
Componente Ações Atividades Responsáveis Data 

 

 

 

 

 

 

 

Vigilância à Saúde 

 

 

 

Construir Plano de 

Contingência 

Realizar levantamento sobre capacidade 

instalada (rede assistencial) 

VISAU/AB/SMS 10/03/2020 a 

20/03/2020 

Elaborar plano de contingência VISAU/AB/SMS/Consultoria 22/03/2020 

Revisar plano de contingência VISAU/AB/SMS/PMU/Jurídico/ 

Consultoria 

Em constante 

revisão 

Implementar ações do plano de 

contingência 

VISAU/AB/HMFS/CRFS/PMU Implementando 

Agilizar notificação de casos Disponibilizar profissional para notificação 

de casos suspeitos no HMFS 

VISAU/SMS 20/03/2020 

Alimentar o Sistema de 

Informação 

Incluir notificações de casos no sistema de 

informação correspondente 

VIEP SQN 

 

 

Garantir diagnóstico laboratorial 

Coletar amostras dos casos suspeitos para 

confirmação laboratorial, conforme Nota 

Técnica emitida pelo LACEN 

VIEP/Laboratório Municipal SQN 

Cadastrar amostras no GAL Laboratório Municipal SQN 

Enviar amostras ao LACEN SMS/PMU/Coord. Transportes SQN 

Monitorar liberação de resultados VIEP Diariamente 



 Implantar barreiras sanitárias Designar equipes que atuem 24h/dia nas 

vias de acesso ao município: Lençóis, 

Comandatuba e Colônia, agregando 

servidores de outras secretarias 

municipais nessa atividade. Realizar 

levantamento dos chegantes ao 

município, aferição de temperatura 

corporal e desinfecção dos veículos. 

Promover educação em saúde. 

VISAU/SMS/PMU 

 

(participação de todas as 

secretarias municipais, com 

apoio da Guarda Civil 

Municipal) 

A partir de 

11/04/2020 

Realizar campanha de 

vacinação (Influenza) 

Vacinar os idosos, segundo microárea, nos 

domicílios 

Rede de Frio/AB A partir de 

24/03/2020 

Divulgar dados relativos à 

COVID-19 

Consolidar os dados e elaborar Boletim 

Epidemiológico 

VIEP/VISAU Diariamente 

 

Realizar rastreamento em 

grupos de maior exposição 

Realização de teste rápido em toda equipe 

da Guarda Municipal e Policia Militar 

VISAU 11/05/2020 

Coletar amostras (swab) dos servidores 

que atuam no HMFS 

VISAU/Laboratório Municipal Abril/Maio 

Realização de teste rápido em 

profissionais de saúde que atuam na rede 

municipal 

VISAU Maio 

 Realizada reunião com profissionais da 

atenção básica para definir o fluxo de 

atendimento nas Unidades durante a 

SMS 18/06/2020 



pandemia. Visando manter o 

funcionamento dos programas para 

melhor assistir os pacientes mantendo o 

rigoroso critério de condutas para não 

disseminar o COVID19. 

 

  



Componente Ações Atividades Responsáveis Data 

 

 

 

 

 

 

Educação 

Permanente em 

Saúde 

 

 

Promover capacitação 

profissional 

Realizar capacitação das equipes da 

Atenção Básica e Hospital Municipal 
VISAU/AB 12/02/2020 

Capacitar equipe do HMFS quanto à 

infecção pelo coronavírus 
SMS 18/03/2020 

Capacitar profissionais que atuam nas 

barreiras sanitárias sobre o uso correto 

dos EPIs, bem como método para a 

abordagem. 

RESIDENTES/NASF 05 e 06/05/2020 

 

 

Realizar orientação e 

esclarecimento de dúvidas 

sobre a COVID-19 

Roda de conversa com equipes de saúde 

para esclarecimentos de dúvidas 

relacionadas à COVID-19 

ESF BAIRRO NOVO/ NASF 26/03/2020 

ESF MARCEL GANEM/NASF 27/03/2020 

Ação educativa com colaboradores do 

departamento de obras públicas 

municipais, informando sobre etiquetas de 

higiene. 

