SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA NOVA DO PIAUÍ- P1
Av. Central,

- Centro - CEP: 64.688-000 - Vila Nova do Piauí - P1

E-mail: smsvilanovapi@yahoo.coni.br
VILA NOVA 00 PIAUI

1

Fone: (89) 3437-0068

CNPJ: 02344.726/0001-77

Plano de Contingência Municipal da Cidade de Vila Nova do Piauí-PI para Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (Covid-19)

VILA NOVA DO PIAU
MARÇO/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA NOVA DO PIAUÍ - P1
Av. Central,

- Centro - CEP: 64688-000 - Vila Nova do Piauí - P1

1 Fone: 89) 3437-0068
CNPJ: 02.344.726/0001-77

E-mail: smsvilanovapi@yahoo.com.br
VILA NOVA DO PJAU1

PREFEITO MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ
Edilson Edmundo de Brito

VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ
Antônio Tiago Leal

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Almerinda Tadeuza da Luz Leal

COORDENADOR GERAL DA ATENÇÃO BÁSICA
Dayro Rodrigues de Lima Coutinho
COORDENADORA SAÚDE BUCAL
Taíse Nogueira Rolim

COORDENADORA NASF
Maria Auriléia da Silva Paiva

ELABORAÇÃO DO PLANO
Dayro Rodrigues de Lima Coutinho

COLABORAÇÃO DO PLANO
NAIRA RAQUEL PEREIRA DE ARAÚJO
KASSIANNY REGINA ALENCARF ROCHA
ASSESSORIA JURÍDICA
FELIPE NAVEZ ROCHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA NOVA DO Piuí- P1

VILA NOVA DO PAU4

Av. Central,
- Centro - CEP: 64.688-000 - Vila Nova do Piauí - P1
E-mail: smsvilanovapi@yahoo.com.br 1 Ione: (89) 3437-0068
CNPJ: 02.344.72610001-77

1. INTRODUÇÃO
Diante da Emergência em Saúde Pública declarada pela Organização Mundial da saúde na
data de 30 de janeiro do ano corrente, por doença respiratória causada pelo Agente Novo
Coronavírus (2019-nCoV), conforme casos detectados na China e considerando-se as
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), a Secretaria Municipal de Saúde da
Cidade de Vila Nova do Piauí-PI definiu a ativação do Comitê Gestor de Controle e
Prevenção do Vírus COVID-19 no âmbito Municipal, estando os seguintes componentes

disponíveis para esclarecimentos:

a) Secretaria Municipal de Saúde;
b) Coordenação Geral da Atenção Básica;
c) Coordenação de Saúde Bucal;
d) Coordenação do NASF;

Este documento apresenta o Plano de Contingência Municipal, o qual está em
consonância com o Plano de Contingência Estadual do Piauí e Nacional para Infecção Humana
pelo novo Coronavírus (201 9-nCoV) em caso de surto define o nível de resposta e a estrutura
de comando correspondente a ser configurada, em cada esfera e nível de complexidade.
A estruturação da resposta em três níveis é geralmente usada em planos de preparação
e resposta em todo o mundo. Deste modo, seguimos a recomendação do Ministério da Saúde.
Toda medida deve ser proporcional e restrita aos riscos.
O Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente
do coronavírus foi descoberto em 31/12/2019 após casos registrados na China. Provoca a
doença chamada Coronavírus (COVID-19).
O Coronavírus (Cov) é uma grande família viral, conhecidos desde meados dos anos
1960, que causam infecções respiratórias em seres humanos, geralmente infecções por
coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhante a um resfriado
comum. Podem causar doenças semelhantes a uma gripe como do vírus da influenza A (Hi Ni)
é transmitido de pessoa a pessoa, principalmente por meio da tosse ou espirro e secreções
respiratórias de pessoas infectadas.
Diante da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção
Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19), bem como a Portaria n° 188/GM/MS de 04 de
fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV), e ainda a
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Portaria n° 356/GM/MS de 11 de março de 2020 que estabelece as medidas para
enfrentamento da emergência de Saúde Pública de importância Internacional decorrente do
Coronavírus (COVID-19) e em consonância com o Plano estadual de Contingência para o
enfrentamento da Infecção Humana pelo Coronavírus (2019-nCoV) do Estado do Piauí que
estabelece um fluxograma de atendimento e hospitais de retaguarda ou porta de entrada a
Secretaria Municipal de Saúde estabelece medidas de combate e prevenção ao COVID-19.
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2. COMPONENTES DO PLANO

