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PORTARIA03DENº17DEABRILDE2020

“ESTABELECE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA
FLUXO DE ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID19 E
DÁOUTRASPROVIDÊNCIAS”.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JITAÚNA – BAHIA, no uso de suas atribuições
legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e, considerando o Procedimento Operacional
Padrão(POP)divulgadopelaSecretariadeSaúdedoEstadodaBahia;

RESOLVE:

Art.1º.ADOTARnaíntegraoPROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO(POP),visandoa
uniformização dos procedimentos, facilitando assim o trabalho e o entendimento de toda a
populaçãoedosprofissionaisdesaúde.

Art. 2º. As Diretrizes contidas no POP deverão ser adotadas por todas as Unidades de
SaúdenoMunicípiodeJitaúna.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as
disposiçõesemcontrário.


Registrese,publiquese.


GABINETEDASECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE,em17deabrilde2020.


PATRICIAREISLANERODRIGUESLOPES
SecretariaMunicipaldeSaude
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PROCEDIMENTOOPERACIONALPADRÃO






Procedimento:

Número001



Data:17/04/2020

FluxodeatendimentodecasossuspeitosdeCOVID19 Revisão:
Quemrealiza:

Atualização:





Aprovação:17/04/2020

ProfissionaisdasUnidadesBásicasdeSaúde



Conceito:
Atendimento a pessoas suspeitas de infecção pelo novo coronavírus SARSCoV2 na Atenção
Básica.

Local

UnidadesBásicasdeSaúde

Registros
FichadeNotificação

Materiais
OrientaçõesdisponibilizadaspeloMinistériodaSaúdeeCentroEstadualdeVigilânciaemSaúde
daBahia.
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Procedimentos


Executantes:ProfissionaisdasequipesqueatuamnaAtençãoBásicaàSaúde(ABS).


Resultado esperado:padronizarasaçõesparaadetecçãoprecoce de pessoas caracterizadas
como casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus SARSCoV2; realizar manejo inicial;
acionar transporte e encaminhar casos suspeitos para a unidade de referência de forma
oportuna esegura;registrarinformações clínicas,históricode viageminternacionalou contato
comcasosuspeitoouconfirmado;investigareregistrardadosdecontatospróximos;realizara
notificaçãoimediata;adotarmedidasparaevitarcasosgraveseóbitos;eorientarapo pulação
sobremedidasdeprevenção.




1.Identificaçãodecasosuspeito:

Acolher e avaliar rapidamente todas as pessoas, independentemente da
idade,queapresentemfebreoupelomenosumsinalousintomarespiratório(tosseseca,dorde
garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais,
entreoutros).

Acolhimentodousuário

Oserviçodesaúdedeveadotarmedidasparagarantirquetodososcasossuspeitosou
confirmado de infecção pelo novo coronavírus (COVID19) ou outra infecção respiratória (por
exemplo, febre e tosse) sigam os procedimentos de higiene respiratória, etiqueta da tosse e
higienedasmãosdurantetodooperíodoquepermaneceremnaunidade.Podemserutilizados
alertasvisuais(porexemplo,cartazes,placasepôsteres)naentradadosserviçosdesaúdeeem
locais estratégicos (por exemplo, áreas de espera, elevadores e lanchonetes) para fornecer aos
pacientes e acompanhamentes/visitantes as instruções sobre higiene das mãos, higiene
respiratóriaeetiquetada tosse. Asinstruçõesdevemincluirousodas máscarascirúrgicas para
cobrironarizeabocaaotossirouespirrareahigienedasmãos.
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CASOSUSPEITODEDOENÇAPELOCORONAVÍRUS(COVID19)

Situação 1 – VIAJANTE: pessoa que apresente febre E pelo menos um dos sinais ou
sintomasrespiratórios(tosse,dificuldadepararespirar,produçãodeescarro,congestãonasalou
conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza,saturação de O2 < 95%, sinais de
cianose,batimentodeasadenariz,tiragemintercostaledispneia)ecomhistóricodeviagempara
paíscomtransmissãosustentadaouáreacomtransmissãolocalnosúltimos14dias;OU

Situação2CONTATOPRÓXIMO:PessoaqueapresentefebreOUpelomenosumsinalou
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) E histórico de contato com
casosuspeitoouconfirmadoparaCOVID19,nosúltimos14dias.

