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INTRODUÇÃO 
 

O Novo Coronavírus, SARS-CoV-2, produz a doença classificada como 

COVID-19. Esse vírus tem alta transmissibilidade e provoca uma síndrome 

respiratória aguda, que varia desde casos leves e assintomáticos a casos graves, 

com o desenvolvimento da insuficiência respiratória. Sua letalidade varia, 

principalmente, conforme a faixa etária e condições clínicas associadas. 

Considerando a existência de transmissão comunitária da COVID-19 em 

Camaçari, os serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) serão organizados 

para o atendimento de pacientes sintomáticos respiratórios (Unidade de 

Enfrentamento ao COVID-19) e assintomáticos (Unidade de Atendimento de 

Rotina). 

Conforme novo modelo de atendimento  implantado, as unidades de 

atendimento de rotina oferecem os seguintes serviços: triagem, acolhimento, 

curativo, farmácia, triagem pré-natal e neonatal, administração de medicações 

injetáveis, atendimento a pequenas urgências médicas e odontológicas, vacinas, 

consulta pré-natal, atendimento a pacientes com Tuberculose e Hanseníase, 

testes rápidos de IST´s e gravidez e atendimento anti-rábico. 

Com o objetivo de nortear os serviços da APS durante o período da 

Pandemia do COVID-19, as Áreas Técnicas de Saúde, considerando seu caráter 

transversal, elaborou este documento com as novas orientações às equipes de 

saúde da APS, de acordo com as recomendações técnicas do Ministério da 

Saúde. 
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1. ÁREA TÉCNICA SAÚDE DA MULHER 
 

Fluxo da Área Técnica da Mulher 

 

Distrito Sede 

Referência Pré-Natal de Risco Habitual 

Unidade de 
referência para 

Pré-natal de risco 
habitual 

Unidade 

USF Nova Aliança 

PHOC I 

PHOC II 

PHOC II 

PHOC III 

PHOC CAIC 

UBS Gleba B Parque Florestal 

UBS Gravatá 
Gravatá 

FICAM 

USF Parque das 
Mangabas 

Machadinho 

USF Buri Satuba 
Lama Preta 

Algarobas 

USF Nova Aliança USF Nova Aliança 

UBS Camaçari de 
Dentro 

UBS Camaçari de Dentro 

USF jardim 
Limoeiro II 

USF jardim Limoeiro 

Santo Antônio Santo Antônio 

USF verde 
Horizonte ! 

USF Verde Horizonte ! 

USF Verde 
Horizonte II 

USF Verde Horizonte II 

USF Piaçaveira 
Dois de Julho 

Ponto Certo 

UBS Gleba E UBS Gleba E 
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USF Parafuso USF Parafuso 

USF Nova Vitória USF Nova Vitória 

USF Novo 
Horizonte 

USF Novo Horizonte 

 
 

 

Unidade de 

referência para 

Pré-natal de alto 

risco 

Unidades 

UBS Gleba B 

UBS Gleba B  

USF da Nova Vitória 

USF do Ponto certo 

USF do Novo Horizonte 

USF Parque Florestal 

USF Jardim Limoeiro I 

USF Jardim Limoeiro II 

USF da Piaçaveira I e II  

UBS Gravatá 

USF do FICAM II  

USF do Santo Antônio  

USF Gravatá 

UBS Gravatá 

UBS Gleba E 

UBS da Gleba E  

USF Verde Horizonte I e II  

USF do Parque Verde I 

USF do Parque Verde II 

USF do PHOC III I e II  

USF PHOC CAIC  

UBS Camaçari de 
dentro 

UBS Camaçari de dentro 

USF Buri Satuba 

USF da Lama Preta 

USF Dois de julho  

USF Nova Aliança 
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Distrito Abrantes 

 

 

Unidade de 

referência para 

Pré-natal de risco 

habitual 

Unidade 

UBS Vila de 
Abrantes 

USF Buri de Abrantes 

Cada unidade 
atenderá sua 

população 

USF Catu de Abrantes 

USF Fonte da Caixa 

USF Cajazeiras de Abrantes 

USF Machadinho 

USF Pé de Areias USF Jauá 

Cada Unidade 

atenderá sua 

população 

USF Areias 

USF Fonte das Águas 

UBS Arembepe 

 
 
 
 
 

 

Unidade de 

referência para 

Pré-natal de alto 

risco 

Unidade 

UBS Vila de 
Abrantes 

UBS de Vila de Abrantes 

USF de Machadinho 

USF de Catu de Abrantes 

USF Buris de Abrantes I e II 

USF da Fonte da Caixa 

USF Cajazeiras de Abrantes 

USF Parque das Mangabas 

UBS Arembepe 

UBS de Arembepe  

USF de Areias 

USF Pé de Areias  

USF de Fonte da águas 

USF Jauá 
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Distrito Monte Gordo 

 

 

Unidade de 

referência para 

Pré-natal de risco 

habitual 

Unidade 

UBS Monte Gordo USF Coqueiro de Monte Gordo 

USF Caminho do 
Mar 

USF Barra de Jacuípe 

USF Barra do 
Pojuca 

USF Cachoeirinha 

 
 
 

 

Unidade de 

referência para 

Pré-natal de alto 

risco 

Unidade 

UBS Monte Gordo 

UBS de Monte Gordo 

USF de Barra do Jacuípe 

USF de Barra do Pojuca  

USF Cachoeirinha 

USF Caminho do Mar 

USF Coqueiro de Monte Gordo 

 

  



6 
 

Sugestões de agendamento do Pré-natal de de risco habitual 

Pré Natal de 
Risco Habitual 
(PNRH) 

As gestantes serão agendadas nas Unidades de 
Atendimento de rotina conforme disponibilidade de vagas. 
O agendamento da sede está sendo feito por telefone. 

As consultas subsequentes serão agendadas pelo 
Regulador na Unidade onde fez a consulta ou com o 
profissional que realizou o atendimento conforme rotina do 
serviço. 

  

Atendimento a gestantes no contexto da infecção SARS COV 2 

Nota Técnica nº 6/2020- COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS  

  

Unidade de 
referência 

Unidade 

Ambulatório de 
Sífilis - SOF 

(Segunda Opinião 
Formativa) - Dr 

Roberto Fontes - 
Policlínica - Terça 

e Quinta-Feira 

Gestantes com diagnóstico de Sífilis (cuja equipe esteja 
com dificuldade no manejo) e ISTs (exceto HIV) - 
agendamento pelo telefone 3621-6954/6767 (A.T.Mulher)  
ou por meio do Distrito de Referência. 
 

PNAR - SOF- Dr 
Gemissson - 
Policlínica - 

Segunda- Feira (8 
às 13h) 

Os gerentes das UBS/PNAR agendam os atendimentos 
pelo telefone 3621-6954/6767 (A.T.Mulher) ou por meio do 
Distrito de Referência. 
 

Endocrinologista - 
Policlínica - Sexta 

(08 às 12h). 

Os gerentes das UBS/PNAR agendam os atendimentos 
pelo telefone 3621-6954 / 6767 (A.T.Mulher) ou por meio 
do Distrito de Referência. 

CRES 

Gestantes portadoras de HIV - agendamento pelo telefone 
3622-0949 

Dispensação de medicação e fórmulas lácteas: segunda a 
sexta-feira de 8 às 16h 

 
Casos novos de HIV e retorno após abandono. 

CEONC Os serviços estão suspensos temporariamente. 

