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COMITE MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DE AÇOES DE
PREVENÇÃO E CONTROLE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
SANTA CRUZ DA VITÓRIA - BAHIA

ATA DA REUNIÃO DO COMITÉ MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E
CONTROLE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA!
BAHIA:
Às catorze horas e dez minutos do dia vinte e nove de setembro de dois mil e vinte,
na Unidade de Saúde da Família Maria Gonzaga, realizou-se a reunião do Comitê
Municipal de Acompanhamento de Ações de Prevenção e Controle do NOVO
Coronavirus (Covid-19). Laura Mafra deu as boas vindas aos presentes, e falou que
a testagem em massa foi encerrada no dia vinte e um de agosto, com a elevação do
número de casos, pois muitos deles foram assintomáticos, ou seja, não tem
sintomas, mas foi adotado o protocolo de isolamento domiciliar e monitoramento
corno em todos os casos suspeitos e confirmados. Foram atendidos trabalhadores
do comércio, casa lotérica, correios, agência bancária, prefeitura municipal, abrigo,
Embasa, Conselho Tutelar. Além disso, os Agentes Comunitários de Saúde também
estão realizando a busca ativa de casos de síndrome gripal, que com o frio
começaram a surgir mais casos. Justificou também que houve a reunião ampliada
do Conselho Municipal de Saúde no dia vinte e cinco de agosto, para tratar de
algumas medidas urgentes necessárias para o enfrentamento do Covid-1 9, e a
maioria das pessoas presentes compõe o comitê. Nessa reunião foi discutida a
situação do município que passou a ter transmissão comunitária, necessitando
avaliar a eficácia da Barreira Sanitária, se seria mantida ou não, pois todos os outros
municípios também estavam desfazendo suas barreiras, mas que fossem colocadas
novas sugestões de ações. Na reunião ampliada do Conselho de Saúde a maioria
solicitou a permanência da Barreira Sanitária até meados do mês de setembro,
quando a temperatura elevasse um pouco mais, sendo mantida até o dia dez de
setembro, quando foi implantada ao mesmo tempo a Central de Monitoramento e
Informações de Covid-19. Na central, os profissionais atuam intensificando as
atividades educativas no comércio e domicílios, distribuição de máscaras de
proteção, apoio à Vigilância Epidemiológica e Sanitária. Roberta informou ainda que
apesar de ter encerrado a testagem em massa, cem por cento dos casos suspeitos
estão sendo realizados testes, seja o RT-PCR ou Teste Rápido, que são agendados
conforme cada caso, após avaliação médica. Laura informou ainda que foi
contratada uma enfermeira exclusiva para o Centro de Atendimento Covid-1 9,
compondo a equipe mínima exigida pelo Ministério da Saúde, trabalhando oito horas
diárias, desde o dia vinte e quatro de agosto, pois antes funcionava com o suporte
das enfermeiras das Unidades de Saúde da Família, pela dificuldade em conseguir
enfermeira com disponibilidade em cumprir a carga horária de quarenta horas
semanais. Informa ainda que a partir do dia primeiro de outubro, todos os plantões
noturnos e finais de semana terão enfermeiro e técnico em enfermagem na Unidade
de Saúde Doutor Nelson Barros. Roberta repassou também que a partir do mês de
outubro os municípios deverão realizar o rastreamento e monitoramento de todos os
contatos domiciliares e contatos próximos dos casos confirmados, em atendimento à
Portaria número dois mil trezentos e cinquenta e oito de dois de setembro de dois
mil e vinte, para a execução desta ação, e nós já nos organizamos para dar início,
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apesar que os casos começaram a diminuir. É necessário estar reforçando na
comunidade que o Covid-19 não está acabando, e sensibilizar as pessoas a
procurar a unidade de saúde que é exclusiva para o acompanhamento dos casos.
Para ampliar, facilitar e otimizar a realização dos testes de biologia molecular, o RTPCR, que é o considerado padrão ouro para confirmação do Covid-19, Roberta
solicitou a compra de um frigobar para armazenamento e acondicionamento dos
meios de transporte e testes coletados, facilitando também a coleta em casos de
óbitos suspeitos, que podem ocorrer a qualquer hora do dia ou noite, e Laura
informou que estará encaminhando para a prefeitura realizar licitação na modalidade
pregão, visto que é um bem permanente e necessita de tombamento. Nada mais
havendo a tratar, encerrou-se a reunião, a qual será elaborada a ata a ser assinada
por todos. Santa Cruz da Vitória, 29 de setembro de 2020.
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