Plano de Contingência Município de Forquetinha
Detecção oportuna de casos suspeitos

A prefeitura de Forquetinha, mediante memorandos, orienta a população
a manter-se em seus domicilios até segunda ordem; porém disponibiliza, sem
restrição, atendimento na UBS a qualquer cidadão que assim a necessite.
A UBS disponibiliza para a população de Forquetinha um número de
contato telefônico para quaisquer problemas de saúde, dentre eles os
respiratórios; entrando em contato direto com a enfermeira da unidade
discutindo a conduta mais adequada para a situação.

Agentes Comunitários de Saúde (ACS), préviamente treinadas e
paramentadas, farão o rastreamento oportuno de casos com sintomas
respiratórios, e os de suspeita epidemiológicas:
1.

Visitas diárias com triagem das famílias de suas áreas correspondentes;

2.

Orientados a reporta-se diariamente a Equipe da UBS e juntos discutir

todos os casos com sintomas respiratórios;
Controle de entrada da população na UBS:
–

Pacientes em geral, aguardam em áreas abertas e ventiladas o cadastro

da consulta pela recepção.
–

Indivíduos com sintomas respiratórios serão considerados prioritários,

deverão usar máscara cirúrgica desde o momento em que for identificado no
acolhimento; e serão encaminhados imediatemente à triagem e consulta
médica.
–

Pacientes com sintomas respiratórios com história de viagens ao

exterior, e/ou contato com casos confirmados: serão isolados em áreas
abertas, até o contato com o COE RS ou 16ª CRS, que determina a conduta

mais adequada para o caso em questão;
–

Pacientes com sintomas respiratórios serão automaticamente isolados

em seus domicilios assim como seus contatos domiciliares por 14 dias.

Fluxo claro de encaminhamento dos casos suspeitos, levando em conta
sua gravidade
A UBS dispõe de equipe treinada e paramentada; assim como
ambulância de suporte básico exclusiva para a remoção de casos suspeitos
mais graves.
Ficou determinado, por múltiplo acordo entre as prefeituras, que a
Associação Hospitalar de Marques de Souza (AHMS), será o centro de
referência para coleta de material diagnóstico do município de Forquetinha,
para os casos suspeitos do COVID-19; assim como o centro de referência
clínica para o manejo de pacientes com sintomas respiratórios graves. A AHMS
dispõe uma unidade semi intensiva com capacidade para 3 pessoas com
Síndrome Respiratória Aguda Grave ( SRAG). Com 18 leitos para pacientes
sem agravantes respiratórios. Pacientes com intercorrências em semi intensiva
serão cadastrados no GERINT, aguardando leito de UTI no centro de
referência.
Conforme orientação do COE, prévio contato telefônico:
1.

os casos considerados suspeitos, e sem sinais de gravidade,

serão conduzidos a seus domicilios para isolamento domiciliar, assim como
seus contatos domiciliares;
2.

os casos suspeitos, com sinais de gravidade, com complicações

respiratórias, serão removidos pela equipe treinada, na ambulância, para o
AHMS, para cuidados da clínica e exames complementares de diagnóstico;

Fluxo claro de encaminhamento dos casos confirmados, levando
em conta sua gravidade
A UBS dispõem de equipe com médico, enfermeiro e motorista,
treinados para a realização de visitas domiciliares.
A UBS também dispõe, prévio acordo entre a secretaria municipal de
Forquetinha e a AHMS; que a AHMS será o centro de referência para a coleta
de material diagnóstico do município de Forquetinha, para os casos suspeitos
do COVID-19; assim como o centro de referência clínica para o manejo de
pacientes com sintomas respiratórios graves.
Os casos confirmados, sem sinais de gravidade, permanecerão em
isolamento domiciliar em suas respectivas moradas, assim como seus contatos
domiciliares; onde receberão o apoio de toda a equipe de saúde do município.
Os casos confirmados, com sinais de gravidade, permanecerão na
AHMS, para cuidados da clínica; cujo compromisso também resguarda toda e
quaisquer informações pertinentes ao paciente em questão; como sendo em
específico a contra-referência, encaminhados a UBS e secretaria da Saúde de
Forquetinha, mediante nota de contra-referência.
No AHMS serão internados os casos suspeitos, com sinais de
gravidade, com o cadastramento no GERINT. Casos que apresentem

necessidade de IOT – Intubação Orotraqueal – serão coletadas amostras para
diagnóstico; e serão preenchidos os dados do paciente na ficha de notificação
da base do site http://bit.ly/2019-ncov; e encaminhados ao COE regional e
estadual, e a secretaria do município de Forquetinha, pelo AHMS; assim como
as amostras para o laboratório LACEN, que também serão encaminhadas pelo
AHMS.

Estratégia de educação/capacitação para manejo de situações,
considerando a gravidade
Os profissionais da UBS estão em constante atualizações através de
informações e recomendações disponibilizadas pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS) sobre o Covid-19.
As enfermeiras e técnicas da UBS realizaram capacitação para coleta de
secreção respiratória.
Capacitações de indivíduos de frente na lida com grande público dentro
do município. Realizado treinamento com professores, estando aptos a
orientação dos alunos na escola; distribuído material sobre a correta higiene
das mãos para ser exposto em áreas de uso comum na escola; assim como,
sobre o uso de álcool gel, disponibilizado em todas as salas de aula.
Distribuição de material de apoio com informações e esclarecimentos,
principalmente sobre as formas de precaução, dando maior atenção à higiene
das mãos, nas repartições públicas e empresas do município.

Particularidades locais que garantam adequado manejo das situaçõres
identificadas. Otimizando o uso dos recursos da saúde.

Reduzido número de munícipes, possibilitando contato direto e
específico a cada integrante; assim como recursos municipais e apoio direto da
gestão na distribuição de material e profissionais necessários para o combate a
pandemia e seus efeitos.