  

Especificidades Orientações 

Exames 
laboratoriais 

Deverá ser anexada etiqueta de autorização, aos exames 
solicitados, preenchidos pelo profissional que realizou o 
atendimento, sendo estes entregues à gestante para o  
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atendimento no laboratório. 

USG obstétrica 
O agendamento deve ser feito por meio da Central de 
Regulação seguindo em uma lista de espera. O exame 
solicitado pelo obstetra tem prioridade.  

Triagem Pré-natal 
APAE 

Todas as Unidades em funcionamento continuarão a fazer 
a coleta e encaminhar pelo malote ao Distrito. 

Medicação para 
Toxoplasmose 

Unidades de referência conforme esquema anterior. DS 
Sede (UBS Gravatá) DS Monte Gordo (UBS Monte Gordo) 
e DS Abrantes (UBS Vila de Abrantes) 

Teste rápido 
(gravidez) 

Todas as unidades em funcionamento deverão garantir a 
realização deste exame. 

Teste rápido 
(Sífilis/ HIV / 

Hepatite B e C) 

Todas as unidades em funcionamento deverão garantir a 
realização deste exame. As Unidades fechadas deverão 
remanejar os kits com data de validade próxima para 
aquelas que estão em funcionamento e informar no 
SISLOGlab. 
Lembrar do prazo de fechamento do Mapa e Boletim do 
Sisloglab. 

Bolsa Família 

De acordo com o Programa Bolsa Família - Ofício nº 
13/2020/CGPROFI/DEPROS/SAPS/MS, o registro das 
condicionalidades da saúde deverá ser feito no MAPA de 
acompanhamento e encaminhado para a Área Técnica de  
Nutrição do DAB, a fim de não prejudicar a concessão do 
Benefício Variável à Gestante. Todos os campos do mapa 
deverão ser devidamente preenchidos semanalmente. 

Mulheres vítimas 
de todos os tipos 

de violência 

CRAM - acolhimento de segunda a sexta de 9 às 14h ou 
através do telefone corporativo 99979-6113 

Mulheres vítimas 
de violência sexual 
para uso do PEP 

As Unidades referência para PEP são : DS Sede (UPA 
Gleba A) e Hospital da Mulher (Salvador) 

Citopatológico 

Coletas suspensas, exceto em situações julgadas 
imprescindíveis pela história clínica da paciente. Em caso 
de coleta, o Distrito entregará as lâminas na Labormed, de 
07 às 12h. 

Mamografia Prestador suspendeu a realização dos exames. 

Contracepção oral 
e injetável 

Dispensada em todas as Farmácias da rede básica. O 
prazo de validade das receitas foi ampliado para 08 meses 
por orientação da CAF. 

Inserção de DIU Suspenso 

Laqueadura tubária 

Suspensa. O Hospital da Mulher está mantendo 
funcionando apenas os tratamentos de pacientes com 
câncer e atendimento à mulher vítima de violência sexual. 
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Grupos: gestantes 
e planejamento 

reprodutivo 
Suspensos 

Gestantes e 
puérparas com 

questões mentais 
(ex. depressão 

puerperal) 

O médico deverá telefonar para a equipe do CAPS e 
discutir o caso com a equipe (matriciamento). Tel: 3644-
1621 ou 1715. 

 

 

 

 

2. ÁREA TÉCNICA SAÚDE DO ADULTO 

 

2.1. Programa Municipal de Dispensação de insumos para os portadores de 

Diabetes 

  

2.2.1. Tiras reagentes: 

 

Cada Unidade de Saúde recebe o quantitativo de tiras reagentes baseada 

no   consolidado encaminhado para CAF mensalmente.  

 

Considerando que são insumos de alto custo, é necessário realizar o 

controle da distribuição das tiras reagentes, protocolando a entrega e registrando 

no verso da receita médica, pois caso os usuários sejam remanejados para outras 

unidades de saúde evitará duplicação da distribuição.  

 

2.1.2. Seringa de insulina: 

 

Considerando CI 00011.246.2020 / SESAU encaminhada pela 

Coordenação Farmacêutica no dia 26 de março de 2020 a qual orienta a 

dispensação de insumos e medicamentos, os pacientes que pegam insulinas nas 
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farmácias, automaticamente também receberão as seringas, e estes dois insumos 

terão sua distribuição registrada na receita médica:  

 

As seringas de insulina serão distribuídas de acordo seguinte cálculo: 30 

seringas por tipo de insulina. EX: paciente retira 2 frascos de NPH e 01 frasco 

de regular, deve receber 60 seringas.  

 

 

2.2. Programa Municipal de Dispensação de Produtos Absorventes 

Higiênicos descartáveis 

 

- As planilhas de cadastro dos usuários por unidade de saúde foram 

encaminhadas para as Gerências de Atenção à Saúde de cada distrito. 

- Pactuado que cada distrito organizará o fluxo de entrega das fraldas de 

acordo as estratégias adotadas à sua realidade; 

 

2.3. Programa de dispensação de sonda uretral de alívio: 

 

- As planilhas de cadastro dos usuários de sonda por unidade de saúde 

foram encaminhadas para as Gerências de Atenção à Saúde de cada distrito. 

- Pactuado que cada distrito organizará o fluxo de entrega destes insumos de 

acordo as estratégias adotadas à sua realidade; 

 

A área técnica da saúde do adulto continuará com o fluxo atual, 

alimentando e alterando os dados das planilhas até que possamos finalizar o 

processo de descentralização. 
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3. ÁREA TÉCNICA SAÚDE DA CRIANÇA 
 

3.1. FONTE DE INFECÇÃO PARA CRIANÇA: A maioria dos relatos de 

crianças infectadas pelo COVID-19 foi demonstrada um contato familiar com 

diagnóstico comprovado. 

3.2. SINTOMAS DA INFECÇÃO NA CRIANÇA: O estudo avaliou 731 

crianças, sendo possível abstrair as seguintes informações: 

● 12,9% eram assintomáticas 

● 43,1% apresentaram sintomas leves (síndrome gripal – febre, tosse, 

congestão nasal, coriza e dor de garganta) 

● 41% apresentaram sintomas moderados 

● 2,5% apresentaram sintomas graves 

3.3. PREVENÇÃO: As medidas de prevenção seguem as mesmas 

recomendadas para todos os indivíduos: higiene das mãos com água e sabão, e 

na impossibilidades desses o uso de álcool gel; higiene adequada do ambiente 

especialmente áreas de toque freqüente (maçanetas, interruptores, controle 

remoto, etc); evitar contato com pessoas doentes; manter locais ventilados; 

etiqueta da tosse e espirro, evitar aglomerações e outras). 

3.4. CONDUTA EM CASO DE FAMILIAR COM DIAGNÓSTICO 

LABORATORIAL DE COVID-19: Manter isolamento do familiar que encontra-

se com sintomas leves, com separação dos outros membros da família, caso seja 

possível manter uso do banheiro exclusivo com restrição de uso de utensílios 

domésticos, manter ambiente arejado, usar máscara, manter a limpeza extra em 

ambiente de toque freqüente e superfícies onde possa haver sangue, fezes ou 

fluidos corporais, e, manter a vigilância dos sintomas para identificação de sinais 

de gravidade. 