Situação 3  CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que manteve contato domiciliar com caso
confirmadoporCOVID19nosúltimos14diasEqueapresentefebreOUpelomenosumsinalou
sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou
conjuntival,dificuldadeparadeglutir,dordegarganta,coriza,saturaçãodeO2<95%,sinaisde
cianose,batimentodeasade nariz,tiragemintercostaledispneia).Nestasituaçãoéimportante
observarapresençadeoutrossinaisesintomascomo:fadiga,mialgia/artralgia,dor de cabeça,
calafrios, manchas vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea,
vômito,desidrataçãoeinapetência.

*FEBRE:temperaturacorporalacimade37,8ºC,conformeverificaçãoaxilar.
**SINTOMASRESPIRATÓRIOS:tosse,dificuldadepararespirar,produçãodeescarro,congestão
nasalouconjuntivaldificuldadededeglutir,dordegarganta,coriza,saturaçãodeO2<95%,sinais
decianose,batimentodasasasnasais,tiragemintercostal,dispneia,etc.
***SINTOMAS INESPECÍFICOS: fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, gânglios
linfáticosaumentados,diarreia,náusea,vômito,desidrataçãoeinapetência.

Considerar os demais diagnósticos diferenciais pertinentes e o adequado manejo clínico. Em
casodesuspeitaparainfluenza,nãoretardaroiníciodotratamentocomfosfatodeoseltamivir,
conformeprotocolodetratamento:
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http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_tratamento_influenza_2017.pdf2











2.Medidasdeisolamento:
Desdeoprimeiroatendimento,apessoacomsuspeitadenovocoronavírusdeveutilizar
máscaracirúrgica.Realizaroatendimentodapessoacomsuspeitadonovocoronavírusemsala
privativa ou com menor circulação de pessoas, mantendo a porta fechada e o ambiente
ventilado. Realizar higiene adequada das mãos, respeitando os cinco momentos de
higienização:
1–antesdecontatocomapessoa;
2–antesdarealizaçãodeprocedimento;
3–apósriscodeexposiçãoafluidosbiológicos;
4–apóscontatocomapessoa;
5–apóscontatocomáreaspróximasàpessoa,mesmoquenãotenhatocadoapessoa,cuidando
diretaouindiretamentedapessoa.

 Oprofissionaldeveusarequipamentodeproteçãoindividual(EPI):protetorocularouprotetor

de face; luvas; capote/avental/ jaleco, máscara N95/PFF2 (ou outras máscaras com eficácia
mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3μ tipo N99, N100 ou PFF3), sempre que
realizarprocedimentosgeradoresdeaerossóis.
Pararealizaçãodeoutrosprocedimentosnãogeradoresdeaerossóis,avaliaradisponibilidade
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daN95ouequivalentenoserviço.Nãohavendodisponibilidade,éobrigatórioousodamáscara
cirúrgica.

3.Notificação:
NotificaçãoTodososindivíduosqueseenquadrememcasossuspeitos,prováveiseconfirmados,
devem ser notificados imediatamente, até 24 horas, à Vigilancia Epidemiólogica pelotelefones:
(73)  99457291, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Destacase que as informações
devemserinseridasnafichade notificação,disponívelem:http://bit.ly/COVID19,utilizandoa
CID10B34.2InfecçãoporCoronavírusdelocalizaçãonãoespecificada.

4.Identificaçãodecontactantes*:
Identificar todas as pessoas que tiveram ou têm contato com caso suspeito ou confirmado e
apoiaraequipedavigilâncianarealizaçãodebuscaativa;
Os contatos próximos de uma pessoa com suspeita de coronavírus (2019nCoV) devem ser
acompanhadosemonitoradosquantoàapresentaçãodesinaisesintomas;e
Na presença de sinais e sintomas, orientar que procure o serviço de saúde para avaliação e
encaminhamento.
* Contato próximo é definido como: estar a aproximadamente 2 metros ou menos da pessoa
comsuspeitadecasopornovocoronavírus,dentrodamesmasalaouáreadeatendimentopor
umperíodoprolongado,semusodeequipamentodeproteçãoindividual(EPI).Ocontatopróximo
pode incluir: cuidar, morar,visitar ou compartilhar uma áreaou sala de espera de as sistência
médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver
usandooEPIrecomendado.

