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COMISSÃO PARA 

PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO DE AÇÕES 

PREVENTIVAS EM 

RELAÇÃO À COVID-19 

FIQUE ALERTA, BRUMADO! 

O aumento do número de casos de Coronavírus no 

munícipio de Brumado tornou-se alarmante. O primeiro 

caso no município foi confirmado no dia 22 de março de 2020, 

registrando o total de oito até o dia 19 de abril, todos os casos já 

curados. A cidade permaneceu por 25 dias sem confirmar novos casos 

da Covid-19, quando, no dia 05 de Junho de 2020, foram confirmados 

39 novos casos da doença, ou seja, o número de casos mais que 

quadriplicou. Mais alarmante é que o município começou contabilizar 

os mortos, quando, na última segunda-feira (01/06), uma paciente veio 

a óbito.  

Para auxiliar no controle do número de casos, existe, no munícipio, o 

canal da Central de Informação do Coronavírus - Covid 19, que foi criado 

para direcionar todos os casos e tem o intuito único e exclusivo de 

monitorar os que são suspeitos e, consequentemente, diminuir a 

propagação do vírus. Vale resaltar que a equipe mantém todo sigilo e 

ética diante dos casos confirmados. 

O longo tempo sem nenhum caso novo trouxe a falsa sensação de que 

Brumado estava livre do contágio ou que a pandemia era algo muito 

distante. Assim sendo, fazemos a leitura que a população começou a 

relaxar diante das medidas de prevenção estabelecidas pela OMS 

(Organização Mundial de Saúde), chegando ao contexto atual.  Mesmo 

que o acesso ao comércio tenha sido liberado com o uso da máscara, é 

necessário reforçar as medidas de prevenção que todos já conhecemos 

e colocá-las MAIS em prática, tais como:  
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 Brumado em Alerta 

A falsa sensação de segurança 

levou ao relaxamento das medidas 

de prevenção contra o Coronavírus 

pelos brumadenses, acarretando 

num aumento de 39 novos casos, 

havendo também o primeiro óbito 

confirmado pela COVID-19 no 

município (p. 1). 

Central de Informação  

O aumento do número de casos no 

munícipio de Brumado tornou-se 

alarmante e, para auxiliar no 

controle do número de casos, 

existe, no munícipio, o canal da 

Central de Informação do 

Coronavírus - Covid 19, que realiza 

um trabalho de excelência, porém 

precisa do auxilio da população para 

que seja mais efetivo. Saiba mais 

sobre a importância do trabalho 

desses profissionais na luta contra 

o coronavírus da página 2 à 4. 
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 Lavar bem as mãos (dedos, unhas, punho, palma e 

dorso) com água e sabão; 

 Evitar aglomerações; 

 Limpar objetos como telefones, teclados, cadeiras, 

maçanetas com álcool em gel ou outra solução; 

 Fazer o uso da “etiqueta da tosse”; 

 O uso obrigatório de máscaras. 
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Diante do cenário previsto relacionado ao avanço da COVID-19, a Secretária de Saúde de Brumado pensou e 

esquematizou um canal de atendimento para direcionar e monitorar todos os casos suspeitos, que incluem 

todas as síndromes gripais, bem como os casos confirmados e seus respectivos contactantes.  

Foram disponibilizadas linhas telefônicas e foi realizado o treinamento da equipe que está 

composta por enfermeiros, odontólogos, assistente social e médicos, coordenada por uma 

médica que dá suporte, direcionando todo o serviço. O serviço funciona de domingo a 

domingo, das 8h às 20h.  

E como se dá o funcionamento da central de atendimento e o fluxograma dos casos 

suspeitos e confirmados da COVID?  