3.5. RECOMENDAÇÕES APÓS A ALTA HOSPITALAR: Devem ser 

desestimuladas as visitas sociais às puérperas e recém nascidos, não está 

indicado triagem laboratorial em recém nascido assintomático cuja mãe tenha 

suspeita ou diagnóstico de COVID-19, observar sinais de alerta de adoecimento 

do RN, sugere-se adiamento de consultas de seguimento eletivas  
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3.6. ALEITAMENTO MATERNO: Segundo nota técnica do Ministério da Saúde, 

até o presente momento não há evidência científica  que exista relação de nexo 

causal entre transmissão de coronavírus e aleitamento materno. Embora não se 

tenha consenso em relação à recomendação, a OMS orienta a manutenção do 

aleitamento materno até que se comprove que há evidências de disseminação do 

coronavírus na amamentação. Seguindo essa orientação, o Ministério da Saúde 

recomenda que o aleitamento materno seja mantido nos casos de infecção por 

COVID-19, desde que a mãe deseje amamentar e esteja em boas condições 

clínicas de saúde para fazê-lo. 

Para isso recomenda-se: lavar as mãos antes de tocar o bebê ou extrair o leite 

materno se assim desejar; usar máscara facial durante as mamadas; seguir 

rigorosamente as recomendações de limpeza. 

SINAIS E SINTOMAS: febre (>37,8ºC), tosse, dispnéia, Mialgia e fadiga, Sintomas 

respiratórios superiores e sintomas gastrintestinais com diarréia (raro). 

3.7. MANEJO CLÍNICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE:  

3.7.1.CASOS LEVES: Medidas de conforto e suporte, isolamento domiciliar e 

monitoramento até a alta do isolamento; 

3.7.2.CASOS GRAVES: Estabilização clínica e o encaminhamento de 

transporte a centros de referência ou serviços de urgência/emergência ou 

hospitalares. 

O manejo diagnóstico e terapêutico de pessoas suspeita de infecção respiratória 

como síndrome gripal causada por COVID-19 no contexto da APS inclui os 

seguintes passos: 

● Identificação de casos suspeitos de Síndrome Gripal e de COVID-19 

● Medidas para evitar contágio na UBS 

● Estratificação da gravidade da síndrome gripal  

● Casos leves: manejo terapêutico e isolamento domiciliar  

● Casos graves: estabilização e encaminhamento a serviços de urgência e 

emergência ou hospitalares 

● Notificação imediata  

● Monitoramento clínico 



12 
 

● Medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa 

3.8. TESTE DO PEZINHO: Garantir a realização do teste do pezinho a todos os 

RN de preferência na alta da maternidade, mantendo a coleta nas unidades 

básicas ou através de coleta domiciliar e posterior envio para o serviço de 

referência (APAE SALVADOR), guardando as devidas medidas de prevenção a 

COVID-19.  

 

 

Desse modo, a orientação para o estado da Bahia é a seguinte: 

1- Realizar coleta da 1ª amostra da triagem Neonatal no momento da alta 

hospitalar, ainda na maternidade (seja ela com 24h, 48h ou 72h); 

2- Os recém-nascidos que ficarem internados, a coleta segue orientação de coleta 

preferencialmente entre 3º e 5º dias de vida; 

3- Garantir a realização do teste do pezinho na unidade básica de saúde/ESF no 

caso do recém-nascido não ter realizado na maternidade; 

4- Nova coleta, em unidade básica de saúde/ESF, DEVERÁ ser realizada após as 

restrições de mobilidade da pandemia serem retiradas ou amenizadas. Esta coleta 

se aplica a todos os bebês que colherem precocemente (na alta da maternidade 

antes de 48h de amamentação. No cartão de coleta do teste do pezinho deve ser 

colocado como segunda coleta; 

5- O laudo da coleta realizada na maternidade não estará disponível para os 

municípios, entretanto a equipe de busca ativa estará atenta aos resultados 

alterados e fará as devidas comunicações; 

6- A Busca Ativa fará contato com a família e na ocasião de não conseguir, fará 

contato com a atenção básica do município; 

7- Os resultados alterados serão rastreados pela busca ativa e os laudos serão 

disponibilizados pelo site da APAE https://www.apaesalvador.org.br (em processo 

de elaboração e implantação técnica); 
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3.9. APAE: As consultas eletivas, que NÃO sejam inadiáveis, previamente 

agendadas até 10 de Abril de 2020 pelo ambulatório de triagem neonatal da 

APAE/Salvador SERÃO remarcadas, após esta data os agendamentos deverão 

ser confirmados através dos contatos disponibilizados. As consultas de primeira 

vez continuarão a ser marcadas e realizadas no ambulatório. No caso de 

impossibilidade de garantia de transporte, entrar em contato IMEDIATAMENTE 

com a equipe médica da triagem neonatal para que as orientações relacionadas 

ao tratamento dos recém-nascidos ocorram em tempo hábil.  

CONTATOS APAE E SERVIÇOS DE REFERÊNCIA 

Ambulatório: Informações para crianças em tratamento ambulatorial:  

E-mail: vanessa.lemos@apaesalvador.org.br 

WhatsApp 71-9-8810-6735 

Assessoria de Relacionamento: Informações sobre o Teste do Pezinho 

E-mail: fernanda.alves@apaesalvador.org.br 

WhatsApp: 71-9-8796-4608 

 

Apoio Operacional: Informações sobre cadastro e envio de material 

E-mail: stefania.lima@apaesalvador.org.br 

WhatsApp: 71-9-8796-5059 

Busca Ativa: Informações sobre busca ativa de pacientes 

E-mail: neyla.otero@apaesalvador.org.br 

WhatsApp: 71-9-9921-3311 

HUPES (Hospital Universitário Professor Edgar Santos): Serviço de 

mailto:vanessa.lemos@apaesalvador.org.br
mailto:fernanda.alves@apaesalvador.org.br
mailto:stefania.lima@apaesalvador.org.br
mailto:neyla.otero@apaesalvador.org.br
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referência em fibrose cística 

Telefone: 71-3283-8333 

HEOM (Hospital Especializado Octávio Mangabeira): Serviço de 

Referência em fibrose cística 

Telefone: 71-3117-1774 

 

3.10. PUERICULTURA: As consultas eletivas de puericultura estão, 

temporariamente, SUSPENSAS pelo período de 30 dias (data do decreto), 

podendo este período ser prorrogado a depender do cenário epidemiológico. Nos 

casos em que a criança apresentar sintomas ou outra condição importante de 

saúde, orienta-se dirigir-se à unidade de saúde para avaliação e condução clínica. 

Em casos  de puericultura de alto risco, no qual será o encaminhamento para  o 

especialista, o agendamento será feito via regulação. 

3.11. SALA DE VACINA: Conforme orientação da Vigilância Epidemiológica do 

município, em consonância com a Coordenação Estadual de Imunização e 

Programa Nacional de Imunização fica restabelecido retorno do atendimento de 

rotina das salas de vacina a partir de 16/04/2020 quando será iniciada a segunda 

etapa da campanha de vacinação contra influenza.  

Algumas observações importantes: 

1- Os serviços de rotina deverão obedecer às diretrizes nacionais de 

distanciamento social; 

2- Manutenção dos Serviços de vacinação ativos; 

3- Manutenção da vacinação nos Centros de Referência para Imunobiológicos 

Especiais; 

4- Vacina de recém-nascidos devem continuar sendo prioridade; 
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5- Para Estados/Municípios com circulação ativa do vírus do sarampo e febre 

amarela, é recomendado intensificação da vacinação, com observação de evitar 

aglomerações e proteção dos profissionais da saúde e população; 

6- Recomenda-se adiar todo tipo de vacinação ao paciente de COVID-19 até sua 

total recuperação; 

7- Em caso de necessidade de busca ativa, será realizado pela própria unidade. 