As ações descritas a seguir são embasadas no conhecimento atual sobre o novo
Coronavírus (2019-nCoV) e estão em consonância com as orientações do Ministério da Saúde
e da Organização Mundial da Saúde.
Todo o caso suspeito de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) deve
ser tratado como um alerta. A tomada de decisão será realizada após discussão conjunta entre
todos os entes envolvidos (município, estado e Anvisa - áreas de portos, aeroportos e
fronteiras e Ministério da Saúde).
As ações pertinentes devem ser desencadeadas a partir da definição de caso suspeito
de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), que no momento atual é:
CASO SUSPEITO:
Situação 1: Febrel E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade
para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de viagem para área
com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 10 dias anteriores ao
aparecimento dos sinais ou sintomas; OU
ituação 2: Febrel E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade
para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de contato próximo de
caso2 suspeito para o coronavírus (2019-nCoV), nos últimos 10 dias anteriores ao
aparecimento dos sinais ou sintomas; OU
Situação 3: Febrel OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade
para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E contato próximo de caso2
confirmado de coronavírus (2019-nCoV) em laboratório, nos últimos 10 dias anteriores ao
aparecimento dos sinais ou sintomas.

1 Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens,
idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento
antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a
decisão deve ser registrada na ficha de notificação.
2 Contato próximo é definido como: estar a aproximadamente dois metros de um paciente com
suspeita de caso por novo coronavírus, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um
período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). O contato próximo
pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência
médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver
usando o EPI recomendado.
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Para definição de caso suspeito, é importante salientar que:

Além do quadro clínico, a identificação da procedência e do roteiro de viagem nos últimos 10
dias deve ser realizada de forma mais detalhada possível (país e cidade, número de vôos, datas,
etc);
Deve-se levar em consideração os países e Estados atualmente afetados pela doença e/ou
contato com caso suspeito ou confirmado do novo coronavírus (2019-nCoV), conforme
definições a serem estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da
Saúde (MS) e ressalta-se que essas definições podem sofrer alterações diariamente.

Ao se definir um caso como suspeito é importante:

Li Proceder com o isolamento do paciente, através da colocação de máscara cirúrgica e
segregação em área com pouca ou nenhuma circulação de pessoas;
[Ii Notificação do caso às autoridades epidemiológicas locais (contato telefônico e preenchimento
da ficha de notificação imediatamente);
Avaliar a gravidade do quadro clínico e seguir orientações em relação ao transporte e
internação dos casos suspeitos graves de acordo com a regulação local e estadual para o
Hospital Regional Justino Luz da cidade de Picos-PI sendo o mesmo Hospital retarguarda para
os casos Suspeitos.
Realizar o levantamento dos contactantes ou comunicantes, os quais deverão ser
acompanhados pelos próximos 14 dias a contar da data do contato.
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3. NÍVEIS DE RESPOSTA

Este plano é composto por três níveis de resposta, aos moldes do Ministério da Saúde:

Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública.
Cada nível é baseado na avaliação do risco do novo Coronavírus afetar o Brasil e o
impacto na saúde pública.

Nível de resposta: Alerta

O Nível de resposta de Alerta corresponde a uma situação em que o risco de introdução
do novo Coronavírus (2019-nCoV) no Brasil e no Estado do Piauí seja elevado e não apresente
casos suspeitos.

Nível de resposta: Perigo Iminente

Nível de resposta de Perigo Iminente corresponde a uma situação em que há
confirmação de caso suspeito, conforme previsto no Capítulo IV, Seção 1, Artigo 15 da Lei n°
8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências:
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito
administrativo, as seguintes atribuições: XIII - para atendimento de necessidades coletivas,
urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou
de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente
poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes
assegurada justa indenização;

Nível de resposta: Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)

Nível de resposta de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
corresponde a uma situação em que há confirmação de transmissão local do primeiro caso do
novo Coronavírus (2019-nCoV), no território nacional, com Declaração de ESPIN, conforme
previsto no Decreto n° 7.616 de 17 de novembro de 2011 que dispõe sobre a declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN.