Importantíssimo frisar que, diante de qualquer sintoma gripal, o indivíduo deve evitar 

procurar qualquer atendimento, seja nas Unidades de Saúde da Família ou no Serviço 

Hospitalar. DEVERÁ ligar para a central de atendimento à COVID-19, que vai acolher as 

queixas do usuário e realizar todas as orientações e encaminhamentos necessários, 

iniciando o processo de monitoramento, notificação e viabilização dos testes, obedecendo 

a todos dos critérios clínicos estabelecidos.  

Vale salientar que a sintomatologia e sua intensidade variam de pessoa para pessoa, o que dificulta no 

rastreamento dos casos, pois 80% das pessoas terão sintomas leves ou nenhum e os outros 20% terão 

sintomas de moderado a grave. Uma das maiores preocupações no controle mais efetivo da transmissão do 

Coronavírus é justamente o paciente que não apresenta nenhum sintoma ou apenas sintomas leves, como um 

resfriado, pois esse grupo é o maior responsável pela disseminação descontrolada do vírus.  

A partir do primeiro contato, a equipe realiza a anamnese do paciente, ou seja, procura conhecer a história da 

sintomatologia e os fatores de riscos: 

Paciente SEM sintomas sugestivos - é encaminhado para a Unidade de Atenção Básica, Hospital ou 

tratamento domiciliar, considerando as queixas apresentadas. 

Paciente COM sintomas respiratório LEVES - é orientado ao isolamento, por 14 dias, e monitorado pela 

central por telefone. Se necessário for, viabiliza a coleta para a testagem, conforme critério médico. 

 

 

Atualize-se! 

1º PACIENTE QUE APRESENTA QUALQUER SINTOMA GRIPAL - LIGUE PARA A CENTRAL 

 

  

2° REALIZAÇÃO DA ANAMNESE DO PACIENTE E DETERMINAÇÃO DO FLUXO DOS CASOS. 

 

TESTES

RT - PCR

Coleta secreções respiratorias  orofaríngea 
(garganta) e nasofaríngea (nariz);

Detectam a carga viral:

Realizado do 3º ao 7º dia após os sintomas;

Tem efeito diagnóstico e considerado o teste 
definitivo à COVID-19, segundo a OMS.

RÁPIDO

Coelta amostra de sangue;

Detectam os anticorpos;

Realizado do 10º ao 14º dia. 
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Paciente COM sintomas de MODERADO A GRAVE - é encaminhado para a centro de atendimento à 

COVID-19 (UPA), local apropriado para o atendimento, com toda estrutura de Recursos Humanos e de 

equipamentos para atendimento, acolhendo e dispensando o tratamento adequado aos pacientes. 

Se houver agravamento na evolução do paciente, este é inserido 

na tela da regulação de leitos, sendo transferido para os hospitais 

de referência do Estado, conforme disponibilidade de vagas. Vale 

lembrar que nossa referência hospitalar para COVID-19 está no 

município de Vitória da Conquista.  

Observação: O Centro de atendimento à COVID-19 (UPA) atende 

a todos os pacientes encaminhados:  

 Pela central de atendimento; 

 Pela atenção básica; 

 Pelo hospital; 

 E por livre demanda. 

A equipe da Central de atendimento acompanha todos os casos que entram em contato ou que foram 

atendidos na UPA. O tempo de acompanhamento varia conforme cada caso (até terminar o isolamento ou 

até receber o resultado do teste que, a depender do resultado, se estabelece alta ou continuidade do 

monitoramento). 

Nessa fase, também é realizado o monitoramento familiar, colhendo informações pertinentes que ajudarão 

no controle e rastreamento de possíveis casos confirmados, numa tentativa de frear a disseminação. É feita 

a recomendação de isolamento familiar de todos os contactantes de caso suspeito e/ou confirmado, logo no 

primeiro contato, e sempre reforçando essas orientações em todos as demais ligações. 

Quando o paciente recebe alta? 