Calendário da Campanha da Vacinação contra Influenza: 

1ª Fase: A partir de 23 de Março de 2020 

Público-alvo: Idosos com 60 anos de idade ou mais e trabalhadores da saúde 

2ª Fase: A partir de 16 de Abril de 2020 

Público-alvo: Membros das forças de segurança e salvamento; Pessoas com 

doenças crônicas ou condições clínicas especiais; Caminhoneiros, Profissionais 

de transportes coletivos (motoristas e cobradores) e portuários; Povos indígenas; 

Adolescentes e Jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; População 

privada de liberdade; Funcionários do sistema prisional. 

Conforme orientação da Vigilância sanitária, Ofício Circular DIVEP nº 

63/2020,  fica antecipado para 27 de Abril de 2020 a vacinação contra influenza 

do grupo de gestantes e puérperas (até 45 dias de pós parto) que seria a partir 

de 09 de maio de 2020. 

3ª Fase: De 09 a 22 de Maio de 2020 

Público-alvo: Pessoas com deficiência; Professores; Crianças de 6 meses a 

menores de 6 anos de idade; Gestantes; Mães no pós parto até 45 dias; Pessoas 

de 55 anos a 59 anos de idade. 

 

4. ÁREA TÉCNICA SAÚDE DO ADOLESCENTE E PROGRAMA 

SAÚDE NA ESCOLA 
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Com o novo cenário epidemiológico é importante estar alerta para aumentar 

a capacidade de detecção de casos em adolescentes, cuja a faixa etária tem 

ainda baixa incidência e baixa letalidade considerada até o momento com bai e 

adoção de medidas oportunas e adequadas para seu enfrentamento.  

Neste sentido, solicitamos que os adolescentes sintomáticos respiratórios 

sejam acolhidos nas unidades de referência, sendo-lhes garantido a integralidade 

do cuidado específicos da faixa etária, e avaliados acordo com o protocolo de 

atendimento do Município, para casos suspeitos do COVID 19. 

Estando todas as consultas eletivas, exceto consultas de TB, Hanseníase e 

Pré-natal, suspensas. 

Em tempo, solicitamos que todas as atividades educativas realizadas em 

grupo, nas unidades de saúde e nas escolas, sejam suspensas por tempo 

indeterminado.  

Em caso de violência sexual, o usuário ( a) deve ser encaminhado para a 

UPA do Gravatá para realização do PEP. Nos casos de violência infantil, deve-se 

encaminhar a criança para a UPA pediátrica (UPINHA). 

 

 

 

 

5. ÁREA TÉCNICA CONTROLE TUBERCULOSE E HANSENÍASE 

 

Considerando a Instrução Normativa 03/2020 de 18 de março de 2020 que 

dispõe sobre orientações para prevenção e controle de infecções pelo novo 

cononavirus (Covid-19) a serem adotadas nos serviços de saúde do município de 

Camaçari-Ba e a importância epidemiológica e operacional dos dois agravos no 

município, solicitamos às equipes que mantenham os atendimentos conforme 

orientação abaixo:  
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5.1 REFERÊNCIA SECUNDÁRIA – Policlínica Centro Municipal de 

Imagem. 

 

Atendimento de pneumologia e dermatologia - quarta-feira com hora marcada 

pelo DAB/Área Técnica e equipe da Policlínica. 

 

Atendimento de Enfermagem e dispensação de medicação inclusive 

talidomida – quarta e sexta-feira. 

 

Avaliação de contatos – Se sintomáticos, imunossuprimidos, idosos ou crianças 

– serão referenciados para atendimento nas UBS e USF próxima da residência, 

evitando deslocamentos. Se assintomáticos e adultos jovens a avaliação será 

adiada para o mês de maio. 

 

Realização de PPD – De acordo com a demanda e agendamento da DAB/Área 

Técnica. 

 

Fisioterapia – quarta-feira à tarde – agendamento com hora marcada. 

 

Laboratório para baciloscopia, TRM e cultura – quarta-feira para recebimento 

de amostras e realização de exames e quinta-feira (para envio de amostras ao 

LACEN e HEOM). 

 

Coleta de exames laboratoriais – Sexta-feira conforme demanda agendada pela 

referência e DAB/Área Técnica. 

 

Solicitação de cestas e medicamentos – Serão mantidos os prazos de 

solicitação e distribuição já acordados com os Distritos, Almoxarifado,  CAF, DAB 

e TPC. 

 

5.2. UNIDADES BÁSICAS – UBS E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-

USF. 
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Atendimento de Sintomáticos – Deverão ser acolhidos pela equipe e atendidos 

preferencialmente no período da tarde. 

 

Atendimento dos pacientes em Tratamento de Tuberculose – Infecção 

Latente da TB e  Hanseníase – Aprazar atendimentos preferencialmente para o 

final da tarde e por hora marcada.  

Estes pacientes deverão ser orientados a permanecerem em suas casas e usarem 

máscaras nos deslocamento.  

As equipes poderão fazer contato telefônico com os pacientes para 

monitoramento.  

 

Avaliação de contatos - Se sintomáticos, imunossuprimidos, idosos ou crianças – 

avaliar e solicitar os exames necessários. Os assintomáticos e adultos jovens 

também deverão ser avaliados e ter seus exames solicitados. 

Avaliar os contatos de pacientes atendidos nas referências para evitar 

deslocamentos. 

 

Solicitação de cestas e medicamentos – Serão mantidos os prazos de 

solicitação e distribuição já acordados com os Distritos, Almoxarifado,  CAF, DAB 

e TPC. 

 

  

5.3 EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO 

 

Avaliação da dermatologia e pneumologia – agendar com a DAB/Área Técnica. 

 

PPD – Só aplicaremos para apoio diagnóstico de crianças e tuberculose 

extrapulmonar  em qualquer idade.  

Exame de contatos de pacientes bacilíferos - se os contatos forem 

imunossuprimidos, idosos e crianças.  

Pacientes residentes na sede de Camaçari e Distrito de Monte Gordo – agendar 

com a DAB/Área Técnica. 

Pacientes Residentes no Distrito de Abrantes – Agendar com o distrito. 
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Rx – Pacientes residentes na Sede de Camaçari - Encaminhar para a UPA 

Pediátrica (Upinha de Nova Aliança) quintas-feiras à tarde. Orientar paciente a 

usar máscaras e dirigir-se diretamente ao serviço de Rx que fica na parte externa 

da unidade. 

Pacientes residentes da Costa de Camaçari – Encaminhar para UPA de 

Arembepe conforme fluxo já estabelecido com a coordenação da UPA e também 

usando máscara. 

 

Baciloscopia - cultura e TRM  – Coletar material às quartas-feiras pela manhã e 

comunicar ao Distrito para envio ao laboratório. 

 

Demais exames laboratoriais – Serão coletados na Policlínica Centro Municipal 

de Imagem as sextas-feiras. Agendar com a DAB/Área Técnica. 

 

Baciloscopia para Hanseníase – Os pacientes serão encaminhados ao ICOM - 

Instituto Couto Maia de segunda a sexta-feira pela manhã. O deslocamento não 

deverá ocorrer em transporte coletivo, o paciente deverá usar transporte próprio e 

na impossibilidade agendar ambulância. 