1',
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Diante do exposto a Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de Vila Nova do Piauí-PI,
se mobiliza junto a todos os órgãos da SMS-Vila Nova do Piauí no intuito de fortalecer e
subsidiar a vigilância em saúde elaborando assim estratégias que inviabilizem e
instrumentalizem as equipes de Atenção Básica do Município para em caso de ocorrência de
referido fenômeno bem como ainda seguir todas as recomendações da OMS e MS, elaborando
assim Plano de Ações Estratégica para controle deste evento, tendo em vista que o Município
atua na Atenção Primária a saúde, ou seja, Atenção Básica a qual tem como papel a Prevenção,
Promoção e Recuperação da saúde no âmbito Municipal, sendo a mesmo a porta de entrada
inicial dos casos suspeitos de Coronovírus.

4. ESTRUTURA DE COMANDO
O Ministério da Saúde declarou ESPIN em decorrência da infecção humana pelo 2019nCoV. No Estado do Piauí, está sendo reimplantado o Centro de Informações Estratégicas de
Vigilância em Saúde - CIEVS, para apoio a todos os agravos de notificação imediatas, com
também para surtos, epidemia e pandemia, através dos contatos (86)3216-3606 e (86)994664030 sendo que o contato celular funciona 24 horas para uma melhor prestação dos serviços e
rápido contato para tomada de medidas cabíveis.

5. REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

A Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Vila Nova do Piauí-PI está mobilizada no
sentindo da prevenção, controle e assistência para aparecimento de casos, tendo como porta
de entrada as Unidades Básicas de Saúde, quais sejam:
1) UBAS WILSON NUNES MARTINS FILHO (SEDE)
2) UBS JOÃO SIMEÃO DE FRANÇA (POVOADO SÃO JOÃO BATISTA)
3) UBS (LOCALIDADE CACIMBAS)
Tendo ainda de acordo com o Plano de Contingência do Estado do Piauí a rede de
assistência hospitalar que tem como hospital de referência na cidade de Picos- Piauí o Hospital
Regional Justino Luz que é hospital de retaguarda ou porta de entrada como referência
estadual na Regional do Vale do Guaribas para atendimento do 2019-nCoV.

'
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6. ORIENTAÇÕES SOBRE O ATENDIMENTO FRENTE À PANDEMIA DE CORONAVÍRUS COVID-19 PARA A ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL
As medidas são válidas enquanto permanecer a emergência decretada pelo Decreto
Municipal n° 012 de 20 de março de 2020 que dispõe sobre as medidas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19), no município de Vila Nova do Piauí, e dá outras providências.
As orientações dividem-se em itens relacionados tanto aos cuidados ambientais quanto
aos cuidados envolvendo o fluxo e o atendimento de pacientes pelos profissionais no âmbito
da Atenção Básica do Município de Vila Nova do Piauí.
Art. 1 1. Fica decretada a medida de isolamento ou quarentena, a depender da
situação, para as pessoas que ingressarem no município de Vila Nova do Piauí/PI, oriundas
de Estados da federação em que houve a comprovação de casos de coronavírus (COVID-19).

Art. 2°. A medida de quarentena tem como objetivo garantir a manutenção dos
serviços de saúde e prevenir o possível ingresso do novo coronavírus (COVID-1 9), de modo a
resguardar, manter em observação médica, fora do contato de outras pessoas, ainda que não
apresente sintomas, a pessoa que ingressar neste município na forma do art. 1°.

§1 1 A medida de quarentena será adotada pelo prazo de até 07 (sete) dias, podendo
se estender pelo período necessário, conforme prescrição médica ou por avaliação da
Secretaria Municipal de Saúde, agentes de saúde do Município ou agentes de vigilância
epidemiológica e sanitária.

§2° A medida de quarentena prescrita por ato médico deverá ser efetuada,
preferencialmente, no domicílio do paciente.

§31 em caso do surgimento de sintomáticas, com tosse, febre, falta de ar, poderá ser
aplicada a medida de isolamento na forma do art. 30, §1°, deste decreto.

Art. 30 . A medida de isolamento objetiva a separação de pessoas sintomáticas, com
tosse, febre, falta de ar, ou assintomáticas que esteja em investigação clínica e laboratorial,
de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão local.

§1° A medida de isolamento será determinada por meio de prescrição médica ou por
recomendação da Secretaria Municipal de Saúde, agentes de saúde do Município ou agentes
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de vigilância epidemiológica e sanitária, por um prazo de até 14 (quatorze) dias, podendo se
estender por igual período, conforme resultado laboratorial que demonstre o risco de
transmissão.

