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PLANO DE AÇÃO PARA O MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ARAPIRACA  

 O Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, nesse 

momento de pandemia pelo novo Coronavírus tem desenvolvido as ações relacionadas ao 

processo de notificação, investigação, monitoramento dos casos, dos contatos, e diversas 

atividades, no âmbito do município, unidades de saúde ambulatoriais e hospitalares.  

 Com a proposta de monitoramento das unidades de saúde com a implantação de um trabalho 

padronizado de atendimentos, biossegurança, fluxos, conduzido pela Superintendência de 

Assistência a Saúde, o Departamento de Vigilância Epidemiológica atuará, de forma conjunta, 

com as seguintes atribuições:  

Manter contato com o gerente da UBS para identificar os instrumentos utilizados 
pela Vigilância Epidemiológica para a notificação e investigação dos casos 
suspeitos de coronavírus  

Conferir os instrumentos: Ficha de Notificação Individual, Ficha de casos 
suspeitos de COVID-19, Ficha GAL  

Identificar os profissionais médicos e de enfermagem que fizeram o  
cadastramento na plataforma e-SUS-VE para a inclusão dos casos suspeitos de 
COVID-19  

Informar para os profissionais, a definição de caso suspeito de COVID-19, de 
acordo com as atualizações do Ministério da Saúde  

Esclarecer os fluxos de notificação dos pacientes suspeitos, fichas a serem 
preenchidas e encaminhamentos necessários  

Orientar quanto ao monitoramento dos contatos de casos suspeitos, para que 
possam cumprir a quarentena com as devidas orientações de uso de etiqueta 
respiratória  

Orientar os ACS para que possam realizar visita aos usuários considerados 
grupos de risco, pela idade ou comorbidades para as recomendações de 
isolamento social  

  



  
  

         

Informar aos profissionais a indicação de testagem para os sintomáticos, para que 
possam realizar a notificação e o teste rápido para retornar as atividades em 
segurança  

Organizar com a gerência da UBS, a informação diária de casos suspeitos 
notificados para a Vigilância Epidemiológica – SALESIA – para o repasse à 
Secretaria de Comunicação para divulgação nas mídias sociais da Prefeitura  

Orientar a equipe de saúde, como proceder frente a óbitos de casos suspeitos em 
residência  

Orientar o preenchimento da Declaração de Óbito para os casos suspeitos para 
dar início ao processo de investigação epidemiológica do óbito  

Disponibilizar os contatos dos técnicos da Vigilância Epidemiológica para o 
esclarecimento de dúvidas relacionadas a vigilância do COVID-19  

  

O Departamento de Vigilância Epidemiológica disponibilizará os seguintes documentos:  

FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL  

FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19  

FICHA GAL  

RECOMENDAÇÕES - FLUXO  

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTATOS  

ORIENTAÇÕES UBS COVID-19  

NOVA DEFINIÇÃO DE CASO  

IMPLANTAÇÃO TESTE RÁPIDO UNIDADE SENTINELA  

ORIENTAÇÕES ÓBITOS  

  


