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1. APRESENTAÇÃO 
 

O Plano municipal de Contingência contra o Novo Coronavírus (2019-nCoV) 

apresenta as recomendações técnicas para o desenvolvimento e a estruturação de 

uma vigilância que objetiva atualizar, informar e orientar profissionais de saúde e de 

outros setores quanto aos aspectos epidemiológicos e medidas de prevenção e 

controle do Novo Coronavírus (2019-nCoV), com vistas a alertar a possível ocorrência 

de casos confirmados da doença no município de Rio Maria, Pará. 

O presente plano abrange diferentes níveis da saúde, desde a Atenção 

Primária até a Média Complexidade que devem atuar de forma articulada. A vigilância 

em todo o município não pode prescindir da notificação, é necessária a investigação 

imediata de todos os casos suspeitos de Novo Coronavírus (2019-nCoV) para que as 

medidas de prevenção e controle possam ser desencadeadas oportunamente.  

Devido ao crescente aumento de pessoas suscetíveis ao Novo Coronavírus 

(2019-nCoV), a circulação do vírus em várias partes do mundo e importação de casos 

suspeitos para o Brasil, surge uma maior probabilidade de propagação viral.  

Este documento representa o Plano de Contingência para Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Maria 

PA, alinhado ao Plano Estadual e, também ao Nacional. Nele estão definidas as ações 

de gestão, vigilância, assistência à saúde, diagnóstico e comunicação em cada nível 

de resposta, em caso de surto no município. 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

O Novo Coronavírus foi identificado como a causa do surto da síndrome 

respiratória aguda, detectado pela primeira vez em Wuhan, China. No início, muitos 

dos pacientes do surto na China, teriam algum vínculo com um grande mercado de 

frutos do mar e animais, sugerindo a disseminação de animais para pessoas. No 

entanto, um número crescente de pacientes não teve exposição ao mercado de 

animais, indicando a ocorrência de disseminação de pessoa para pessoa.  

As infecções por coronavírus geralmente causam doenças respiratórias leves 

a moderadas, semelhantes a um resfriado comum, podendo evoluir ao óbito em 

alguns casos. Alguns coronavírus podem causar doenças graves com impacto 
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importante em termos de saúde pública, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SARS-CoV), identificada em 2002 na China   e a Síndrome Respiratória do Oriente 

Médio (MERS-CoV), identificada em 2012. Os sintomas mais comuns dessas 

infecções podem incluir sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, 

batimento das asas nasais, entre outros) e febre (a febre pode não estar presente em 

alguns pacientes, como crianças, idosos, imunossuprimidos ou com doenças 

crônicas). Alguns casos de infecções pelo 2019-nCoV apresentam sintomas 

gastrointestinais.  

O 2019-nCoV se dissemina através de gotículas respiratórias quando os 

pacientes tossem, falam alto ou espirram. O contato próximo também é uma fonte de 

transmissão (por exemplo, contato com a conjuntiva da boca, nariz ou olhos através 

da mão contaminada). Ainda não foi estabelecido se a transmissão pode ocorrer 

através da mãe-bebê verticalmente ou através o leite materno.  

O período de incubação acredita-se ser de até 14 dias após a exposição e a 

suscetibilidade geral, por se tratar de um vírus novo. Sobre a imunidade não se sabe 

se a infecção em humanos que não evoluíram para o óbito irá gerar imunidade contra 

novas infecções e se essa imunidade é duradoura por toda a vida. O que sabe é que 

a projeção em relação aos números de casos está intimamente ligada à 

transmissibilidade e suscetibilidade. Ainda não existe vacina para prevenir a infecção 

por 2019-nCoV e nem tratamento farmacológico.  

As medidas de prevenção e controle de infecção pelo 2019-nCoV devem ser 

implementadas pelos profissionais que atuam nos serviços de saúde para evitar ou 

reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos durante qualquer assistência à 

saúde realizada. Essas orientações são baseadas nas informações atualmente 

disponíveis sobre o 2019-nCoV e podem ser refinadas e atualizadas à medida que 

mais informações estiverem disponíveis, já que se trata de um microrganismo novo 

no mundo e, portanto, com poucas evidências sobre ele.  

