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SMSA abre centro especializado para atendimento a 
pacientes com suspeita de coronavírus 

 

 
 

 

O serviço de saúde específico para atender os casos suspeitos de corona- vírus 

funciona em uma área da UPA Centro-Sul, das 7h às 19h, todos os dias. Aberto 
ontem, 3/3, o CECOVID atende de forma espontânea pesso- as que estejam com 

sintomas de doença respiratória, como febre, tosse e dificuldade para respirar, e 

estiveram recentemente em algum país onde há confirmação de transmissão do 

COVID 19, ou que tiveram con- tato com indivíduos que apresentem histórico de 

viagem a estes locais. 
 
O novo serviço conta com médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, auxiliar 



administrativo e de serviços gerais, além de infraestrutura para atendimento com 

macas, medicamentos e equipamentos de oxigenação e de aferição de pressão 

arterial. 

 
Os pacientes atendidos no CECOVID farão coleta de material para reali- zação de 
exame e, conforme condições clínicas, serão transferidos para internação hospitalar. 

Os casos não graves serão liberados para isolamen- to domicilar e tratamento com 

acompanhamento de equipe médica da SMSA. “A retaguarda hospitalar para os casos 
em que for indicada a inter- nação já está assegurada com 20 leitos de CTI, sendo 

10 na Santa Casa e 10 no Metropolitano do Barreiro, mais os leitos para os 
egressos do CTI. O Plano de Contingência da cidade está montando e pronto para 

ser ati- vado”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto. 

 
Capacitação 

 
Na tarde de hoje, 4/3, os gerentes de todos os serviços de saúde da SMSA 

participaram de uma reunião que discutiu a abordagem à pessoa com suspeita de 

infecção pelo novo coronavírus: covid-19. No encontro, o secretário Jackson 
conduziu a capacitação para que os profissionais tenham conhecimento do fluxo 

para o tratamento dos casos da nova doença e também práticas de como se 

paramentar para evitar contágio. A cobertura completa do treinamento será 
publicada na próxima edição do Acontece Saúde. 

 