5.Transporte:
Aequipedevecertificarsedequeasinformaçõesdocasoforamrepassadasoportunamentepara
aunidadedereferênciaparaaqualapessoaforencaminhada;
Todososprofissionaisqueestiveremenvolvidosnotransportedeverãoutilizarmáscaracirúrgica
durante todo o deslocamento até chegar à unidade de referência. Se houver necessidade de
realizarprocedimentos,atentarparaousodosEPIadequados;
Realizar higiene de mãos, respeitando os cinco momentos de higienização;  Orientar possíveis
acompanhantesquantoàimportânciadahigienizaçãodasmãos;Garantiraventilaçãodoveículo
paraaumentaratrocadearduranteotransporte;
Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do transporte. A
desinfecçãopodeserfeitacomálcool70%,hipocloritodesódioououtrodesinfetanteindicado
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paraestefim,seguindooprocedimentooperacionalpadrãodefinidoparaaatividadedelimpeza
edesinfecçãodoveículoeseusequipamentos;
Aprovisãodetodososinsumos,comosabãolíquido,álcoolemgeleEPI,devemserreforçados
pelainstituição,bemcomohigienizantesparaoambiente;eNoserviçodereferência,sempreque
ocorreraidentificaçãodecasosuspeito,serárealizadaacoletadeduasamostrasdeaspiradode
nasofaringe(ANF)ouswabscombinado(nasal/oral)ouamostradesecreçãorespiratóriainferior
(escarro,lavadotraquealou lavadobroncoalveolar).Asamostrascoletadasserãoencaminhadas
paraolaboratório,conformefluxoestabelecido.
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6.Medidasdecontroledoambienteassistencial:
Equipamentos de uso compartilhado entre as pessoas (por exemplo, estetoscópios, aparelho
para aferição de pressão arterial e termômetros) devem ser limpos e desinfetados com álcool
70%apósouso;
Higienizar adequadamente as mãos com frequência, respeitando os cinco momentos de
higienização;
UtilizarEPIparaevitarcontatodiretocomfluidoscorporais:protetorocularouprotetordeface;
luvas; capote/ avental/jaleco, máscara padrão de segurança N95/PFF2/N99/N100/PFF3 ou, se
indisponível,máscaracirúrgica;
Fornecermáscaracirúrgicaàpessoacomsuspeitadeinfecçãopelonovocoronavírus,oupessoa
que têm ou teve contato com o caso suspeito ou confirmado, e encaminhar para uma área
separadaousaladeisolamento;
Prevenir picadas de agulha ou ferimento por objetos cortantes; gerenciamento seguro de
resíduos;
Limitarprocedimentosindutoresdeaerossóis(intubação,sucção,nebulização);
Realizar desinfecção de equipamentos e limpeza do ambiente com solução de hipoclorito de
sódioe/oudesinfetantehospitalar,empisosesuperfíciesdosbanheiros;
Descartar adequadamente os  resíduos,  segundo o regulamento  técnico para gerenciamento
deresíduosdeserviçosdesaúdedaAnvisa;e
A SMS deve compartilhar com as equipes que atuam na ABS dados epidemiológicos sobre a
circulaçãodovíruscoronaeoutrosvírusrespiratórios,bemcomoorientarosprofissionaissobre
asmedidasdecontroleeaconduçãodoscasossuspeitos.sódioe/oudesinfetantehospitalar,
empisosesuperfíciesdosbanheiros;
Descartar adequadamente os  resíduos,  segundo o regulamento  técnico para gerenciamento
deresíduosdeserviçosdesaúdedaAnvisa;e
A SMS deve compartilhar com as equipes que atuam na ABS dados epidemiológicos sobre a
circulaçãodovíruscoronaeoutrosvírusrespiratórios,bemcomoorientarosprofissionaissobre
asmedidasdecontroleeaconduçãodoscasossuspeitos.

7.Medidasdeprevençãopopulacional:
Instruirtodasaspessoasqueduranteatosseouespirrocubramonarizeabocacomocotovelo
flexionado ou utilize tecido ou lenço de papel, descartando os após o uso; Lavar as mãos
frequentementecomáguaesabãoporpelomenos20segundos.Senãohouveráguaesabão,
usarumdesinfetanteparaasmãosàbasedeálcool;
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Evitartocarolhos,narizebocacomasmãosnãolavadas;Orientarsobreossinaisesintomasdo
novocoronavírusqueacionamofluxodeatendimentoparacasossuspeitosdadoença;Limpar
e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; e Manter os ambientes bem
ventilados.
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8.RegistronoSistemadeInformaçãodaAtençãoPrimária(eSUSAB):

Registrar o atendimento no Sistema de Informação (eSUS AB) CID 10  U07.1 –
Diagnósticodedoençarespiratóriaagudapelo2019nCoVpararegistrodecasos.