Este documento tem o objetivo de sistematizar as ações e procedimentos de 

responsabilidade da esfera municipal, de modo a apoiar em caráter complementar o 

gestor municipal da saúde, no que diz respeito à preparação de uma possível 

pandemia causada pelo 2019-nCoV, de maneira antecipada e também na 

organização de fluxos para o enfrentamento de situações que saem da normalidade. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA INFECÇÃO HUMANA PELO 
NOVO CORONAVÍRUS (2019-nCOV)  
 

Em 29 de dezembro de 2019, um hospital em Wuhan/China admitiu quatro 

pessoas com pneumonia e reconheceu que as quatro haviam trabalhado no Mercado 

Atacadista de Frutos do Mar de Wuhan, que vende aves vivas, produtos aquáticos e 

vários tipos de animais selvagens. O hospital relatou essa ocorrência ao Centro de 

Controle de Doenças (CDC-China) e os epidemiologistas de campo da China (FETP-

China) encontraram pacientes adicionais vinculados ao mercado e em 30 de 

dezembro, as autoridades de saúde da província de Hubei notificaram esse cluster ao 

CDC da China. A partir desse momento, várias ações foram desencadeadas: 

DIAS DATA ORGÃO ACONTECIMENTOS 

D-28 18/12/2019 CDC china Primeiros casos identificados entre profissionais 
de saúde.  

D-7 29/12/2019 CDC china Atendimento de quatro pessoas com pneumonia 
indeterminada em Wuhan/China.  

DO 05/01/2020 OMS OMS emite o primeiro comunicado sobre 
Pneumonia de causa desconhecida na China. 
Naquele momento com 44 casos registrados.  

D+4 09/01/2020 CDC 

China 

Identificado e caracterizado o agente etiológico da 
pneumonia, um novo tipo de Coronavírus (2019-
nCoV).  

D+15 20/01/2020 OMS 1º Relatório Situacional da OMS, com atualização 
e informação de agravamento da situação 
epidemiológica.  

D+17 22/01/2020 SVS/ 
Ministério 

da Saúde 

Ativação do Centro de Operações de 
Emergências para gestão da resposta aos casos 
de Infecção Humana pelo 2019-nCoV no território 
nacional.  

D+22 27/01/2020 OMS Retifica a avaliação de risco e classifica o evento 
como nível elevado para uma potencial 
Emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional. No entanto não realiza a 
declaração.  

D+23 28/01/2020 SVS/ 
Ministério 
da Saúde 

Publicação de Boletim Epidemiológico com Guia 
de Vigilância e Plano de Contingência. Coletiva de 
Imprensa.  

D+23 28/01/2020 SESPA Instituição do Comitê Técnico Assessor de 
Informações Estratégicas e Respostas Rápidas à 
Emergência 2019-nCov. Ativação do Centro de 
Operações de Emergências para gestão da 
resposta aos casos de 2019-nCoV no âmbito da 
Vigilância em Saúde.  
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D+ 25 30/01/2020 OMS Declara Emergência de Saúde Pública de 
Interesse Internacional  

D+27 01/02/2020 SVS/ 
Ministério 
da Saúde 

MS declara nível de resposta Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) – 
questões orçamentárias.  

 

4. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO BRASIL 
 

De 03 de janeiro a 07 de fevereiro de 2020, o Centro de Informações 

Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), capturou 85.229 rumores, foram 

analisados 624 rumores relevantes e destes, 238 eram específicos sobre infecção 

humana por Coronavírus. Entre 18 de janeiro a 07 de fevereiro de 2020, a Secretaria 

de Vigilância em Saúde recebeu a notificação de 107 casos para investigação de 

possível relação com a Infecção Humana por Coronavírus. Todas as notificações 

foram recebidas, avaliadas e discutidas, caso a caso, com as autoridades de saúde 

dos Estados e Municípios. Em 22 de janeiro foi notificado o primeiro caso suspeito no 

Brasil que atendia à definição de caso. Dos 107 casos notificados, 34 (32%) 

atenderam à definição de caso suspeito e 73 (68%) foram classificados como 

excluídos, por não atenderem à definição de caso, contudo esses casos estão sendo 

monitorados conforme protocolo da vigilância da Influenza. 

O Brasil registrou o primeiro caso confirmado da infecção pelo COVID-19, em 

26 de fevereiro. Trata-se de um paciente do sexo masculino, 61 anos, residente no 

estado de São Paulo, histórico de viagem recente para Itália, apresentou febre, tosse, 

dor de garganta e coriza. O cenário atual no Brasil, segundo balanço divulgado pelo 

Ministério da Saúde, na tarde de 16 de março de 2020, indica 234 casos de 

coronavirus confirmados em todo País e ainda tem outros 2.064 casos suspeitos 

aguardando resultado de exames. 