VISA 17/04/2020 

 

Fortalecer vínculos e promover 

autocuidado entre os 

profissionais de saúde 

Abordagem com a ESF do Bairro Novo, 

com o tema: cuidando de quem cuida em 

tempos de COVID-19 

RESIDENTES NASF 31/03/2020 

Abordagem com profissionais do HMFS, 

com o tema: cuidando de quem cuida em 

tempos de COVID-19 

RESIDENTES NASF 01/04/2020 



Abordagem com a ESF COLONIA I, com o 

tema: cuidando de quem cuida em tempos 

de COVID-19 

RESIDENTES NASF 07/04/2020 

Abordagem com a ESF MARCEL GANEM, 

com o tema: cuidando de quem cuida em 

tempos de COVID-19 

RESIDENTES NASF 08/04/2020 

 

  



Componente Ações Atividades Responsáveis Data 

 

 

 

 

 

 

Educação em Saúde 

 

 

 

 

 

 

Promover Orientação de 

Grupos Populacionais 

Realizar orientação sobre o coronavírus 

na feira municipal 
VIEP/VISA 21/03/2020 

Realizar ações de educação em saúde nas 

equipes de saúde da família 

ESF/NASF/AB Em realização 

Realizar reunião com líderes religiosos, 

diretores de escolas estaduais e 

municipais, escolas particulares, 

Secretária Municipal de Educação 

SMS 18/03/2020 

Transmissão online (live) sobre 

coronavírus (aspectos clínicos, prevenção 

e tratamento) 

SMS/PMU 17/03/2020 

Orientação quanto ao uso adequado de 

EPIs para o atendimento aos clientes nos 

supermercados 

AB/VISAU/SMS 07/04/2020 

Instalação de Outdoors informativos na 

cidade 

SMS/PMU 24/03/2020 

Abordagem e orientação de motoristas e 

passageiros nas vias de acesso ao 

município  

VISA/NASF/Guarda Municipal 23 a 15/07/2020 



Orientação sobre a COVID-19 no 

Bradesco, Banco do Brasil, Casa Lotérica 

VISA/NASF 23/03/2020 a 

15/07/2020 

Transmissão online (live) sobre a COVID-

19 com a participação do Dr. Gustavo 

Cunha (infectologista).  

SMS/PMU 31/03/2020 

Realizar orientação sobre a COVID-19 na 

CASA LOTÉRICA: organização de filas 

respeitando-se o distanciamento social 

recomendado. 

VISAU/ACEs 28/03/2020 

Palestra educativa com pacientes no 

Hospital Municipal Frei Silvério sobre a 

COVID-19 

RESIDENTES NASF 31/03/2020 

01/04/2020 

Transmissão online (live), para orientação 

da população sobre as novas medidas 

adotadas e novo Decreto, após o 

surgimento do primeiro caso de COVID-

19 no Município 

PMU/SMS 14/04/2020 

Entrevista realizada pela Rádio Costa Sul 

FM com a Secretária de Saúde para 

esclarecimentos e orientações sobre a 

COVID-19 no nosso município. 

SMS 06/04/2020 

Fornecimento de máscaras de TNT para 

as pessoas na fila da casa lotérica e 

SMS 20/04/2020 



orientação quanto ao uso adequado. 

Distribuição de panfletos e cartazes para 

os estabelecimentos privados essenciais e 

para as unidades de saúde, contendo 

orientações para o combate à COVID-19. 

VISAU/SMS 20/04/2020 

Instalar Outdoors com mensagens 

educativas relacionadas à COVID-19 

SMS/PMU 24/04/2020 

Transmissão online (Live) sobre saúde 

mental em tempo de CORONAVIRUS. 

SMS/ NASF 05/05/2020 

Transmissão online (live) sobre ações de 

enfretamento ao COVID19, novos casos e 

demais situações. 

SMS/PMU 09/06/2020 

Transmissão online (live) sobre 

atualização do boletim epidemiológico e 

ações de combate ao Coronavirus. 

SMS/PMU 30/06/2020 

Transmissao online (live) sobre o 

PROTOCOLO DE MEDICAÇÃO NA 

PREVENÇÃO E COMBATE AOS DANOS 

PELA COVID-19, com a participação de Dr 

Emerson Rodrigues. 

SMS/PMU 07/07/2020 

Transmissão online (live) sobre as novas 

medidas de combate ao coronavirus/ 

explicação do decreto estadual. 