§ 2° A medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada,
preferencialmente, no domicílio do paciente.

§30 em caso de estado clínico de suspeita de contágio do coronavírus (COVID-19),
conforme recomendação médica, o paciente deverá ser encaminhado para isolamento e
acompanhamento clínico em hospital da rede pública com capacidade e estrutura que ofereça
o tratamento adequado.

Art. 4°. A determinação da medida de quarentena ou isolamento por prescrição
médica deverá ser acompanhada do termo de consentimento livre e esclarecido do paciente,
conforme modelo estabelecido no Anexo 1.

Art. 5 ° . A medida de quarentena ou isolamento por recomendação será feita por meio
de notificação expresso ao paciente, devidamente fundamentada, observado o modelo
previsto no Anexo II.

Art. W. O motorista ou empresa responsável pelo transporte de pessoas vindas de
outros estados e cidades da federação para o município de Vila Nova do Piauí/PI, deverá
fornecer, previamente à entrada no município, informações sobre os passageiros que serão
encaminhadas à Secretaria de Saúde e Unidade Básica Avançada de Saúde (UBAS), com
nome, identidade, CPF, endereço e se apresenta algum problema de saúde, observado o
formulário previsto no Anexo lii. Além disso, o motorista ou empresa responsável deverá
informar a previsão de chegada dessas pessoas no município.

Art. 7°. Ao ingressar no município, o transporte com pessoas oriundas de outros
estados da federação, deverá se dirigir à UBAS para que seja feita a coleta de informações
dos passageiros e, logo após, deverão ser encaminhados para a quarentena ou isolamento,
conforme o caso prescrito pelo médico ou recomendado pela equipe da saúde.

Parágrafo único. para auxiliar e garantir a execução dessas medidas, Secretaria de
Saúde e Hospital Municipal poderão acionar o apoio do Grupamento de Polícia Militar do
município.
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Art. 81 . O descumprimento das medidas de isolamento e quarentena, bem como dos
procedimentos previstos neste Decreto acarretará a responsabilização, nos termos previstos
em lei.

Parágrafo único. A Secretaria de Saúde e da UBAS informará ao Grupamento de
Polícia Militar do município e ao Ministério Público sobre o descumprimento de que trata o
ca put.

Art. T. Para a população em geral é recomendado que permaneça em suas
residências, em distanciamento social, além de que evite aglomerações com outras pessoas.

§1 1 além da conservação em seu domicilio, adote as demais medidas de prevenção e
contenção do vírus.

§21 em caso de surgimento de sintomas, mantenha a calma, redobre a atenção,
solicite informações à distancia, de preferência por meios eletrônicos e remotos, e em caso de
agravamento do estado de saúde solicite o aparato da equipe de saúde do município.

Art. 10. No dia de feira livre as pessoas devem manter-se albergadas em suas
residências, saindo apenas em caso de necessidade e pelo tempo mínimo para adquirir os
produtos oferecidos nos estabelecimentos.

Parágrafo único. Na circulação, em caráter excepcional pela feira livre, use
mecanismos de proteção, evite aproximação e contato com outras pessoas.

Art. 11. Fica instituído o Comitê de Gestão de Crise para fins de gestão e
acompanhamento da situação de emergência no âmbito municipal, composto por
representantes das Secretarias de Saúde; Educação; Administração; Finanças; Assistência
Social; além de representantes do Grupamento de Polícia Militar de Vila Nova do Piauí/PI; e
Vigilância Sanitária, que adotaram as ações, de forma coordenada, para monitorar e impedir a
proliferação do coronavírus (COVID-1 9).

Art. 12. O prazo de vigência deste Decreto com a aplicação das medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência
da infecção humana pelo coronavírus (COVID-19) no município de Vila Nova do Piauí/PI, fica
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condicionada à situação de Emergência de Saúde Pública, regulamentada por meio de atos
normativos expedidos pelo Ministério da Saúde e Secretária de Saúde do Estado de
Importância Nacional.