No Estado do Pará o primeiro caso foi registrado no dia 18 de março de 2020 

às 19:00h, quando foi publicado o último boletim epidemiológico. Na data de 22 de 

março, até as 14:00 já foram registrados 04 casos confirmados da doença, 207 em 

análises e 101descartados.   

 

5.  SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA LOCAL DE  

ENFRENTAMENTO  
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No município de Rio Maria, dia 15 de março do ano em curso deu entrada na 

Urgência do Hospital Municipal uma paciente com sinais e sintomas similares ao 

Coronavírus. A referida paciente queixou-se de febre, tosse e dificuldades para 

respirar, assim apresentado um quadro clinico de dispneia.   Durante o atendimento a 

paciente relatou ter tido contato com um casal de tios que chegaram dos Estados 

Unidos no dia 27 de fevereiro do corrente ano. E, acrescentou, que além dela seu avô 

de 80 anos também se encontrava doente, em sua residência, com os mesmos sinais 

e sintomas que ela. A equipe técnica e o médico plantonista que atenderam a paciente 

realizaram os cuidados necessários, inclusive coleta de amostras biológicas do trato 

respiratório superior e/ou inferior, de acordo com protocolo laboratorial definido 

pelo Ministério da Saúde, para realização de exames. O material biológico coletado 

dos pacientes foi enviado ao LACEN – Laboratório Central, em Belém.   

O médico fez uma visita domiciliar aos pacientes e os orientou a ficar em 

isolamento social por no mínimo 14 dias, em processo de quarentena. Procedeu com 

todas as orientações sobre o período de quarentena e cuidados com a etiqueta 

respiratória e de higiene pessoal. E, na data de 22 de março de 2020, ás 13:00, foram 

liberados os resultados dos exames dos dois pacientes suspeitos, NÃO 

DETECTÁVEL (NEGATIVO PARA COVID – 19). 

O hospital realizou a notificação dos dois casos e encaminhou cópia ao 

departamento de Vigilância em Saúde para inserção no sistema Gerenciador de 

Ambiente laboratorial (GAL). E, até a presente publicação deste Plano não nenhum 

caso suspeito e nem em análise.  

) 

6. CARACTERÍSTICAS GERAIS SOBRE A INFECÇÃO HUMANA POR COVID-
19 
 

Os Coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e 

animais, são altamente patogênicos (SARS e MERS). Na infecção Humana por 

COVID-19 o espectro clínico não está descrito completamente, bem como não se 

sabe o padrão de letalidade, mortalidade, infectividade e transmissibilidade. Não há 

vacina ou medicamento específico disponível. O tratamento é de suporte e 

inespecífico. 
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Os Coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies 

diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os 

Coronavírus animais podem infectar pessoas e depois se espalhar entre pessoas 

como MERS-CoV e SARS-CoV. No início, muitos dos pacientes com surtos de 

doenças respiratórias causadas pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) em Wuhan, na 

China, tinham alguma ligação com um grande mercado de frutos do mar e animais 

vivos, sugerindo a disseminação de animais para pessoas. No entanto, um número 

crescente de pacientes, supostamente não teve exposição ao mercado de animais, 

indicando a ocorrência de disseminação de pessoa para pessoa. 

 

6.1. Modo de transmissão 

As investigações sobre transmissão do novo coronavírus ainda estão em 

andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação 

por contato está ocorrendo. É importante observar que a disseminação de pessoa 

para pessoa pode ocorrer de forma continuada. Apesar disso, a transmissão dos 

coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções 

contaminadas, como: gotículas de saliva, espirro, tosse, secreção nasofaríngea, 

contato com pessoa doente, contato com objetos ou superfícies contaminadas, 

seguido de contato com a mucosa de boca, nariz ou olhos.  

 

6.2. Período de Incubação 

O período médio de incubação da infecção por Coronavírus é de até 14 dias. A 

transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 07 dias 

após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do COVID-19 sugerem 

que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. 

Até o momento, não há informação suficiente de quantos dias anteriores ao início dos 

sinais e sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus. 

 

6.3. Manifestações Clínicas 

Os sinais e sintomas clínicos do Novo Coronavírus são principalmente 

respiratórios, semelhantes a um resfriado. Porém, podem causar infecção do trato 

respiratório inferior, como as pneumonias. Os principais sintomas são: febre, tosse 
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seca e dificuldade para respirar. Alguns casos podem apresentar sintomas 

gastrointestinais e pneumonias. Embora a maioria das pessoas infectadas apresente 

sintomas leves a moderados, o Novo Coronavírus pode provocar sintomas mais 

graves e, inclusive levar ao óbito. No entanto, até o momento, as formas mais graves 

têm se manifestado em populações já reconhecidamente vulneráveis a outros vírus 

respiratórios, como idosos, crianças, pessoas com doenças crônicas ou 

imunossuprimidas. 