PMU/SMS 14/07/2020 

Realizar orientação e entrega Abordagem e orientação dos feirantes VISAU 28/03/2020 



de EPIs aos feirantes  quanto à necessidade do uso de EPIs, 

lavagem das mãos e entrega de EPIs. 

04/04/2020 

09/04/2020 

18/04/2020 

Orientar serviços funerários Realizar visita à EMBRAF, orientando 

quanto à realização dos 

velórios/sepultamentos, uso adequado de 

EPIs  

VISA 29/03/2020 

Orientar rede hoteleira Orientação sobre recepção de hóspedes 

vindos de fora ao Hotel Transamérica e 

pousadas em Comandatuba (uso do 

formulário padronizado pelo município) 

UBS Comandatuba 23 a 25/03/2020 

Realizar orientação em 

estabelecimentos comerciais e 

afins 

Inspecionar estabelecimentos comerciais 

e orientar quanto às condições de 

funcionamento na vigência da pandemia 

VISA 10/04/2020 

11/04/2020 

Semanalmente a 

partir do mês de 

maio 

Orientação e organização da fila da 

lotérica durante 24h com profissionais da 

gestão. Com distribuição de fichas, espaço 

com cadeiras para os usuários, caixa de 

som e microfone para convocar as senhas.  

SMS/GESTÃO A PARTIR DE 

16/04/2020 

  Realizar ação educativa no 

CAPS ( CENTRO DE APOIO 

Realizada atividade educativa  abordando 

a importância da utilização e higienização 

das mascaras, intensificando os cuidados e 

 

 EQUIPE CAPS 

 

03/06/2020 



 PSICOSSOCIAL) 

 

medidas preventivas no enfrentamento do 

Novo Coronavirus, baseado na Nota 

técnica da Rede de Atenção Psicossocial- 

RAPS/Mistério da Saúde. 

 

 

 

Realizar treinamento com 

educadores 

 

 

Realizar treinamento de todos os 

profissionais da educação para atuar de 

modo preventivo e efetivo contra o 

COVID19 após retorno das aulas. 

SMS  

 A REALIZAR 

 Capacitação para os 

profissionais das barreiras  

Realizada capacitação pela coordenadora 

de vigilância Mauricia, para os 

profissionais que estão atuando nas 

barreiras sanitárias. 

SMS 30/06/2020 

 

 



  

Componente Ações Atividades Responsáveis Data 

 

Assistência 

Pré-Hospitalar 

Adequar viatura para o 

transporte de pacientes 

suspeitos/confirmados da 

COVID-19 

Capacitar equipe quanto ao 

envelopamento da viatura do SAMU 

SMS/Coord. SAMU Regional 26/03/2020 

Realizar envelopamento de uma das 

viaturas do SAMU 

Promover a segurança da 

equipe 

Orientação da equipe quanto às medidas 

de biossegurança 

 

 

 

Componente Ações Atividades Responsáveis Data 

Assistência 

Hospitalar 

Adequar ambiente para o 

atendimento 
Reunião com as coordenações para 

definição do novo fluxo de atendimento 

no hospital 

SMS/HMFS 20/03/2020 

Reestruturação do fluxo de atendimento 

para os pacientes com síndromes gripais 

SMS/HMFS 20/03/2020 

 

 

 

Capacitação  

 

Capacitação para enfermeiros, técnicos de 

SMS/HMFS 

 

15/05/2020 

 



enfermagem e fisioterapeutas sobre o uso 

de respiradores. 

Componente Ações Atividades Responsáveis Data 

 

 

 

Casa de Repouso Frei 

Silvério 

Capacitar a equipe Promover orientações básicas sobre a 

COVID-19 para a equipe de cuidadores 

VIEP 21/03/2020 

Treinamento da equipe de cuidadores 

com especialista em gerontologia 

VISAU/Consultora 24/03/2020 

Prestar assistência aos idosos 

abrigados 

Realizar atendimento por equipe 

multiprofissional aos idosos abrigados. 

