ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

RELATÓRIO SINTÉTICO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SESAU
No referido mês, a Secretaria Municipal de Saúde desenvolveu as seguintes
ações:

LABORATÓRIO MUNICIPAL - Adequação de espaço para atendimento
exclusivo COVID coleta RT-PCR; intensificação na disponibilização semanal de
Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, de acordo com o momento de pandemia;
disponibilização de testes rápidos para detecção do COVID19; intensificação na
disponibilização de insumos necessários para realização de teste rápido;
intensificação na disponibilização de insumos necessários para realização de RTPCR.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU - Adequação
de espaço para desinfecção das ambulâncias, bem como para paramentação e
desparamentação dos funcionários que chegam das ocorrências; adequação do CME;
intensificação na disponibilização de EPIs, que, de acordo com o momento de
pandemia, essas entregas passaram a ser semanais; adequação de espaço para ser
utilizado pelos profissionais do CALL CENTER; aquisição de armários para áreas de
paramentação e desparamentação.
Centro de Atenção Psicosocial – CAPS III - intensificação na disponibilização
semanal de EPI, tendo em vista o momento de pandemia Covid19.

POLICLÍNICA MUNICIPAL - intensificação na disponibilização semanal de
EPIS.

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAÇÃO AO DIABÉTICO E HIPERTENSO/
CENTRO ESPECIALIZADO DE CUIDADOS EM ANEMIA FALCIFORME – CAIDH -
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intensificação na disponibilização semanal de EPIS, de acordo com o momento de
pandemia.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE - implantação do tele serviço de
emissão e atualização do Cartão SUS, com disponibilização via aplicativo de
mensagem; elaboração de pré-projeto de um sistema municipal de monitoramento do
COVID-19.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - fiscalização sanitária para cumprimento dos
decretos; monitoramento dos casos suspeitos e positivos; realização de testagem
rápida nas instituições de longa permanência; supervisão e inspeção do CEREST,
nas empresas e fábricas, fiscalizando o cumprimento do uso de EPI para prevenção
do corona vírus;

realização de exames e diagnóstico no Laboratório Municipal;

averiguações das denúncias; elaboração do projeto de Inquérito Epidemiológico.

ATENÇÃO BÁSICA - Organização da URF para acolher os idosos que testaram
negativo no surto de COVID ocorrido no Lar Nova Esperança, com escala de
profissionais da atenção básica, em regime de hora extra. O espaço abrigou idosos
de 08/06/2020 a 24/06/2020; treinamento pra profissionais médicos e enfermeiros da
rede de atenção básica com o Infectologista Dr. Lins e o farmacêutico do município,
sobre diagnóstico e tratamento medicamentoso no diagnóstico a COVID; visita aos
ILPI do município, visando a organização de medidas de controle ao COVD 19;
disponibilização de EPI’s e materiais de limpeza para as Instituições de Longa
Permanência para Idosos; disponibilização de termômetro infravermelho limpeza para
as Instituições de Longa Permanência para Idosos; realização de desinfecção das
unidades de saúde sentinelas do Maiza Teles e Alagoinhas Velha; aquisição de
materiais de consumo para suprir as necessidades das unidades de saúde quanto aos
materiais e equipamentos para as unidades; continuidade dos atendimentos nas
Unidades de Saúde, bem como dos casos de síndromes gripais nas unidades
sentinelas da Alagoinhas Velha e Rua do Catu (Maiza Teles).
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UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA - continuidade dos
atendimentos de pacientes classificados como amarelo para assistência relativas ao
Coronavirus; continuidade dos serviços de referência para os turnos noturnos e finais
de semanas.

HOMOLOGACÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - Contratação de empresa
para fornecimento e instalação de centrais de oxigênio e ar comprimido da unidade
de pronto atendimento – UPA (porte I) no combate ao covid-19; Aquisição de
equipamentos, com instalação de sistema de rede, telefonia e som ambiente da
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA (porte I); Locação de imóvel na Rua
Dr. Dantas Bião, Nº 144, para acolhimento de pacientes de Instituição de Longa
Permanência acometidos pelo covid-19; Locação de imóvel situado na Rua Luiz
Viana, nº 642, Quadra 00075/045, Centro, para atender a oferta de serviços de
abrigamento de moradores de rua, com recurso oriundo do repasse, portaria 369 de
29-04-2020, para atendimento dos beneficiários do SUAS em decorrência da covid19; Aquisição de filtros bacterianos viral (HMEF), adulto e pediátrico para ser acoplado
à sistemas ventilatórios das ambulâncias do SAMU em caráter emergencial para
otimizar o combate ao Covid19; Aquisição de cabines de desinfecção e
descontaminação, e pias de higienização para o combate ao Covid19.