 

7. DEFINIÇÕES OPERACIONAIS  

7.1. Caso suspeito de infecção humana pelo 2019-nCoV  

Todo indivíduo com febre e sintomas respiratórios (tosse e dificuldade para 

respirar) e que nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas tenha histórico de 

viagem para área com transmissão confirmada OU que nos últimos 14 dias antes do 

início dos sintomas tenha tido contato próximo com caso suspeito ou confirmado de 

2019-nCoV.  

7.2. Caso confirmado de infecção humana pelo 2019-nCoV  

Indivíduo com confirmação laboratorial conclusiva para o 2019-nCoV, 

independente de sinais e sintomas.  

7.3. Caso descartado de infecção humana pelo 2019-nCoV  

Caso que não se enquadre na definição de suspeito e apresente resultado 

laboratorial negativo para 2019-nCoV OU confirmação laboratorial para outro agente 

etiológico.  

7.4. Notificação Imediata 

Os casos suspeitos, prováveis e confirmados devem ser notificados de forma 

imediata pela Unidade de Saúde de atendimento do paciente e enviado notificação 

ao departamento de Vigilância em Saúde que procederá a inserção da notificação no 

Gerenciador de Ambiente laboratorial (GAL), e logo depois no Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (SINAN), segundo orientação do Ministério da Saúde. 

  

8.  ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

http://www.saude.gov.br/sinan
http://www.saude.gov.br/sinan
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A elaboração deste plano, visa nortear as ações no município de Rio Maria, 

definindo objetivos e metas e seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde e SESPA. Dentre as atribuições a serem seguidas, podemos citar: 

 Captura de rumores diante de casos suspeitos de infecção por COVID-19; 

 Notificação de casos suspeitos e análise das informações das unidades 

Notificantes; 

 Busca ativa de casos suspeitos, surto e óbitos, assim como investigação de 

comunicantes; 

 Coleta e envio aos laboratórios de referência de amostras clínicas de suspeitos 

para diagnóstico e/ou isolamento viral; 

 Organização do fluxo de assistência diante de casos suspeitos de infecção por 

COVID-19, o que inclui regulação de casos para Hospitais de Referência; 

 Ampla divulgação de informações e análises epidemiológicas sobre a doença; 

 Gestão dos insumos no município; 

 Capacitação de recursos humanos para execução do manejo do novo 

coranavirus; 

 Promover programas no rádio todos os dias para informar a população dos 

métodos de prevenção para evitar contaminação comunitária;   

 Reorganizar o fluxo de atendimento nas Unidades de Saúde no município de 

acordo com necessidade afim de priorizar o atendimento aos pacientes 

suspeitos ou confirmados para o COVID – 19.  

 Estruturação de um espaço exclusivo para atendimento de pacientes com 

quadro clínico de SAR, com agravamento respiratório; 

Orientar o Chefe do Poder Executivo Municipal para publicação de Decreto com as 

seguintes medidas emergenciais: 

 Suspensão das aulas das redes pública e privada; 

 Reorganização do fluxo de atendimento das Secretarias Municipais  

 Cancelamento e proibição de realização de eventos públicos, com 

aglomeração de pessoas; 

 Suspensão de atividades religiosas de qualquer natureza, realizadas em 

templos e igrejas; 
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 Proibição de realização de atividades festivas, cultuais e esportivas de qualquer 

natureza; 

 Orientar empresários e comerciantes a disponibilizarem álcool em gel para 

todos os funcionários e máscaras para funcionários com atendimento ao 

público; 

 Promover ações de orientação sobre etiqueta respiratória e de higiene pessoal, 

aos servidores públicos e população em geral. 

 Suspender todas as atividades comerciais a partir das 19:00;  

 Interromper, literalmente, atividades em estabelecimentos comerciais que 

trabalham com grupos de pessoas aglomeradas;  

 Recepcionar com informações de isolamento social e etiqueta respiratória e de 

higiene pessoal todas as pessoas em trânsito chegando de outras localidades; 

 

9.  OBJETIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA  

9.1. Geral  

Orientar e viabilizar as ações de prevenção e controle da doença de modo 

oportuno e eficaz diante a identificação de casos suspeitos e ou confirmados.   