 

OBS: Casos graves de Tuberculose ou Hanseníase que não possam ser 

acompanhados no ambulatório deverão ser encaminhados as UPAS ou HGC com 

relatório solicitando internação. Evitar ao máximo estes encaminhamentos. 

 

6. ÁREA TÉCNICA SAÚDE BUCAL 

 

Estão suspensos os atendimentos eletivos de odontologia, estão liberados 

apenas atendimentos de urgência odontológica. A urgência odontológica da sede 

está sendo realizada no CEO ( visto que os atendimentos eletivos no CEO estão 

suspensos durante o período da PANDEMIA) e a da orla no PA de Arembepe. 
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Os profissionais de saúde bucal de nível técnico (Auxiliar de Saúde Bucal e 

Técnico de Saúde Bucal) deverão auxiliar no acolhimento e na fase inicial de 

identificação de pacientes sintomáticos, tomando os devidos cuidados de proteção 

e isolamento; Os profissionais de saúde bucal de nível superior (Cirurgiões 

Dentistas) deverão auxiliar no acolhimento, na fase de avaliação de sintomas e 

notificação (se necessário), colaborando com os demais profissionais de nível 

superior. 

O atendimento à urgência odontológica deverá ocorrer individualmente, 

evitando-se o compartilhamento de espaços devido à transmissão de 

microrganismos, principalmente quando há uso de equipamentos que produzam 

aerossóis. Atentar para atendimentos com maiores intervalos entre as consultas, 

com vistas a proporcionar maior tempo para realizar adequada descontaminação 

dos ambientes. Está suspensa a realização de atividades coletivas (escovação 

dental supervisionada, aplicação tópica de flúor gel, bochecho fluoretado, entre 

outros). O correto uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) deve ser 

obrigatório, independente se o usuário apresenta risco ou não de estar 

contaminado pelo novo Coronavírus. Em relação ao tipo de máscara, salienta-se 

que na maioria dos casos de atendimento odontológico, o uso da máscara 

cirúrgica contempla a proteção individual. O uso da máscara N95 está indicado 

apenas para os casos de atendimento a usuários com sintomas de infecção 

respiratória. Reforça-se o seu uso principalmente nos casos de procedimentos que 

geram aerossóis.  

 

7. ÁREA TÉCNICA NUTRIÇÃO 
 

Segundo a Nota Técnica nº 01/2020/CAN/DAB/SESAU, que teve como 

objetivo uniformizar a condutas das Unidades nos 03 Distritos Sanitário do 

Município de Camaçari, referente aos Programas que compõe a Coordenação de 

Alimentação e Nutrição durante o período da Pandemia do novo Coronavirus 

(Covid-19). 

7.1 Público Alvo 

Todos os serviços de APS/ESF, Distritos Sanitários. 
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7.2. Programas 

Condicionalidades do Programa Bolsa Família – Acompanhamento Nutricional; 

Programa de Complementação Alimentar; 

Programa de Suplementação de Vitamina A; 

Programa de Suplementação de Ferro. 

7.3 Análise 

As condicionalidades de saúde do PBF  regulamentadas pela Portaria nº 

251, de 12 de dezembro de 2012, visam garantir o direito ao acesso à saúde às 

famílias inscritas no programa. Assim, tendo em vista a diretriz de equidade e os 

compromissos do Sistema Único de Saúde (SUS) na redução das desigualdades 

sociais e pobreza, e considerando a Atenção Primária à Saúde (APS) como 

principal porta de entrada do cidadão aos serviços, o acompanhamento das 

condicionalidades de saúde insere-se no rol das atividades pactuadas na APS, 

oportunizando o olhar para a condição de saúde da unidade familiar. Essas 

condicionalidades são abrangidas pelo acompanhamento da imunização, do 

crescimento e desenvolvimento de crianças menores de sete anos e da 

assistência ao pré-natal de gestantes. O acompanhamento das condicionalidades 

de saúde é obrigatório para as crianças menores de sete anos e às mulheres de 

14 a 44 anos e não obrigatório para as mulheres de 07 a 13 anos e de 45 a 60 

anos. Os registros desses acompanhamentos são realizados no Sistema de 

Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde (Sistema BFA), disponível em 

https://egestorab.saude.gov.br/, e no e-SUS AB; 

7.4 Programa de Complementação Alimentar (PCA) - é custeado com recurso 

exclusivamente municipal e tem como um dos seus objetivos acolher as 

demandas de solicitações de fórmulas infantis, dietas especiais, complementos 

alimentares e cestas básicas para usuários com necessidades alimentares 

específicas do Sistema Único de Saúde (SUS) residentes do município de 

Camaçari, bem como acompanhar o estado nutricional destes, por meio de 

consultas periódicas realizadas por nutricionista e demais profissionais da rede 

municipal de saúde. O atendimento da Gastropediatra e da Nutricionista está 

sendo realizado na Policlínica do Adulto. 

7.5 Programa de Suplementação de vitamina A – O Programa Nacional de 

Suplementação de Vitamina A foi instituído por meio da Portaria nº 729, de 13 de 
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maio de 2005, cujo objetivo é reduzir e controlar a deficiência nutricional de 

vitamina A em crianças de 6 a 59 meses de idade e puérperas, que objetiva o 

combate à pobreza absoluta na primeira infância e reforça a assistência à criança 

menor de 5 anos para prevenção da deficiência de vitamina A, garantindo o 

acesso e disponibilidade do insumo a todas as crianças nessa faixa. A 

suplementação realizada nas unidades básicas de saúde, o mapa diário de 

vitamina A é enviado mensalmente para lançamento no sistema de 

micronutrientes, disponível em https://egestorab.saude.gov.br.  

7.6 Programa de Suplementação de Ferro – O Programa Nacional de 

Suplementação de Ferro (PNSF) prevê a suplementação profilática de crianças de 

6 a 24 meses de idade, gestantes ao iniciarem o pré-natal (independentemente da 

idade gestacional) e mulheres até o 3º mês pós-parto com Sulfato Ferroso, com o 

objetivo de prevenir e controlar a anemia ferropriva. As gestantes recebem ainda 

suplementação de Ácido Fólico com vistas a prevenir a ocorrência de defeitos do 

tubo neural. Por meio da publicação da Portaria MS/GM nº 1.555, de 30 de julho 

de 2013, a aquisição dos insumos previstos no PNSF foram incluídos no 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica, sob responsabilidade dos 

estados e dos municípios. Ou seja, os custos com a aquisição dos suplementos de 

Ferro e Ácido Fólico previstos no Programa estão por conta do município. 

. A dispensação é realizada nas Unidades Básicas de Saúde, pelo profissional da 

farmácia, o mapa de controle de dispensação de sulfato ferroso e ácido fólico 

enviado mensalmente para lançamento no sistema de micronutrientes, disponível 

em https://egestorab.saude.gov.br.  

7.8 Conclusão 

O acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família na 

1ª vigência de 2020, realizado na APS, devem ser considerados os seguintes 

critérios:  

⮚ O registro das condicionalidades de saúde das crianças e mulheres não 

será obrigatório;  

⮚ Registro de gestante durante consulta do pré natal – De acordo com o 

Programa Bolsa Família – Ofício nº 13/2020/CGPROFI/DEPROS/SAPS/MS, o 

registro das condicionalidades da saúde deverá ser feito no MAPA de 

acompanhamento e encaminhado para a Nutrição do DAB, a fim de não prejudicar 

https://egestorab.saude.gov.br/
https://egestorab.saude.gov.br/
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a concessão do Benefício Variável à Gestante. O mapa deverá ser preenchido 

semanalmente e todos os campos deverão ser devidamente preenchidos; 

⮚ A condicionalidade do PBF na saúde continua sendo uma atividade de 

rotina às unidades de saúde para atendimento assintomático, a unidade não 

deverá realizar fechamento de turno para o acompanhamento nutricional e/ou 

ações que gerem aglomeração. 

