COMITÊ MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE
PREVENÇÃO E CONTROLE DO NOVO CORONAViRUS (COVID-19)
SANTA CRUZ DA VITÓRIA - BAHIA
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DE
AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19)
DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA VITÓRIAJ BAHIA:
Às treze horas e trinta e cinco minutos do dia dezesseis de julho de dois mil e vinte,
na sala de reuniões da Unidade de Saúde Maria Gonzaga, realizou-se a reunião do
Comitê Municipal de Acompanhamento de Ações de Prevenção e Controle do Novo
Coronavírus (Covid-1 9). Laura Mafra deu as boas vindas aos presentes e solicitou
aos membros que fossem trazendo sugestões para o combate ao vírus, mas que
muitas vezes a secretaria de saúde tem que tomar as decisões de imediato devido à
urgência vivenciada. Informa aos presentes que a Unidade de Saúde Dr. Nelson
Barros foi cadastrada de acordo à Portaria 1.445 de 20 de Maio de 2020, em Centro
de Atendimento para Enfrentamento do Covid-19, passando a funcionar com uma
equipe específica para atendimento no período de segunda a sexta feira, oito horas
diárias, com médico, enfermeiro e dois técnicos em enfermagem, e que está sendo
mantida em funcionamento nas 24 horas ininterruptas porque não tem hospital no
município. Laura ressalta que mesmo sem o recebimento do recurso financeiro para
manutenção da equipe, foi implantada a equipe, visto a necessidade de retomar
algumas atividades das Unidades de Saúde da Família. Mesmo tendo enviado o
cadastramento da unidade, não tem previsão de quando receberá o recurso, mas já
está em funcionamento com o médico específico e os demais profissionais já estão
sendo alocados para a unidade. A Vigilância Sanitária informou que estão
programadas orientações para os funcionários do Abrigo, funcionários da Limpeza
Pública e Cemitério, em parceria com a coordenação da Atenção Básica. A
coordenação da Atenção Básica informou também que foi iniciada a Busca Ativa de
Síndrome Gripal, realizada pelos Agentes Comunitários de Saúde, de casa a casa,
orientando aos pacientes suspeitos ao atendimento médico e comunicando à
Vigilância Epidemiolôgica os casos suspeitos. Laura informou que também fez
distribuição de máscaras e busca ativa de síndrome gripal na zona rural, em
conjunto com a vacinação contra Influenza (gripe). Informa ainda que está em fase
de cotação de preços para aquisição de um mil testes rápidos de Covid-19 para
realização de testagem em massa prioritariamente dos trabalhadores do comércio,
profissionais de saúde e de segurança e do abrigo, sendo de acordo de todos. Nada
mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, a qual será elaborada a ata a ser
assinada por todos. Santa Cruz da Vitória, tS de julho de 2020.
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