 9.2. Específicos  

 Garantir a detecção, notificação, investigação de casos suspeitos de forma 

oportuna; 

 Organizar o fluxo de ações de prevenção e controle do Coronavírus; 

 Estabelecer insumos estratégicos na utilização de casos suspeitos; 

 Traçar estratégias para redução da transmissão da doença, por meio do 

monitoramento e controle dos pacientes já detectados; 

 Intensificar ações de capacitação dos profissionais de saúde da rede municipal 

de saúde; 

 Garantir adequada assistência ao paciente, com garantia de acesso e manejo 

clinico adequado; 

 Monitorar e avaliar a situação epidemiológica para orientar a tomada de 

decisão; 

 Definir as atividades de educação, mobilização social e comunicação que serão 

implementadas. 
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10. NÍVEIS DE RESPOSTA  

Este plano é composto por três níveis de resposta: Alerta, Perigo Iminente e 

Emergência em Saúde Pública. Cada nível é baseado na avaliação do risco do novo 

Coronavírus afetar ao município de Rio Maria e o impacto na saúde pública.  

Questões importantes são consideradas nessa avaliação:  

 Transmissibilidade da doença, como seu modo de transmissão, eficácia da 

transmissão entre reservatórios para humanos ou humano para humano, 

capacidade de sustentar o nível da comunidade e surtos;  

 Propagação geográfica do coronavírus (2019-nCoV) entre humanos, animais, 

como a distribuição global das áreas afetadas, o volume de comércio e 

viagens entre as áreas afetadas e outras localidades; 

 Gravidade clínica da doença, como complicações graves, internações e 

mortes;  

 Vulnerabilidade da população, incluindo imunidade pré-existente, grupos-alvo 

com maiores taxas de ataque ou maior risco de graves doenças;  

 Disponibilidade de medidas preventivas e possíveis tratamentos;  

 Recomendações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e 

evidências científicas publicadas em revistas científicas.  

 
A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) destaca que, até o momento, 

fatos e conhecimentos sobre o COVID-19 disponíveis são limitados. Há muitas 

incertezas, as taxas de letalidade, mortalidade e transmissibilidade não são definitivas 

e estão subestimadas ou superestimadas. As evidências epidemiológicas e clínicas 

ainda estão sendo descritas e a história natural desta doença está sendo construída. 

O risco será avaliado e revisto periodicamente pelo Ministério da Saúde, tendo 

em vista o desenvolvimento de conhecimento científico e situação em evolução, para 

garantir que o nível de resposta seja ativado e as medidas correspondentes sejam 

adotadas. 

 Alerta: Corresponde a uma situação em que o risco de introdução do COVID-

19 no Brasil seja elevado e não apresente casos suspeitos. 

 Perigo Iminente: Corresponde a uma situação em que há confirmação de caso 

suspeito. 
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 Emergência de Saúde Pública  

Corresponde a uma situação em que há confirmação de transmissão local do 

primeiro caso de 2019-nCoV. Neste nível de resposta a estrutura do COE atingirá seu 

nível máximo e seu funcionamento poderá ser presencial se estendendo fora do 

horário comercial, feriados e finais de semana. 

 

11. Atividades a serem desenvolvidas segundo Nível de Ativação 

11.1 Nível: Alerta 

11.1.1 Componente: Vigilância em Saúde 

 Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços 

de saúde. 

 Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas 

evidências ou recomendações da OMS. 

 Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos 

suspeitos para infecção humana por COVID-19. 

 Fortalecer os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação e 

monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo COVID-19, 

conforme a definição de caso estabelecida, no devido sistema de informação 

orientado pelo MS. 

 Articular com a rede de serviços públicos de atenção à saúde o aprimoramento 

e a detecção de possíveis casos suspeitos nos serviços de saúde. 

 Emitir alertas para as unidades de saúde sobre a situação epidemiológica 

global e local, com orientações para a preparação de resposta, com medidas 

de prevenção e controle para a infecção humana pelo COVID-19. 

 Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação da rede, para 

permitir avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão. 

 Monitorar semanalmente a rede de Unidades Sentinelas de Síndrome Gripal - 

SG e Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG. 

 Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação à etiqueta 

respiratória e higiene das mãos. 

11.1.2. Componente: Laboratório Municipal 
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 Seguir fluxos de laboratórios de referência para envio de amostras para 

infecção humana pelo COVID-19 e outros vírus respiratórios. 

 Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção humana pelo 

COVID-19 e outros vírus respiratórios. 

 Seguir o fluxo de transporte das amostras do material, ao laboratório de 

referência. 

 Garantir capacitação e orientações em coleta, armazenamento e transporte de 

amostras para o diagnóstico de vírus respiratórios;  

 Garantir os insumos necessários para coleta, armazenamento e envio de 

amostras. 

11.1.3. Componente: Assistência Primária 

 Orientar a atenção primária, sobre manejo clínico e classificação de risco diante 

de um caso suspeito de infecção humana pelo COVID-19. 

 Desenvolver capacitações para os profissionais de saúde referente ao 

acolhimento, cuidado, medidas de isolamento, limpeza e desinfecção de 

superfícies e higienização das mãos; 

 Orientar o monitoramento de casos de SG e SRAG nos serviços de saúde. 

 Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos 

para a infecção humana pelo COVID-19. 

 Desenvolver fluxogramas/protocolos de acolhimento, triagem e espera por 

atendimento para usuários com sintomas respiratórios. 

 Quantificar estoques de insumos padrão, incluindo medicamentos e EPIs. 

11.1.4. Componente: Assistência em média complexidade  

 Orientar os profissionais de saúde do hospital municipal, quanto aos protocolos 

e fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância epidemiológica 

do 2019-nCoV estabelecidos nacionalmente, para:  

- Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome respiratória aguda grave;  

- Avaliar todo caso de síndrome respiratória aguda grave quanto ao histórico de 

viagem e contatos, conforme definição de caso;  

- Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;  

- Garantir o manejo do paciente, conforme protocolo de manejo e tratamento de 

síndrome respiratória aguda grave;  
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- Realizar coleta de material biológico para diagnóstico de vírus respiratórios, 

conforme orientações técnicas divulgadas.  

 

 

11.1.5. Componente: Assistência farmacêutica 

 Fazer levantamento de medicamentos para o tratamento sintomático de 

infecção humana pelo COVID-19. 

 Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático 

dos pacientes. 

 Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo 

de serviço farmacêutico. 

 Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito municipal. 

 Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, 

conforme solicitação e demanda. 

11.1.6. Componente: Vigilância Sanitária 

 Elaborar material informativo para orientar a população quanto à prevenção e 

controle a infecção humana pelo COVID-19; 

 Apoiar e orientar as equipes técnicas do Hospital Municipal quanto aos 

protocolos específicos da segurança do paciente e controle de infecção 

hospitalar do 2019-nCoV;  

11.1.7. Componente: Comunicação/mídia 

 Prestar informações precisas e oportunas para a população, com absoluta 

transparência, sempre alinhadas com a estratégia de comunicação da Secretaria 

de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e com o Comitê Técnico 

Assessor de Informações Estratégicas e Respostas Rápidas à Emergência em 

Vigilância em Saúde/SESPA, com vistas à preparação para o enfrentamento de 

um cenário de insegurança e evitar pânico; 

 Manter a população informada e evitar reações sociais contra os pacientes, 

motivadas pela desinformação;  

 Contribuir no esclarecimento dos profissionais e trabalhadores da saúde sobre 

quadro clínico, manejo, vigilância epidemiológica, prevenção e controle;  
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 Apoiar na divulgação dos protocolos e fluxos de atendimento, hospitalização e 

vigilância epidemiológica na rede pública para casos notificados da doença;  

 Monitorar boatos e mensagens em sites oficiais e não oficiais, além de redes 

sociais, respondendo quando necessário.  

 

11.1.8. Componente: Gestão 

 Articular junto a diretora da APS, coordenadoras das ESFs o acompanhamento 

da execução do Plano de Contingência de Infecção pelo COVID-19. 

 Divulgar material desenvolvido pela área técnica (folders, flyer, notas técnicas 

e informativas). 

 Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos sobre o cenário 

epidemiológico e o risco de introdução do COVID-19. 

 Articular junto a outros órgãos e ou instituições o desenvolvimento das ações e 

atividades propostas para esse nível de alerta. 

 Garantir estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos 

suspeitos e confirmados para o COVID-19 (tratamento sintomático). 

 Monitorar os estoques dos insumos existentes (medicamentos e insumos 

laboratoriais). 