MELHOR EM CASA SEMANALMENTE 

Realizar vacinação dos idosos abrigados e 

dos cuidadores (dT, H1N1) 

VIEP/Rede de Frio 24/03/2020 

Diagnosticar possíveis casos 

da COVID-19 

Realizar testagem dos idosos abrigados e 

cuidadores (testes-rápidos) 

VIEP/Laboratório Municipal 06/05/2020 

 

  



Componente Ações Atividades Responsáveis Data 

 

 

 

 

 

 

Gestão 

 

 

 

Adquirir insumos e/ou 

equipamentos para equipes 

de saúde 

Aquisição de insumos (máscaras, álcool 

gel, equipos, soro, dentre outros). 

Aquisição de medicamentos (Analgésicos, 

antitérmicos) 

SMS/PMU 20/03/2020 

Instalação de dispenser para álcool gel 

nas unidades de saúde, Secretaria 

Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal 

e feira 

SMS 23/03/2020 

09/04/2020 

Aquisição de termômetros digitais com 

infravermelho 

SMS 27/03/2020 

Confecção de mascaras em TNT para 

serem distribuídas entre os profissionais 

que estão atuando em todos os âmbitos 

municipais contra o COVD19 e para a 

população. Com atuação das costureiras 

voluntárias (22.000 máscaras 

confeccionadas em TNT e tecido) 

SMS 13/04/2020  

a  

28/04/2020 

Aquisição de: 
1.330l de álcool em gel,  
50 dispenser de sabonete líquido, 
50 dispenser para álcool em gel,  
3000l de água sanitária 
100 testes rápidos COVID-19 (entrega 

SMS/PMU Abril 



prevista para a segunda quinzena de 
maio) 
750 aventais descartáveis 
75 KITS (macacão, protetor facial, bota, 
óculos, luvas) 
Tecidos, TNT, elásticos e linhas para a 
confecção de máscaras.  
348l de álcool liquido a 70% 

 Recebimento de doação do Governo do 

Estado de 4.500 máscaras descartáveis, 

25l de álcool em gel, 50l de álcool liquido, 

90 mascaras N95, 500 toucas 

descartáveis, 50l de água sanitária. 

Recebimento do governo Federal de 580 
kits de Teste Rápido para COVID-19 

Governo do Estado da Bahia 

 

 

 

Ministério da Saúde 

MÊS DE ABRIL 

 Aquisição de 200 camisas para serem 

distribuídas para os profissionais que 

estão trabalhando na linha de frente no 

enfrentamento à COVID-19. 

SMS MÊS DE ABRIL 

Aquisição de 02 dispenser de álcool em 

gel 70° com pedal, colocados na lotérica e 

Banco do Brasil. 

 

Aquisição de mais 11 dispenser de álcool 

SMS 

 

 

 

27/05/2020 

 

 

 



em gel a 70° com pedal, para serem 

colocados em diversos pontos do 

município. 

 

 

 

SMS 

 

 

 

24/06/2020 

 

 

 

 

Aquisição de adesivos para plotagem dos 

carros que passam pelas barreiras 

sanitárias a fim de identificar, monitorar 

e facilitar a visualização dos veículos que 

transitam em nosso território. 

 

 

 

 

SMS 

 

 

 

24/06/2020 

Aquisição de oximetros de pulso para as 

unidades de saúde 

SMS 02/07/2020 

Aquisição de 20 respiradores faciais para 

atuação dos profissionais de coleta, 

coveiros. 

SMS 06/07/2020 

Aquisição de face shild para os 

profissionais de barreiras, motoristas e 

equipe da atenção básica e hospital e 

SMS 02/07/2020 



equipe de casa lotérica. 

Aquisição de capas de chuva para os 

profissionais das barreiras 

SMS 02/07/2020 

 

 

Criar instrumentos legais para 

o direcionamento das ações 

de enfrentamento à COVID-19 

 

Publicação de Decreto Municipal n°483 PMU 23/03/2020 

Encaminhamento de ofícios para os 

estabelecimentos: Fórum, Secretaria de 

Educação, Supermercados, SAF, dentre 

outros, alertando sobre a exigência de 

disponibilização do álcool em gel 

SMS 20/03 E 26/03/2020 

Encaminhamento de oficio ao SAF, 

orientando como devem funcionar os 

velórios. 