9.Materiaisnecessáriosparamedidasdeprevençãoecontrole:

 MáscarapadrãodesegurançaN95/PFF2/N99/N100/PFF3;
 Máscaracirúrgica;
 Protetorocularouprotetordeface;
 Luvas;
 Capote/avental/jaleco;
 Sabãolíquido;
 Papeltoalha
 Álcoolemgel;
 Álcool70%;
 Higienizantesparaoambiente;
 Sacoparadescartederesíduocontaminado.
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Inform
maçõesadiccionais:


Isolamento
Avaliação
•1. paciente de
eve utilizar
mascára cirúrggica a partir
do momento da
d suspeita
mantido
e
ser
preferencialme
ente
em
quarto privativvo.
•2. Profissionaais devem
utilizar
med
didas
de
precaução paadrão, de
contato e de
e gotículas
(máscara cirúrrgica, luvas,
aventa não estéril e
óculos de prote
eção).
•Para a realização de
que
procedimentoss
gerem aerosso
orização de
secreções re
espiratórias
intubação,
como
aspiraçãode vias
v
aéreas
ou indução de
d escarro,
deverá
ser
utilizado
precaução porr aerossóis,
com uso de máscaras
N95.

•1. Reazilar coleta de
amostras
respiratóriaas.
•2. Prestar primeiros
cuidados
de
assitência.

Encam
minhamento
•1. Os casos graves
devem
ser
encaminhado
os a um
Hopsital
de
Referência
para
Isolamento
e
tratamento.
•2. os casoss leves
devem deveem ser
acompanhado
os pela
Atenção
P
Primária
em Saúde (APS) e
m
instituídas medidas
de
preecaução
domiciliar.



Fo
onte:https:///sbpt.org.brr/portal/ministeriodasaaudecoronavvirus/


Referrências
MinisstériodaSaú
úde.AgênciaNacionaldeeVigilânciaSanitária.Orieentaçõesparaserviçosd
desaúde:
medid
das de prevvenção e co
ontrole que devem ser adotadas durante
d
a asssistência ao
os casos
suspeeitos ou co
onfirmados de infecçãão pelo no
ovo coronavvírus (Covid
d19).Disponíível em:
http:///portal.anviisa.gov.br/do
ocuments/33
3852/271858
8/Nota%2BTT%C3%A9cnica%2Bn%2B
B04



2020%
%2BGVIMSG
GGTESANVISA/ab59866
603de44f14
48e6fb9341c196b28.A
Acessoem17
7de
março
ode2020.

https://www.saud
de.gov.br/saaudedeaz/coronavirus..Acessoem17demarço
ode2020.

SecreetariadeSaú
údedoEstad
dodaBahia.PlanoEstad
dualdeConttingênciasp
paraEnfrentaamento
do Novo Coro
onavírus  COVID19
9. Disponívvel em: http://www.
h
saude.ba.go
ov.br/wp
conteent/uploads//2020/03/BA
AHIA_SESABPlanodeCo
ontingenciaC
Coronav%C3
3%ADrus
_Bahiia.pdf.Acesssoem17demarçode20
020.
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PORTARIA04DENº17DEABRILDE2020


ASECRETÁRIAMUNICIPALDESAÚDEDEJITAÚNA–BAHIA,nousodesuasatribuições
legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e, considerando o os protocolos divulgados
pelaSecretariadeSaúdedoEstadodaBahia,emobservânciaaoDecretonº15/2020;
RESOLVE:
DAOPERAÇÃODOPRÉDIOSEDEDASAÚDE:
Art.1º.EstãointerrompidososserviçosdeemissãodecartãoSUSnoprédiosededa
SecretariaMunicipaldeSaúde
Art. 2º.Será vedado o ingresso do público em geral ao prédio da SMS à exceção
daquelesque:
I.

Estejamembuscadeserviçosaindaemfuncionamento

II.

Estejamembuscadesanarcasogravedeurgênciae/ouemergência.
Art. 3º. Independente das alterações estabelecidas por esta portaria, nenhum

funcionário da Secretaria de Saúde de Jitaúna será liberado da rotina de trabalho, devendo
estardeprontidãoparaatenderasdiretrizesexpressasdesuachefiaimediataedaSecretaria
MunicipaldeSaúde.

DOFUNCIONAMENTODOTRATAMENTOFORADEDOMICÍLIO
Art.4º.FicamsuspensososprocedimentoseatendimentoseletivosdoTFD.
Parágrafoúnico.Osseguintesserviçosnãosofrerãointerrupção:
I.Quimioterapia
II.Radioterapia
III.Medicação
IV.Hemodiálise
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DOFUNCIONAMENTODOSERVIÇODESAÚDEMENTAL
Art.5º.TodoFuncionamentodoServiçoMentalserásuspenso.
Parágrafoúnico.Persistememfuncionamento,noentanto:
I.Dispensaçãodemedicamentos
II.Visitasdomiciliares
III.Acolhimentoeconsultasmédicasemergenciais.