11.2 Nível: Perigo iminente 

11.2.1. Componente: Vigilância em Saúde 

 Acompanhar a circulação/comportamento do 2019-nCoV no Estado, no Brasil 

e no mundo;  

 Monitorar e avaliar os casos suspeitos de 2019-nCoV no Estado;  

 Apoiar e assessorar as ações da vigilância epidemiológica municipal frente à 

investigação de casos suspeitos de 2019-nCoV na esfera municipal;  

 Intensificar a emissão de alertas sobre 2019-nCoV;  

 Realizar reuniões técnicas com os outros pontos da rede de atenção à saúde. 

11.2.2. Componente: Laboratório Municipal  

 Garantir o diagnóstico de vírus respiratórios do painel para diagnóstico de 

exclusão em casos suspeitos de 2019-nCoV; 

 Garantir o encaminhamento das amostras para o Laboratório de Referência 

Nacional.  
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 Comunicar a vigilância epidemiológica os resultados laboratoriais para adoção 

de medidas de prevenção e controle; 

11.2.3. Componente: Assistência Primária 

Orientar os profissionais de saúde dos estabelecimentos de atenção primária quanto 

aos protocolos e fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância 

epidemiológica do 2019-nCoV estabelecidos nacionalmente, para:  

 Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome gripal;  

 Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e 

contatos, conforme definição de caso;  

 Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos pacientes 

suspeitos e profissionais que realizarem o atendimento, conforme 

recomendação da ANVISA.;  

 Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;  

 Avaliar o caso suspeito quanto à presença de sinais de gravidade e 

necessidade de hospitalização, conforme protocolo de manejo e tratamento 

de síndrome gripal e respiratória aguda grave;  

 Garantir o acompanhamento dos casos suspeitos leves e orientar quanto à 

instituição de medidas de precaução domiciliar, até o descarte por critério 

laboratorial;  

 Direcionar o paciente com sinais de gravidade para os estabelecimentos de 

referência.  

11.2.4. Componente: Assistência em média complexidade 

 Orientar os profissionais de saúde dos estabelecimentos de média 

complexidade no território do município quanto aos protocolos e fluxos 

estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do 2019-

nCoV estabelecidos nacionalmente, para:  

 Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome respiratória aguda 

grave;  

 Avaliar todo caso de síndrome respiratória aguda grave quanto ao histórico 

de viagem e contatos, conforme definição de caso; 

 Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos pacientes 

suspeitos, profissionais que realizarem o atendimento e os que realizarem 
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procedimentos invasivos (intubação e coleta de amostra), conforme 

estabelecido nos protocolos vigentes; 

 Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal; 

 Garantir o manejo do paciente, conforme protocolo de manejo e tratamento 

de síndrome respiratória aguda grave; 

 Realizar coleta de material biológico para diagnóstico de vírus respiratórios, 

conforme orientações técnicas divulgadas.  

11.2.5. Componente: Assistência Farmacêutica 

 Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático 

dos pacientes com quadro de agravamento. 

 Disponibilizar lista de medicamentos em estoque para tratamento sintomático 

do COVID (19). 

 Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, 

conforme solicitação a demanda. 

11.2.6. Componente: Vigilância Sanitária 

 Emitir alertas e sensibilizar os profissionais de saúde sobre sua segurança e a 

do paciente, quanto à detecção de casos suspeitos e ao cumprimento dos 

protocolos específicos; 

  Realizar reuniões técnicas internas da vigilância sanitária com as equipes de 

saúde do município, para atualizações e socialização das informações dos 

boletins epidemiológicos MS/SVS/COE e SESPA/DEPI/COE.  

 Orientar e assessorar as equipes técnicas do Hospital Municipal quanto aos 

protocolos específicos da segurança do paciente e controle de infecção 

hospitalar do 2019-nCoV;  

 Programar intersetorialmente o processo de vistoria integrada para as 

conformidades aos protocolos específicos da segurança do paciente e controle 

de infecção hospitalar do 2019-nCoV; 

11.2.7. Componente: Comunicação/mídia 

 Prestar informações precisas e oportunas para a população, com absoluta 

transparência, sempre alinhadas com a estratégia de comunicação da 

Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e com o Comitê 

Técnico Assessor de Informações Estratégicas e Respostas Rápidas à 
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Emergência em Vigilância em Saúde/SESPA, com vistas à preparação para o 

enfrentamento de um cenário de insegurança e evitar pânico; 

 Manter a população informada e evitar reações sociais contra os pacientes, 

motivadas pela desinformação;  

 Contribuir no esclarecimento dos profissionais e trabalhadores da saúde sobre 

quadro clínico, manejo, vigilância epidemiológica, prevenção e controle;  

 Apoiar na divulgação dos protocolos e fluxos de atendimento, hospitalização e 

vigilância epidemiológica na rede pública para casos notificados da doença;  

 Monitorar boatos e mensagens em sites oficiais e não oficiais, além de redes 

sociais, respondendo quando necessário.  