SMS 30/03/2020 

Publicação do Decreto n° 409, que altera o 

de n°483 e dá outras providências 

PMU 06/04/2020 

Publicação do Decreto de n°491 que 

institui medidas complementares e 

necessárias para o enfrentamento da 

COVID-19. 

PMU 14/04/2020 



Publicação de Decreto n°493, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade de proteção 

facial, institui e altera restrições 

necessárias ao enfrentamento da COVID-

19 e dá outras providências. 

PMU 28/04/2020 

Publicação de Decreto n° 497, que dispõe 

sobre o retorno gradual da economia local 

concernente a atividades econômicas 

especificas mediante o implemento e 

condições de restrições necessárias ao 

enfrentamento do novo corona vírus com 

prorrogação das mediadas então 

existentes e da outras providencias. 

 

PMU 12/05/2020 

Publicação de Decreto n°500, que dispõe 

sobre o estabelecimento de medidas e 

providencias de prevenção da infecção 

humana decorrente do novo coronavirus( 

COVID-19) nas barreiras sanitárias do 

município de Una, com prorrogação dos 

prazos e condições atinentes às restrições 

necessárias ao enfrentamento, e dá outras 

providencias 

PMU 27/05/2020 

   



 Construção do plano educacional para 

voltar às aulas pós Pandemia com ações 

que visam o enfrentamento da COVID 

e/ou a previnem a disseminação do vírus. 

 

SMS/SEDUC 15/06/2020 

Encaminhamento da CI n°02/2020 para as 

clinicas e laboratórios privados e redes de 

farmácias privadas, contendo orientação 

para a realização do teste rápido para 

COViD-19, visto que houve liberação da 

ANVISA. Informando necessidade de 

alinhar um protocolo com a vigilância 

epidemiológica do município para a 

aplicação do teste e interpretação do 

resultado. 

 

 

 

SMS/VIP 18/06/2020 



 

Publicação de Decreto de n° 507, dispõe 

sobre o enrijecimento de medidas e 

providencias de prevenção da infecção 

humana decorrente do novo Coronavirus 

(COVID-19) nas barreiras sanitárias do 

Municipio, com prorrogação dos prazos e 

condições atinentes as restrições e 

proibições necessárias ao enfrentamento, 

e dá outras providencias. 

 

 

 

PMU 

 

 

 

23/06/2020 

Publicação de Decreto n° 520, que dispõe 

sobre prorrogação dos prazos e condições 

atinentes às restrições necessárias ao 

enfrentamento do novo coronavirus 

(COVID19), e da outras providencias.  

PMU 07/07/2020 

Publicação de Decreto do comitê gestor 

para o enfrentamento da pandemia 

PMU/SMS MÊS DE JULHO 

Protocolo para o uso da ivermectina no 

tratamento do novo Coronavairus 

SMS 01/07/2020 



 

Realizar atividades de limpeza 

e desinfecção  

Desinfecção das unidades de Saúde com 

solução à base de Hipoclorito de Sódio: 

Pedras, Urbis, Outeiro, Comandatuba, 

Bairro Novo, Colônia I e II, Sucupira, 

Centro de Saúde, Marcel Ganem, Vila 

Brasil, base local do SAMU 

ACEs/SMS 14/04/2020 

a 

22/04/2020 

Realização de desinfecção na Feira 

Municipal aos sábados após o 

funcionamento bem como das ruas de 

maior fluxo de pessoas, além do terminal 

rodoviário. 

ACEs/SMS A partir de 

25/04/2020 

Ampliar a capacidade de 

comunicação da SMS 

Contratação de 04 carros de som para 

circulação de mídia com informativos para 

a população sobre as medidas de proteção 

a serem adotas para conter o avanço da 

COVID-19. 

SMS MÊS DE ABRIL 

Contratação de Serviço Contratação de 03 toldos 4X4m para 

serem colocados nas barreiras sanitárias 

para proteção e abrigo dos servidores. 

SMS A partir de 

28/04/2020 

 

 

 

 

 

 

Aluguel de 02 veículos para  

monitoramento 

 

 

SMS 

 

 

07/07/2020 



 

 

 

Contratação de serviço  Contratação de profissional medico na 

equipe da vigilância epidemiológica para 

atender os pacientes acometidos do novo 

Coronavirus. 

SMS 01/07/2020 

 

 

 

 

   