DAATENÇÃOBÁSICA
Art.6º.Ficaterminantementevedadaarealizaçãodenebulizaçãonasunidadesbásicas
desaúdepeloelevadoriscodecontaminaçãooriundodaprática.
Art.7º.Ficamsuspensososseguintesserviçosdaatençãobásica:
I.Puericultura.
II.ColetadeCitopatológico(Preventivo)

Art.8º.Ficamcomregimedefuncionamentoalterado.
I.Prénatal:o prénatal deverá observar funcionamento diferenciado para que se evite a
aglomeração de pessoas, estando autorizados inclusive o espaçamento de horários, redução
detempoconsultaseremarcações.
II.PlanejamentoFamiliar:Oplanejamentofamiliarinterromperáosserviçosdeconsultas,
mantendoadispensaçãodemétodoscontraceptivos.
III.Hiperdia:oHiperdiainterromperáosserviçosdeconsultas,mantendoadispensaçãode
medicamentossuficientesparaperíodode60(Sessenta)dias.
Parágrafo único. Os medicamentos devem ser retirados preferencialmente por
familiaresouresponsáveisemidadeinferiora60anos.
Art.9º.Serãointegralmentemantidososserviços:
I.Vacinação
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II. Procedimentos (Curativos, aferição de pressão e glicemia capilar, aferição de
temperatura,administraçãodemedicaçãointramuscular).
Art. 10. Todas as Unidades de Saúde devem implementar o serviço de
acolhimento/triagemcomclassificaçãoderiscoparatodosospacientes.

DASCONDUTASDOSMÉDICOS
Art.11.Ficam suspensos os critérios de territorialidade, estando os profissionais
médicos obrigados a realizar o atendimento (após a triagem) independente da origem do
paciente.
Art.12. Após o primeiro atendimento o paciente poderá ser encaminhado para sua
unidadedereferência.
Art.13.Os profissionais médicos devem seguir integralmente o “POP” Estadual
publicadopelaportarianº03/2020.

DASCONDUTASDOSODONTÓLOGOS
Art.14.Osserviçosodontológicosnãoemergenciaisserãosuspensos.
Art.15. A suspensão dos serviços não emergenciais não exime os odontólogos de
permanececumprindosuasjornadasdemaneiranormal.
Art.16. Os profissionais odontólogos devem prestar integral apoio às medidas de
combate à disseminação do COVID19, devendo estar à disposição para a realização das
atividadesdeterminadaspelachefiaimediata.

DOSAGENTESCOMUNITÁRIOSDESAÚDE
Art.17.AcargahoráriaetarefasdosACSnãosofrerãoalteração.
Art. 18. A rotina de trabalho deverá se amoldar ao POP publicado pela portaria
GABSEC03/2020.
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DOFUNCIONAMENTODOSSERVIÇOSDESAÚDEDAZONARURAL
Art. 19. Os postos de serviços destas localidades devem continuar funcionando em
regimededemandaespontâneaobservandoosartigosdaSessãode“AtençãoBásica”,desta
portaria.
Art.20. Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas todas as
disposiçõesemcontrário.

DOFUNCIONAMENTODONÚCLEODEAPOIOASÁUDEDAFAMÍLIA(NASF)
Art. 21. Os serviços não emergenciais dos profissionais do NASF (Fonoaudiólogo,
psicólogo,nutricionista,educadorfísico,assistentesocialserãosuspensos,excetooserviçode
psicologiaenutrição.
Art. 22. A suspensão dos serviços não emergenciais não exime os profissionais de
permanecercumprindosuasjornadasdemaneiranormal.
Art. 23.  Os profissionais devem prestar integral apoio às medidas de combate à
disseminação do COVID19, devendo estar à disposição para a realização das atividades
determinadaspelachefiaimediata.

DOFUNCIONAMENTOLABORATORIALMUNICIPAL
Art.24.TodoFuncionamentodolaboratórioserásuspenso.
Parágrafoúnico.Persistememfuncionamento,noentanto:
I.Exameslaboratoriais(gestantes)
II.Exameslaboratoriais(Pacientesc/situaçõesemergenciais)
III.Exameslaboratoriais(PacientesHospitalizados)
Art.25.Estaportariaentraemvigornadatadesuapublicação.
GABINETEDASECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE,em17deabrilde2020.

PATRICIAREISLANERODRIGUESLOPES
SecretariaMunicipaldeSaúde
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