 Em relação ao Programa de Complementação Alimentar (PCA), a abertura e 

dispensação de     fórmulas infantis, suplementos nutricionais estão sendo 

realizadas no DAB toda quarta feira no turno da manhã;  

⮚ O atendimento no Centro de referência da Criança está suspenso; 

⮚ Os Nutricionistas das Unidades básicas de saúde está compondo a equipe 

para atendimento assintomático.  

 Em relação ao Programa de Suplementação de vitamina A, será realizado nas 

unidades de atendimento assintomático.: 

UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ROTINA 

Distrito  Unidade de Referência  Unidades de Saúde  

 

 

 

Distrito Sanitário 

Sede 

USF Phoc Caic Nova Aliança, Phoc Caic 

UBS Gleba B Parque Florestal, Gleba 

B 

UBS Gravata Gravata, Ficam II 

USF Parque das 

Mangabas 

Machadinho, Parque das 

Mangabas 

USF Buri Satuba Lama Preta, Buri Satuba 

UBS Camaçari de 

Dentro 

Santo Antônio, Camaçari 

de Dentro 

USF Piaçaveira Dois de Julho, Ponto 

Certo, Piaçaveira 

USF Novo Horizonte  Novo Horizonte 

USF Verde Horizonte II Verde Horizonte I e II 

UBS Gleba E Parque verde I e II, 

Gleba E 

USF Parafuso  Parafuso 
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Usf Jardim Limoeiro Jardim Limoeiro 

USF Nova Vitória  Nova Vitória  

 

 

Distrito Sanitário 
de Abrantes 

UBS Vilas de Abrantes  USF Buri de Abrantes 

Cada unidade atenderá 
sua população 

USF Catu de Abrantes 

USF Cajazeiras de 
Abrantes 

USF Fonte da Caixa 

USF Machadinho 

USF Pé de Areias USF Jauá 

Cada unidade atenderá 
sua população 

UBS Arembepe 

USF Areias 

  USF Fonte das Águas 

 

Distrito Sanitário 

Monte Gordo 

USF Caminho do Mar Barra do Jacuípe, 

Caminho do Mar 

UBS Monte Gordo Coqueiro de Monte 

Gordo, Monte Gordo 

USF Barra de Pojuca Cachoeirinha, Barra de 

Pojuca 

 

Programa de Suplementação de Ferro – Será realizado nas unidades de 

atendimento assintomático: 

UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ROTINA 

Distrito  Unidade de Referência  Unidades de Saúde  

 

 

 

Distrito Sanitário 

USF Phoc Caic Nova Aliança, Phoc Caic 

UBS Gleba B Parque Florestal, Gleba 

B 

UBS Gravata Gravata, Ficam II 

USF Parque das Machadinho, Parque das 



25 
 

Sede Mangabas Mangabas 

USF Buri Satuba Lama Preta, Buri Satuba 

UBS Camaçari de 

Dentro 

Santo Antônio, Camaçari 

de Dentro 

USF Piaçaveira Dois de Julho, Ponto 

Certo, Piaçaveira 

USF Novo Horizonte  Novo Horizonte 

USF Verde Horizonte II Verde Horizonte I e II 

UBS Gleba E Parque verde I e II, 

Gleba E 

USF Parafuso  Parafuso 

Usf Jardim Limoeiro Jardim Limoeiro 

USF Nova Vitória  Nova Vitória  

 

 

Distrito Sanitário 
de Abrantes 

UBS Vilas de Abrantes  Cajazeiras de Abrantes, 
Catu de Abrantes, Buri 

de Abrantes, Jauá, Pé de 
Areias 

USF Fonte das Águas 

 

Areias, Arembepe 

USF Parque das 
Mangabas 

Machadinho 

 

Distrito Sanitário 

Monte Gordo 

USF Caminho do Mar Barra do Jacuípe, 

Caminho do Mar 

UBS Monte Gordo Coqueiro de Monte 

Gordo, Monte Gordo 

USF Barra de Pojuca Cachoeirinha, Barra de 

Pojuca 
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8. ÁREA TÉCNICA MONITORIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO  

Caso  a  Unidade informe a falta de Teste Bacteriológico (Indicador 

Biológico), deve entrar em contato com o distrito sanitário de referência para a 

disponibilização do mesmo. 

Caso a autoclave ou a seladora apresente defeito ou a autoclave apresente 

teste bacteriológico positivo,  solicitar que o coordenador da unidade ligue para a 

empresa que faz a manutenção através do telefone 3621-0750. 

No caso de necessidade de EPI , o gerente da unidade deve solicitar ao 

almoxarifado. 

8.1. Recomendações para uso de equipamentos de proteção no 

contexto do COVID -19: 

 

● Máscara cirúrgica: máscara facial destinada a proteger profissionais de 

saúde contra patógenos transmitidos por gotículas ou servir como parte da 

proteção facial para atividades de assistência ao paciente que 

provavelmente geram respingos ou borrifos de sangue, fluidos corporais, 

secreções ou excreções. O termo refere-se apenas às máscaras 

descartáveis. 

 

● Peça Semifacial Filtrante (PFF): é um equipamento de proteção individual 

(EPI) que cobre a boca e o nariz, proporciona uma vedação adequada 

sobre a face do usuário, possui filtro eficiente para retenção dos 

contaminantes atmosféricos presentes no ambiente de trabalho na forma de 

aerossóis. Indicada no ambiente hospitalar, para proteção contra aerossóis 

contendo agentes biológicos. A PFF também retém gotículas. Algumas PFF 

são resistentes ainda à projeção de fluídos corpóreos. 

 

● A máscara N95/PFF2 pode ser reutilizada pelo mesmo profissional, desde 

que se mantenha íntegra, seca e limpa, mantida identificada em saco ou 

envelope de papel, embalagens plásticas ou de outro material, desde que 

não fiquem hermeticamente fechadas. 
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● O avental comum (gramatura mínima de 30 g/ m2) deve ser utilizado para 

evitar a contaminação da pele e roupa profissional 

 

● O avental impermeável (gramatura mínima de 50 g/m2) deverá ser utilizado 

exclusivamente em procedimentos ou circunstâncias que possam gerar 

grande quantidade de fluídos. 

 

● A ANVISA informa não usar duas luvas na mesma mão ao mesmo tempo, 

pois esta ação não garante mais a segurança na assistência. 

 

● Está contraindicado o uso de ADORNOS pelos profissionais de saúde.  

 

● Os óculos de proteção e protetores faciais devem ser exclusivos de cada 

profissional, devendo ser higienizados logo após o uso com água e sabão e 

desinfetados com álcool a 70%. 

 

● Deve-se descartar como resíduo infectante: gorro, máscara cirúrgica, luva 

e avental. 

 

● EPIs indicados para profissionais de saúde que atuam em salas de 

consulta ambulatorias : Gorro, Máscara cirúrgica ( trocar a cada 4 horas), 

Avental, luvas, proteção ocular. 

 

● O paciente com sintomatologia respiratória deverá ser oferecido máscara 

cirúrgica. 

