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OBJETIVO

Relatar a atuação da coordenação de informações

estratégicas de vigilância em saúde (CIEVS-BA), em

conjunto com um município, frente a ocorrência de surto de

conjuntivite em uma instituição para dependentes químicos.

O trabalho na coordenação de informações estratégicas de

vigilância em saúde - CIEVS-BA, é desenvolvido de forma

análoga às emergências hospitalares, no que diz respeito a

agilidade e resolutividade dos problemas de saúde, porém

demandados pelos munícipios, que quando não conseguem

ofertar o demandado, recorrem a instância maior, o estado,

nestes casos a CIEVS-BA é acionada para apoiar e atuar na

resolubilidade dos problemas.

INTRODUÇÃO

É de suma relevância a atuação e apoio prestado pela CIEVS-BA no tocante a

promoção, proteção, recuperação da saúde e assistência às demandas da

rede municipal, pois o trabalho em integrado fortalece o elo entre estas

instâncias em virtude da melhoria da saúde.

CONCLUSÕES

No início de março, fomos acionados pela vigilância epidemiológica (VIEP) de um

município baiano, informando que em uma instituição para dependentes

químicos, estava havendo um surto de conjuntivite (60 casos) e que

necessitavam do apoio da CIEVS-BA. Foi realizada uma busca ativa junto com a

VIEP, fizemos a inspeção do local, no momento haviam duas médicas atendendo

os internos que tinham sido acometidos. A CIEVS-BA, A VIEP, as oftalmologistas

e o responsável pela instituição, discutimos sobre do ocorrido, as médicas

expuseram que o surto era derivado de vírus e estavam prescrevendo lavagem

dos olhos com soro fisiológico, solicitando que evitassem coçar os olhos e

informando sobre a importância de lavagem das mãos. Nós da CIEVS-BA

salientamos que fosse incluído nas orientações o cuidado com a troca de roupa

de cama com frequência, o não compartilhamento de itens pessoais e o não uso

da piscina local. O diretor da instituição referiu que não tinha condições de

adquirir o insumo para a lavagem das conjuntivas. Solicitamos a VIEP que

entrasse em contato com a gestão municipal para requerer o soro fisiológico em

ampolas para uso individual. Firmados os acordos, fizemos o acompanhamento

durante uma semana, tempo em que o problema foi sanado sem mais

acometimentos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
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MÉTODOS

Trata-se de um relato de experiência, referente a atuação e

apoio da CIEVS-BA, em uma situação de surto de

conjuntivite ocorrido uma instituição para dependentes

químicos em um município da região metropolitana de

Salvador, em março de 2018.

Contato: fabyssouza@hotmail.com

MAPAS DA BAHIA E REGIÃO 

METROPOLITANA SALVADOR

Fonte: https://monografias.brasilescola.uol.com.br/saude/Agua-como-fator-
desenvolvimento-social-analise-regioes-metropolitana.htm#capitulo_4.5.3