 

  

3º REALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO DOS CASOS 

 Paciente que testou POSITIVO: a alta será conforme critério médico; 

 Paciente que testou NEGATIVO: a alta será após o resultado do teste; 

 Paciente que NÃO teve oportunidade de testar: a alta será após o 

término do isolamento de 14 dias, se não apresentar nenhum 

sintoma durante o período. 

 

 Para pacientes que apresentam melhora ou mantém 

o quadro clinico: é realizado contato telefônico a cada 

2 ou 3 dias. 

 Para pacientes que apresentam sintomatologia mais 

expressiva: o contato é diário. 

 Os pacientes que apresentam agravamento da 

sintomatologia são redirecionados para atendimento 

no Centro de Atendimento à COVID-19 (UPA). 

4º FECHAMENTO DO CASO 
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 Captar as pessoas consideradas suspeitas, que serão monitoradas 

e/ou testadas conforme protocolo clínico. O acompanhamento inicial é 

de 14 dias;  

 Fornecer suporte de notificação e monitoramento aos pacientes 

atendidos no Centro de atendimento à COVID-19 (UPA);  

 Acompanhar todos os casos confirmados, bem como seus 

respectivos contactantes;  

 Fornecer informações relacionadas à COVID-19. 

Vale ressaltar que o trabalho da Central de Atendimento à COVID-19 não funciona de forma isolada. Precisa da 

comunidade para que juntos possam realizar um combate efetivo à transmissão desse vírus tão agressivo e 

traiçoeiro.  

 Deixar de entrar em contato com a central 

diante dos sintomas gripais. A COVID-19 

apresenta sintomatologia diversa, e por ser 

uma doença nova, todos os sintomas 

respiratórios são sugestivos e não devem ser 

subestimados; 

 Acolher pessoas, parentes provenientes de 

outras regiões onde existem casos 

confirmados SEM comunicar a central de Atendimento ou Secretaria Municipal de Saúde. Cabe dizer 

que a Secretária Municipal de Saúde não proíbe a chegada e permanência dessas pessoas no município, 

porém deve haver uma conscientização da importância de COMUNICAR, para que as pessoas sejam 

monitoradas ou encaminhadas para testagem. O TRABALHO DA CENTRAL NÃO É PUNIR, MAS CUIDAR 

PARA QUE O VÍRUS NÃO SE DISSEMINE E FUJA DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE. 

 Esconder os contactantes de casos confirmados, pelo estigma que a COVID-19 traz, prejudica em muito 

o controle da disseminação. Infelizmente, algumas pessoas têm feito isso, com o receio de que sejam 

responsáveis por apontar os prováveis casos. No entanto, comunicar a respeito dos contactantes não é 

“dedurar/entregar”, mas um ato de amor e de cuidado com o próximo. 

 Não aceitação dos atestados de afastamentos por partes dos prestadores de serviços. O medo de 

desemprego faz com que muitos trabalhadores quebrem o isolamento, retornando às atividades laborais. 

 

A maior responsabilidade em vencer essa guerra é da população, que deve se conscientizar, colaborar e 

entender que não é uma “gripezinha”. É uma doença MUITO grave, cujas vítimas não são apenas números que 

entram para a estatística: são nomes, histórias e sonhos. São famílias que perdem as pessoas mais importantes 

de suas vidas. 

 

OBJETIVOS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO À COVID-19 

DIFICULDADES ENCONTRADAS PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO COVID-19 

“A Rede de assistência à 

saúde não conseguirá 

sozinha. é o momento de 

união para vencermos essa 

guerra. 

Se a população não 

ajudar, não vamos vencer. 

Depende TAMBÉM de você!” 

 

CENTRAL DE INFORMAÇÕES COVID-19 – BRUMADO 

(77) 99961-0131 (77) 99961-0107 

(77) 99961-0110 (77) 99961-0115 

(77) 99961-0402 

 

CENTRAL DE DENÚNCIAS 

(77) 3441-2686 (77) 3441-2944 

Contatos destinadas às denúncias, respeitando o 

sigilo absoluto. 