A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza aos profissionais da área, cópia do Plano
de Contingência para enfrentamento da infecção humana pelo Coronavírus COVID-19
(2019-nCoV) do Estado do Piauí bem como o Plano de Contingência Municipal e ainda

como fluxograma de manejo clínico na Atenção Primária a Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde recomenda que todos os servidores e empregados
públicos adotem ações diárias de prevenção, tais como foram adotadas pelo Ministério da

Saúde e SESAPI:

• Lavar frequentemente as mãos com água corrente e sabão;
'Alternadamente higienizar as mãos com álcool gel a 70%;
'Cobrir com lenço de papel o nariz e a boca ao espirrar ou tossir;
• Evitar aglomerações, dando preferência à realização de reuniões virtuais;
• Evitar tocar o rosto com as mãos não lavadas;
• Manter os ambientes bem ventilados. Se possível, abra portas e janelas utilizando
menos o ar condicionado;
o

Não compartilhar objetos pessoais;

•Cuidado ao utilizar os banheiros públicos. Veja se estão limpos e ao sair deixe-os em
condição de uso;
'Manter limpas e desinfetadas com álcool à 70% ou hipoclorito (1 a 2%) todas as
superfícies que são de maior manipulação como por exemplo: corrimão de escada, maçanetas
de portas, celulares, bancadas de trabalho, teclado de computadores, dentre outras;
o

Caso tenha recentemente retornado de viagem onde o número de casos se encontra

aumentando, reservar-se por um período de 7(sete) dias, principalmente, de pessoas acima
de 60 anos, por ser o grupo mais vulnerável ao COVID 19;

Buscar o serviço de saúde na Atenção Primária, quando apresentar sintomas
compatíveis com o COVID-19 como febre, tosse e/ou dificuldade para respirar, evitando
o Pronto-Socorros, buscando sempre usar máscaras cirúrgicas nesses casos;

Os profissionais de saúde devem realizar notificação dos casos suspeitos conforme o fluxo
de manejo clinico na Atenção Primária à Saúde, modelo já disponibilizado pela
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Secretaria Municipal de Saúde através das recomendações do Plano de Contingência do
Estado do Piauí e Plano de Contingência do Município de Vila Nova do Piauí-PI

Os Agentes Comunitários de Saúde devem permanecer vigilantes no combate ao Novo
Coronavírus, bem como trabalhar de maneira preventiva junto à comunidade, de forma a
transmitir todas as informações necessárias em casos de usuários/pacientes que estiveram
em viagem para Estados cujo já possuam casos confirmados do COVI-19, esclarecendo e
recomendando a esses Usuários um isolamento de 07 (sete) dias e em caso de
apresentarem sinais e sintomas os mesmos devem ser atendidos imediatamente pela

Equipe da Atenção Básica e seguir todos os critérios estabelecidos pelo Ministério da
Saúde.

Todos os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, independente da função, devem
usar os equipamentos de proteção individual.

Elaboração de material educativo com tema prevenção da COVID-1.
Fornecimento aos profissionais de saúde do Plano Municipal de Contingência para o
enfrentamento da infecção humana pelo Coronavírus (2019-nCoV) do município de
Vila Nova do Piauí/PI e do Plano de Contingência para o enfrentamento da infecção
humana pelo Coronavírus (2019-nCoV) do Estado do Piauí.
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7. ORIENTAÇÕES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA
PANDEMIA DE COVID-19
a.

Garantir vínculo do usuário às UBS para evitar aglomerações;

b.

Afixar na UBS informativo com a indicação de uso de máscara por todo paciente

sintomático respiratório (febre, tosse e falta de ar) e profissionais em atendimento, podendo a
mesma ser utilizada por 7 dias- os cartazes devem ser impressos, em papel A4, pela UBS
conforme recomendações do Ministério da Saúde bem como da Secretaria Municipal de
Saúde. A máscara deve permanecer íntegra, sem amassos, rasgos e sem que esteja
molhada, contaminada, etc.;
C.

Organizar progressivamente a agenda médica e de enfermagem chegando a garantir
que 100% das consultas médicas e de enfermagem estejam disponíveis para atendimento
em demanda espontânea e priorização dos atendimentos em URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.
Comunicar e orientar claramente a população os motivos do cancelamento das consultas
eletivas. Recomendar fortemente aos usuários habituais das UBS que só procurem o serviço
em casos de doenças agudas ou crônicas descompensadas que necessitam de consulta
imediata

d. Suspender atendimentos odontológicos agendados e de demanda espontânea. O
atendimento odontológico será realizado, por duas semanas, apenas em casos de urgência
e emergência e em consultas odontológicas sem realização de procedimentos.

e. Suspender atendimentos por grupos de atendimentos em dias pré-determinados
(HIPERDIA, crianças e idosos), bem como agendamentos futuros para evitar aglomerações
de pacientes mais vulneráveis ao coronavírus, devendo distribuir esses atendimentos no
decorrer da semana e por horários;

f.

