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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

A pandemia do Coronavírus (SARS-CoV-2) trouxe uma sobrecarga brusca aos serviços de

saúde, determinando a necessidade de planejamento e articulação entre setores. A

COVID-19 caracteriza-se pela rápida transmissibilidade, dificuldade para controle e

gravidade, configurando um cenário desafiador para os sistemas de saúde que precisam

aprimorar estratégias e estabelecer mecanismos que garantam o acesso aos cuidados em

saúde.

A cidade de Anchieta-ES, localiza-se no litoral sul Capixaba e possui aproximadamente 30

mil habitantes. O Projeto de Monitoramento de Casos de Pacientes Suspeitos e Confirmados

e Rastreamento de Contatos realizado com residentes do município, foi iniciado em 2020 e

segue em funcionamento até a presente data. É uma importante intervenção no manejo da

pandemia de COVID-19, cuja finalidade é contribuir para a redução do contágio,

interrompendo a cadeia de transmissão, por meio da orientação qualificada por profissionais

de saúde capacitados.

Objetivos

Consolidar a resposta ao enfrentamento da Covid-19 rastreando os indivíduos infectados

para intervir em tempo oportuno no intuito de interromper a cadeia de transmissão, reduzir o

contágio e diminuir o número de casos novos de Covid-19 no município.

ESPECÍFICOS



? Integrar as ações da Vigilância em Saúde e Atenção Primária à Saúde, no âmbito local;

? Rastrear e monitorar os contatos dos casos positivos de Covid-19 para diminuir a

propagação de doença.

? Orientar quanto ao isolamento adequado de pacientes e contactantes;

? Alertar/orientar quanto aos sinais de agravamento da doença;

Metodologia

A metodologia de trabalho de monitoramento passou por duas fases:

Primeira: Em 2020 realizado pelas equipes das ESFs, obedecendo as etapas: envio das

notificações às equipes; contato a cada 48 horas para orientações sobre isolamento e

sinais/sintomas de caso principal e contactantes; registro em planilha; encerramento dos

casos e comunicação à Vigilância Epidemiológica.

Segunda: Em 2021 criou-se a Equipe de Monitoramento, coordenada por profissional da

Vigilância Epidemiológica e composta por profissionais de saúde que atenderam aos

requisitos de decretos de afastamento por motivos de idade, gestação e doenças crônicas.

Depois outros profissionais foram requisitados para compor a equipe.

O monitoramento permanece de forma remota e inclui a coleta dos dados a partir das

notificações no ESUS-VS, o planilhamento dos casos suspeitos, confirmados e

hospitalizados de Covid-19, e posterior distribuição aos profissionais que realizam de 2 a 3

contatos para acompanhar a evolução do quadro clínico dos pacientes, isolamento e

suspensão do mesmo por via telefônica, mensagens de WhatsApp ou SMS.

Rastreamento de contatos de caso principal com resultado de RT-PCR ou Teste Antígeno

positivo: Realizado por um profissional da equipe para testagem em até 48h da identificação

do caso principal. Atualmente vigora a orientação de livre demanda para testagem dos

contactantes.

Resultados de Exames: A equipe dispõe de um profissional que faz a entrega de resultados

de RT-PCR, por Whats App/e-mail.

Resultados

Como resultados obtidos, foi possível observar grande satisfação por parte da população em



receber orientações acerca da doença no período em que estavam infectados; também

obtivemos um maior controle dos dados de monitoramento dos pacientes; Encerramento dos

casos notificados no sistema e-SUS VS em tempo oportuno; Acompanhamento e

monitoramento de 19.627 casos suspeitos e positivos, equivalente a 65% da população

Anchietense; Aumento de proximidade e do vínculo da Vigilância em Saúde Municipal com a

população; Acompanhamento e monitoramento de 588 hospitalizados até a alta clínica,

realizando orientações e prestando apoio aos familiares;

Realocação temporária para a equipe de monitoramento dos profissionais que não

podiam/podem exercer suas atividades por serem população de risco, para que os mesmos

possam continuar desempenhando seu trabalho de forma segura, possibilitando ao município

a não contratação de mão-de-obra. Destacamos também a diminuição da sobrecarga de

trabalho das equipes de estratégia de saúde da família após a criação da Equipe de

Monitoramento e aumento da resolutividade e centralização dos dados na Vigilância

Epidemiológica.

Conclusões

Em virtude dos aspectos mencionados, o monitoramento de casos suspeitos ou confirmados

de Covid-19 de residentes no município de Anchieta-ES, bem como o rastreamento de

contatos, leva-nos a concluir que a intervenção direta com o paciente é um importante fator

no manejo da infecção pelo Sars-cov-2. As ações realizadas no período compreendido entre

março de 2020 e a presente data, cujo foco foi a orientação, o acompanhamento e o apoio

familiar, trouxeram-nos a possibilidade de intervir diretamente com o paciente e família,

abordando suas dúvidas, angústias, preocupações e até mesmo medos. O contato realizado

durante o período de isolamento mediado por profissionais da saúde capacitados para

exercer a função, também se configura como um fator preponderante no sucesso do

monitoramento, considerando o elevado número de pessoas monitoradas no decorrer da

pandemia. Percebe-se, então, a eficácia da orientação e escuta qualificadas nos limites

recomendados pelas notas técnicas vigentes, cujo alvo principal sempre foi e será a

interrupção da cadeia de transmissão e a minimização do contágio.
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