 

● EPIs indicados para os profissionais de higienização: gorro, máscara 

cirúrgica, avental, luvas de borracha cano longo, proteção ocular, botas ou 

sapatos fechados. 

 

●  A limpeza e desinfecção das luvas de borracha/ látex: encaminhar ao 

expurgo, lavar a parte interna e externa da luva com água e sabão 

detergente, enxaguar, imergir as luvas em hipoclorito de sódio a 1% e 
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deixar por 10 minutos. Retirar do hipoclorito, enxaguar com bastante água 

corrente, secar a parte interna e externa, guardar as luvas em local 

apropriado, higienizar as mãos com água e sabão. 

 

8.2.  Recomendações para CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO 

(CME): 

 
● Como impedir a propagação do COVID-19 na CME? 

A ANVISA afirma não haver orientação especial quanto ao processamento 

de equipamentos, produtos para a saúde ou artigos utilizados na assistência a 

casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus. No entanto, a dinâmica das 

CMEs deverá ser ajustada às novas demandas impostas pela pandemia pelo 

COVID-19. Exemplificando: na fase de limpeza devem ser realizados ajustes de 

forma que toda ação mecânica para remoção de sujidade dos PPS (PRODUTOS 

PARA A SAÚDE) não promova a dispersão de aerossóis ou partículas. 

As superfícies da CME deverão ser limpas regularmente. Os profissionais 

da CME deverão estar protegidos com EPIs e, no caso daqueles reutilizáveis, 

precisam ser limpos e desinfetados, de modo que não se tornem fontes potenciais 

de contaminação. As Precauções Padrão (PP) devem ser praticadas por toda 

equipe da CME. 

Além disso, quando necessário, a equipe deve implementar as precauções 

baseadas na transmissão. As PP são estratégias primárias para prevenir a 

transmissão de infecções associadas aos cuidados de saúde. 

As PP enfatizam o uso de EPI, com base no risco avaliado de exposição ao 

sangue e outros fluidos potencialmente infecciosos e a higiene das mãos. Elas 

representam uma filosofia que assume que todos os pacientes são potencialmente 

infecciosos. Precauções padrão se aplicam a todos os fluidos corporais, secreções 

e excreções (exceto suor), pele não intacta e membranas mucosas. Podem ser 

necessárias Precauções baseadas na Transmissão para impedir a transmissão de 

doenças específicas que são transmitidas por contato, gotículas e transmissão 

pelo ar. Quando necessário, as precauções baseadas na transmissão 

complementam as PP 

 
● O que é Precaução baseada na Transmissão? 
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As Precauções com base na Transmissão são a segunda prática do 

controle básico de infecção. Devem ser usadas em conjunto com as Precauções 

(PP) para pacientes que podem estar infectados ou colonizados com certos 

agentes infecciosos, para os quais são necessárias precauções adicionais para 

impedir a transmissão da infecção. 

 

● Quais são os PPS envolvidos na assistência ao paciente com 

COVID-19 processados pela CME? 

Além dos PPS habitualmente utilizados nos pacientes internados, se 

destacam itens como circuitos ventilatórios, máscaras, nebulizadores, 

umidificadores, inaladores, copos umidificadores, ressuscitadores manuais, 

conectores, traqueias e demais acessórios utilizados na assistência ventilatória. 

 

● . Quais são os cuidados no transporte do PPS contaminado para 

a CME? 

O Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e a Occupational 

Safety and Health Administration (OSHA) recomendam o uso de uma combinação 

de precauções padrão, precauções de contato, precauções transportadas pelo ar 

e proteção ocular (por exemplo, óculos de proteção ou protetor facial) para 

proteger os profissionais de saúde com exposição ao vírus. 

Os produtos para saúde contaminados devem ser manuseados de modo a 

reduzir o risco de exposição e/ou lesão para a equipe profissional e 

clientes/pacientes/residentes ou contaminação de superfícies ambientais; devem 

ser transportados para a área designada para descontaminação assim que 

possível após o uso, em recipientes cobertos, hermeticamente fechados, 

resistentes à perfuração, a fim de prevenir o extravasamento de líquidos.  

Recomenda-se recipientes rígidos. 

O material deverá ser encaminhado devidamente identificado como material 

contaminado. Todos os  recipientes com dispositivos contaminados devem ser 

claramente identificados 

 

● Como devo proceder com a chegada do PPS contaminado na CME? 

Adotar as Precauções Padrão (PP), O uso de EPI é imprescindível, haja 

vista que o vírus pode permanecer vivo e infeccioso em aerossóis por horas e em 
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superfícies por dias14. 

Padrão Ideal para o Expurgo: roupa privativa, avental impermeável,  

calçados fechados, touca, óculos ou protetor facial, máscara de uso odonto 

médico hospitalar ou máscara N95 ou PFF2, luva de procedimento, luva de cano 

longo. Lembre-se: ADORNO ZERO. 

 

●  A pré-limpeza é recomendada na situação de COVID-19? 

A pré-limpeza no ponto de uso está indicada para os instrumentais. Deve 

ser realizada o mais breve possível. Tem como objetivo evitar o ressecamento e a 

aderência da matéria orgânica nos artigos, o que contribui para a prevenção da 

formação do biofilme. 

 

●  Como realizar a limpeza manual do PPS? 

Utilizar EPI. Retirar os artigos dos recipientes de transporte, descartar 

sacos plásticos impermeáveis, limpar e desinfetar o recipiente rígido que irá ser 

reutilizado. 

Seguir rigorosamente as instruções para diluição mínima e tempo de 

contato quanto ao uso de detergentes. 

Imergir o material contaminado na cuba. Aguardar tempo de contato para a 

ação detergente. Retirar o material e enxaguar removendo todo resíduo de 

detergente. Artigos que requerem escovação, esta, deve ser realizada de forma a 

minimizar ao máximo a geração de aerossóis e respingos. Após, realizar o 

enxágue, em água corrente, secar os materiais e encaminhar para etapa de 

desinfecção ou esterilização. 

Todos os acessórios utilizados no processo de limpeza, como as escovas, 

devem ser de preferência de uso único. Na impossibilidade de descarte devem ser 

lavados e desinfetados. 

 

●  Como realizar a desinfecção manual do PPS respiratório? 

Utilizar EPI, conforme orientação do fabricante do desinfetante. Respeitar 

rigorosamente as instruções de preparo e o tempo de contato. 

Imergir o material, devidamente limpo e seco, por completo na solução 

desinfetante de alto nível. Preencher lumens e canais com a solução desinfetante. 

Aguardar tempo de contato definido pelo fabricante. Retirar o material da cuba 
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com luvas limpas. Enxaguar em água corrente para retirar todo resíduo do 

desinfetante. Secar e providenciar embalagem para armazenamento e transporte. 

É importante que, o monitoramento dos parâmetros com indicadores de 

efetividade dos desinfetantes, como concentração ou outros, seja realizado 

diariamente, no mínimo 1 vez ao dia, no início das atividades. 

Caso não haja monitoramento, a solução deverá ser descartada a cada 

uso. (RDC 35 de 2010 e RDC 15 de 2012) 

 

●  Como processar lâminas e cabos de laringoscópios? 

As lâminas e cabos de laringoscópio são artigos semicríticos. As 

membranas mucosas intactas, como as dos pulmões e do trato gastrointestinal, 

geralmente são resistentes à infecção por esporos bacterianos comuns, mas 

suscetíveis a outros organismos, como bactérias, micobactérias e vírus. Portanto, 

esses dispositivos devem estar livres de todos os microrganismos, com exceção 

de um pequeno número de esporos bacterianos. 

