Estabelecer como rotina, a promoção da utilização de equipamentos de proteção 

individual (precaução de contato, respiratório) por trabalhadores(as) e usuários(as), 

de acordo com as normas já estabelecidas. 

- Disponibilizar os Equipamentos de Proteção individual (EPI) nos serviços de saúde.   

- Implantar/Implementar as medidas de limpeza e processamentos de artigos e 

superfícies, conforme normas técnicas vigentes.   

- Promover adequação dos espaços - salas de espera- fluxo de pacientes e adoção 

de medidas de biossegurança, das unidades de atendimento de pacientes 

imunodeprimidos (diabéticos, renal crônico, pneumopatias crônicas, aids e outros).   



 
 

 
36 

- Atualizar e adequar logística de controle, distribuição e remanejamento de Fosfato 

de Oseltamivir e outros medicamentos, para atender a atual demanda 

epidemiológica (CAF).  

- Notificar imediatamente (até 24 horas)os casos suspeitos aos Núcleos de 

Epidemiologia e as GEVISA para investigação e adoção de medidas de prevenção e 

controle, conforme Nota Técnica Municipal vigente que define rotina e fluxo de 

notificação;  

- Monitorar os casos em domicílio, sem indicação de internamento 

hospitalar,acompanhando a identificação de possíveis sinais de gravidade; 

-Orientar precaução padrão (contato e transmissão respiratória por gotícula) para 

casos suspeitos e confirmados;  

 

 

8.1.5. Assistência Farmacêutica  

- Garantir 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 para uso do fosfato de oseltamivir conforme a solicitação da 

COVEPI; 

 

8.1.6. Comunicação de Risco   

- Implantar Call Center para atendimento à população; 

- 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, jornalistas e 

formadores de opinião.  

- Disponibilizar materiais informativos para a população em geral e aos 

trabalhadores e trabalhadoras; 

-  Promover coletivas de imprensa e / ou outras estratégias de comunicação de 

massa, para interlocução com os veículos de comunicação.  

-  Manter atualização regular das informações sobre o COVID-19 na página 

eletrônica da prefeitura. 
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Esse plano será atualizado a qualquer tempo, de acordo com o cenário 

epidemiológico e as orientações do Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde da 

Bahia. 
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