Plano de retomada às atividades comerciais do Município de Piedade
1-Medidas adotadas pela Secretaria de Saúde no enfrentamento da
pandemia
Em novembro de 2019, na China, constatada a presença de infecção
humana por novo coronavírus acarretando estado grave de pneumonia
evoluindo alguns casos para disfunção multi-orgânica com alta mortalidade.
Em 01-12-2019 confirmado o primeiro caso de infecção associado a consumo
de alimentos no mercado de peixes na cidade de Wuhan. Dia 05-01-2020 já
existiam 44 casos documentados na região levando alerta para risco de rápida
disseminação da doença.
COVID 19 é a denominação da sÍndrome infecciosa causada pelo novo
coronavírus, e SARS COV-2 da pneumonia associada.
Dia 28-01-2020 a OMS (Organização Mundial de Saúde) decretou como
Alto risco de pandemia da infecção pelo coronavírus. Dia 26-02-2020
confirmado primeiro caso da doença no Brasil (na cidade de SP). Em 24 de
março de 2020 decretada quarentena no Estado de São Paulo, após
constatação dia 20 de março de situação de transmissão comunitária no Brasil
do vírus.
O município de Piedade, no dia 16-03-2020 decretou medidas para
controle de circulação de pessoas visando menor disseminação da viremia.
(Decreto n° 7.704, de 16 de março de 2020).
No AMOP, foram realizadas medidas de adequação dos atendimentos
(construção de tendas para espera dos pacientes), organização do fluxo de
usuários nos ambulatórios, suspensão de consultas não essenciais e, cirurgias
eletivas. Houve a criação de uma unidade de atendimento ambulatorial
externa (tenda de atendimento de sintomáticos respiratórios) com
disponibilização de equipamentos de proteção individual para profissionais
envolvidos, organização de protocolo de atendimento, notificação de casos
suspeitos, acompanhamento de casos ambulatoriais, e testagem quando
indicada, conforme normas vigentes do MS.

Foram implementadas capacitações de profissionais de profissionais
médicos e da enfermagem em atendimento de pacientes com quadro
respiratório suspeito de COVID-19, treinamento de manejo de via aérea e
reanimação cardiovascular. Foram realizadas atividades de educação em
saúde para agentes de saúde e fiscais da vigilância sanitária para multiplicação
de informações sobre a proteção dos trabalhadores da zona rural.
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A avaliação dos atendimentos ambulatoriais do AMOP é favorável. No
período de 24-03-2020 à 28-04-2020 foram realizados 115 atendimentos.

A maioria dos atendimentos (56%) realizados no AMOP são na faixa
etária de 41-60 anos. Pacientes com menos de 60 anos são apenas 7,2%.

As comorbidades estiveram presentes em menos que 30% dos pacientes
atendidos, sendo a mais frequente a hipertensão arterial.

A história epidemiológica de contato com paciente COVID-19
confirmado esteve presente em cerca de 28% dos pacientes que procuraram o
serviço.
A presença de esforço ventilatório foi presente em uma pequena parcela
dos pacientes (21,6%).

A avaliação clínica dos profissionais médicos que atenderam os usuários foi de
um estado gripal leve em 71,3% da população avaliada.

No início das ações, com a escassez de testes apenas eram testados
casos suspeitos de profissionais da saúde, segurança pública e população geral
do SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave). Recentemente com a
implementação dos testes foi iniciada testagem dos suspeitos de COVID-19 na
população geral sintomática. Desde a liberação, 47 pacientes foram avaliados
para a realização dos exames, sendo indicado testagem em 16 dos 47. Os
resultados de 2 foram positivos, os demais estão aguardando.

3-Atendimento da Santa Casa
A coordenação da Santa Casa informa que foram realizadas adequações
no fluxo dos atendimentos com direcionamento dos sintomáticos respiratórios
para local de atendimento isolado. Foram fornecidas taxas de ocupação
atualizadas 29-05-2020. Até a presente data foram internados na Santa Casa
19 pacientes confirmados para COVID, destes 3 evoluíram com óbito neste
local.
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Taxa de ocupação dos leitos COVID 20%
Taxa de ocupação geral da Santa Casa 32%
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Atualmente no município temos 72 casos confirmados o que totaliza 1,4
casos/mil habitantes. A nível de comparação em Sorocaba temos 1,2
casos/mil habitantes. O município de Piedade é a sexta posição em maior
número de casos na região de Sorocaba.

4-Plano de retomada estadual
Segundo a classificação de risco realizada pelo Comitê de enfrentamento
do COVID 19 do estado de São Paulo, a região de Sorocaba está classificada
como área de Controle (2o.nível de gravidade baseado na taxa de ocupação de
leitos COVID de 70-80%, e número de 3-5 leitos de UTI/100 mil habitantes).

Foi realizado uma reclassificação de risco no nosso município baseada
nos dados recentes de número de casos e ocupação de leitos. Na tabela abaixo
está assinalado os parâmetros encontrados no nosso município.

De acordo com a avaliação proposta pelo Estado, o nosso município tem
taxa de ocupação de leitos baixa, porém o número de leitos abaixo da média
necessária (considerando apenas os leitos da Santa Casa).
Em relação a incidência dos casos a cidade tem Relação de casos novos
na última semana/casos na semana anterior de 0,6, o que nos coloca em uma
classificação de baixo risco.
Em relação a ocorrência de internações confirmadas a Santa Casa
notificou a Relação de internações novas na última semana/internações na
semana anterior de 0,3, o que nos coloca em uma classificação de baixo risco.
Em relação aos óbitos novos na última semana/óbitos na semana
anterior estamos na classificação fase 2.

5- Referências/Sites de consulta
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/plano-sp-fases-e-c
riterios.pdf
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