Considerando os riscos de contaminação também do cabo do 

laringoscópio, deve-se priorizar os processos desinfecção de alto nível ou 

esterilização após o uso de cada paciente. Inicialmente, verificar as instruções de 

limpeza e desinfecção do fabricante do artigo. Destacar a lâmina da guia. 

Aguardar resfriamento da lâmpada e retirar a lâmpada (verificar instrução do 

fabricante). Retirar as pilhas/baterias da guia. Lavar com solução enzimática cabo 

e lâmina. Proceder a escovação. Enxaguar e secar. Encaminhar para desinfecção 

de alto nível/esterilização. 

Avaliar a compatibilidade dos desinfetantes com o material. Enxaguar e 

embalar adequadamente para o transporte. Após a desinfecção, atenção e 

cuidado para não contaminar os itens desinfetados no processo. 

 

●  É possível realizar a descontaminação das máscaras PFF2/3 e N95 em 

caso de escassez pela pandemia COVID-19? 

Antes de continuar a resposta, destacamos: 

As máscaras PFF2/3 e N95 são projetadas como material de uso único 

“não reutilizável”. 

As recomendações são baseadas nas evidências limitadas disponíveis e 

devem ser tomadas com cautela e como medidas excepcionais à luz da atual 
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situação epidêmica do COVID-19. 

Após o processo de descontaminação ou reesterilização, as propriedades 

das máscaras devem ser avaliadas e ter em mente que as máscaras mantêm as 

propriedades de ajuste e capacidade de filtragem, pois, se estiver danificado ou se 

o respirador não se ajustar, não ajudará a reduzir a exposição a partículas 

transportadas pelo ar. Em todos os casos, é muito importante que as máscaras a 

serem descontaminadas não apresentem sinais visíveis de degradação ou danos 

e que estejam limpas para diminuir a carga bacteriana. Não é possível lavar as 

máscaras, pois ao molhá-las, o material do filtro de polipropileno perde a camada 

repelente à água. 

Esses métodos seriam considerados apenas como último recurso em caso 

de escassez iminente e só deveriam ser aplicados após uma avaliação cuidadosa 

da situação e depois de explorar a possibilidade de uso racional e consciente dos 

recursos, como prolongar a vida útil das máscaras. 

 

● Qual a diferença entre as máscaras cirúrgicas e respiradores 

N95 e a FFP2? 

As máscaras são barreiras de uso individual que cobrem nariz e boca. A 

máscara cirúrgica é indicada para proteger o trabalhador da saúde de infecções 

por inalações de gotículas transmitidas a curta distância e pela projeção de 

sangue ou outros fluidos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias. A 

máscara não protege adequadamente o usuário em relação a patologias 

transmitidas por aerossóis. 

O respirador retém gotículas e protege contra aerossóis contendo vírus, 

bactérias e fungos. Em ambiente hospitalar, para proteção contra aerossóis 

contendo agentes biológicos, o respirador deve ter um filtro com aprovação 

mínima PFF2/P2. Respiradores com classificação PFF2 seguem a norma 

brasileira ABNT/NBR 13698:2011 e ABNT/NBR 13697:2010 e a europeia e 

apresentam eficiência mínima de filtração de 94%. Já os respiradores N95 

seguem a norma americana e apresentam eficiência mínima de filtração de 95%. 

Os respiradores N95 e FFP2 requerem CA (Certificado de Aprovação) 

 

● Como devo fazer a limpeza dos óculos, protetores faciais, botas? 

Limpar com água e sabão/detergente e desinfecção com hipoclorito de 
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sódio ou outro produto que seja recomendado pelo fabricante do EPI. Priorizar o 

uso de equipamentos/materiais descartáveis. 

 

● Que produtos utilizar para limpeza e desinfecção das superfícies da 

CME? 

SARS-COV é um vírus que sobrevive em superfícies inanimadas e esse 

tempo pode variar de acordo com fatores como a quantidade de fluido corporal 

contaminado, tipo de superfícies, temperatura e umidade presentes. 

Deve-se realizar a limpeza e desinfecção das bancadas de recebimento do 

material a cada término de processo de limpeza e desinfecção dos artigos. 

Reforçar a limpeza e desinfecção para as superfícies altamente tocadas durante 

os processos. 

A desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio, 

quaternário de amônio ou outro desinfetante indicado para este fim e seguindo 

procedimento operacional padrão definido pela instituição. 

A solução deve ser aplicada rigorosamente conforme orientações do 

fabricante e deve ser selecionada de acordo com o tipo de superfície a ser limpa 

(compatibilidade), tipo de sujidade. 

 

 

● Recomendações para limpeza da área interna da ambulância: 

          Materiais Necessários: 

 02 pares de luvas de borracha cano longo (de preferência de cores 

diferentes) 

 Sacos plásticos para resíduos comuns. 

 Sacos plásticos para resíduos biológicos. 

 Balde pequeno 

 Pano para limpeza 

 Solução desinfectante. 

 Álcool a 70%. 

 MOP 

 

Descrição das Atividades: 

 Calçar as luvas 1 
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 Passar o pano de limpeza umedecido em solução desinfectante 

friccionando bancos, bancadas, maçanetes, dispensador e álcool gel, 

paredes internas , janelas interna, teto. 

 Realizar limpeza da maca passando pano umedecido com álcool a 70%, 

friccionando colchão, lastro, grades. 

 Repor o dispensador com álcool gel observando validade, 

 Realiar lavagem da lixeira com água e detergente 

 Retirar as luvas. 

 Higienizar as mãos com álcool gel a 70%. 

 Calçar a luva 2 

 Recolher o coletor para perfuro cortante sempre que estiver na capacidade 

ou no máximo a cada 15 dias e fazer a reposição 

 Realizar varredura úmida do piso 

 Recolher o material 

  Retirar as luvas  

 Higienizar as mãos com água e sabão 

 

 

9. NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO 

BÁSICA - NASF - AB 

O NASF-AB é composto por equipe multiprofissional, constituída por 

técnicos de diferentes formações ou especialidades, que devem atuar de maneira 

integrada com os profissionais das equipes de APS, compartilhando 

conhecimentos e contribuindo no manejo ou resolução de problemas clínicos e 

sanitários, bem como agregando novas práticas e saberes que ampliem a oferta 

de ações na APS. 

Devido a situação de Pandemia da Covide-19  as equipes Nas - Ab do  

Distrito Sede e a de Abrantes foram deslocadas para o serviço de Call Center 

(156). A mudança de local de atuação se justifica pelas  alterações no 

funcionamento e processos de trabalho das Equipes de Saúde da  Família.  
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10. POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE  

Em virtude do Decreto considerando a Nota Técnica Nº 14/2020-

CGPROFI/DEPROS/SAPS/MS, os dois Polos da Academia da Saúde, estão com 

as atividades suspensas desde 16/03/2020. A suspensão está amparada nos 

Decretos Municipais: 7311/7312/7317 que dispõem de medidas de controle e 

prevenção diante da Epidemia do novo Coronavírus. 

Os profissionais atuantes nos referidos Polos da Academia da Saúde foram 

deslocados para atividades essenciais da Secretaria Municipal de Saúde de 

Camaçari. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As recomendações aqui contidas são provisórias e poderão ser modificadas 

à medida que novos dados forem publicados. 

 