Não programar nenhum tipo de atividade coletiva que possa formar aglomerações;

g. As receitas para medicamentos com a expressão de "uso contínuo" terão seu prazo de
validade ampliado para mais 60 dias de tratamento. Medicamentos sujeitos a controle
especial e antimicrobianos permanecem seguindo a legislação específica.

h. Manter acessível e de fácil visualização o fluxograma para casos suspeitos de Covid-19 na
Atenção Básica;
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Atender toda a demanda de urgência e emergênciasem necessidade de comprovação de
território (cartão da família) e facilitar o atendimento apenas com o cartão do SUS ou CPF
(atender mesmo sem a apresentação do cartão do SUS ou CPF, bastando o servidor
lotado na recepção buscar no e-SUS AB com os dados: nome do paciente, nome da
mãe e data de nascimento);

j.

O atendimento de fisioterapia, nutrição, psicologia e fonoaudiologia estará suspenso por 1 5
dias, sendo realizado pelos profissionais apenas orientação aos usuários e atendimentos de
urgência e emergência; esses profissionais irão colaborar no monitoramento
epidemiológico das pessoas que se instalem na cidade de Vila Nova do Piauí;

k.

As visitas dos Agentes Comunitários de Saúde serão realizadas conforme a necessidade,
podendo ser usados redes sociais para as demais atividades. As visitas dos Agentes
Comunitários de Saúde nos domicílios apenas para realização de cadastros estão
suspensas por 15 dias.

1. Suspender estágio curricular de todos os cursos de nível médio e superior,

m. Todas as atividades das ESF relacionadas ao alcance de metas de cadastramento e de
desempenho estão suspensas enquanto durar o Plano de Contingência de enfrentamento
ao coronavírus;

n. Sala de nebulização manterá em funcionamento em local exclusivo, com a janela aberta,
com ventiladores e/ou ar condicionados desligados e porta fechada;
o. Os motoristas devem usar máscaras cirúrgicas durante os trajetos com TODOS os
pacientes e andar preferencialmente com os vidros do carro abertos. Devem também adotar
medidas de limpeza e desinfecção, com álcool a 70% dos veículos utilizados no transporte
de paciente.
p. A realização da vigilância dos sintomáticos respiratórios e casos suspeitos ou confirmados
da COVID-19, sem gravidade, serão feitos a cada 48h através de visita domiciliar com
medidas de precaução de contato e EPIs ou por telefone, até cessar os sintomas.
q. Os atendimentos de Pré-natal ocorreram no turno da tarde, com rigido controle de fluxo e
disposição programada em relação ao horário de atendimento, horário de menor
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movimentação de pessoas, com objetivo de proteger esses grupos.
r.

Atendimento a hipertensos e diabéticos ocorrerá de acordo com a necessidade e de forma
mais rápida, de forma que esse público, na maioria idoso, não fique por muito tempo
dentro das Unidades de Saúde para evitar exposição desnecessária desse grupo. Receitas
deverão ser renovadas por tempo maior.

s. A vacinação contra a gripe, para os idosos, será realizada por micro área, em locais
estratégicos, com marcação nominal e por horário, de forma a evitar que esse grupo tenha
que deslocar-se e permanecer nas Unidades de Saúde, evitando exposição
desnecessária.
t.

Orientação à população, alinhado as normativas do Ministério da Saúde, que só procurem
a Unidade de Saúde quando realmente necessário.

u. Para idosos, doentes crônicos e pessoas com outras condições especiais, como tratamento
de câncer, transplantados, doente renais, a recomendação é conversar com o médico para
que as receitas de medicamentos sejam renovadas e, se possível, dadas por um tempo
maior. A medida é para evitar a necessidade de ir à farmácia do posto de saúde ou do bairro
no período de maior circulação de vírus respiratórios (influenza, por exemplo).

Essas medidas entram em vigor hoje dia 21 .03.2020, podendo ser prorrogadas de acordo
com a situação epidemiológica.
Segue, em anexo, o Fluxograma de Atendimento de casos suspeitos 2019-nCoV na
Atenção Básica.

Contamos com a compreensão e engajamento de toda a população.

Almerinda Tadeuza da Luz Leal
Secretária Municipal de Saúde
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