11.2.8. Componente: Gestão 

 Promover ações integradas entre o conjunto das secretarias do governo 

municipal, com o apoio e participação do 12º Centro Regional/SESPA e 

outros órgãos envolvidos na prevenção e controle da infecção humana pelo 

Coronavírus 2019 (COVID-19). 

 Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos sobre o cenário 

epidemiológico da infecção humana pelo Coronavírus 2019 (COVID-19). 

 Articular o desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse nível 

de alerta. 

 Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e 

controle da infecção humana pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), para a população. 

 Monitorar os estoques dos insumos existentes a nível municipal (medicamentos 

e insumos laboratoriais e outros). 

 Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos Ministério da Saúde e SESPA 

(protocolos, manuais, guias, notas técnicas). 

11.3 Nível: Emergência de Saúde Pública  

Este nível de Emergência está organizado em duas fases.  

Fase Contenção:  

 Todas as ações e medidas são adotadas para identificar oportunamente e 

evitar a dispersão do vírus.  

 Toda rede de atenção à saúde do SUS deve ser alertada para a atual fase, com 

o objetivo de maior sensibilização dos profissionais de saúde para detecção de 
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casos suspeitos, manejo adequado desses pacientes, bem como reforço do 

uso de EPI.  

 Quarentena domiciliar para casos leves e Estratégia de monitoramento 

domiciliar para evitar a ocupação de leitos desnecessariamente.  

 Os estoques dos EPI preconizados também devem ser checados e aquisições 

emergenciais podem ser acionadas, caso necessário.  

Fase Mitigação:  

Terá início quando forem registrados 05 casos positivos do COVID-19. Nesta 

fase as ações e medidas são adotadas para evitar casos graves e óbitos.  

 Fortalecimento da atenção PRIMÁRIA, com a adoção das medidas já 

estabelecidas nos protocolos de doenças respiratórias.  

 Medidas de atenção hospitalar para os casos graves e medidas restritivas 

individuais de isolamento e quarentena domiciliar para os casos leves, devem 

ser adotadas para evitar óbitos e o agravamento dos casos.  

Caso seja evidenciada a superação da capacidade do atendimento hospitalar, 

a secretaria de Saúde deverá estruturar um ambiente com leitos de retaguarda para 

atender pacientes com quadro clínico de agravamento pelo COVID (19) 

11.3.1. Componente: Vigilância em Saúde 

 Acompanhar a circulação/comportamento do 2019-nCoV no Estado, no Brasil 

e no mundo;  

 Monitorar e avaliar os casos suspeitos e confirmados de 2019-nCoV no estado; 

 Apoiar e assessorar as ações da vigilância epidemiológica municipal frente à 

investigação e respostas frente aos casos suspeitos e confirmados de 2019-

nCoV na esfera municipal;  

 Intensificar a emissão de alertas sobre 2019-nCoV;  

 Apoiar os municípios na investigação dos casos suspeitos e confirmados;  

11.3.2 Componente: Laboratório Municipal 

 Garantir o encaminhamento das amostras para o Laboratório de Referência 

(LACEN).  

 Acompanhar o diagnóstico de vírus respiratórios junto ao laboratório de 

referência (LACEN) para exclusão em casos suspeitos de 2019-nCoV;  

11.3.3. Componente: Assistência Primária 
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 Orientar os profissionais de saúde dos estabelecimentos de atenção primária 

quanto aos protocolos e fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e 

vigilância epidemiológica do 2019-nCoV estabelecidos nacionalmente, para:  

-Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome gripal;  

- Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e contatos, 

conforme definição de caso;  

- Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos pacientes 

suspeitos e profissionais que realizarem o atendimento, conforme estabelecido 

nos protocolos estabelecidos;  

- Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;  

- Avaliar o caso suspeito quanto à presença de sinais de gravidade e 

necessidade de hospitalização, conforme protocolo de manejo e tratamento de 

síndrome gripal e respiratória aguda grave;  

- Garantir o acompanhamento dos casos suspeitos e confirmados leves e 

orientar quanto à instituição de medidas de precaução domiciliar;  

- Garantir o monitoramento dos contatos de casos confirmados até o fim do 

período de incubação da infecção humana por 2019-nCoV;  

- Direcionar o paciente com sinais de gravidade para os estabelecimentos de 

referência.  

11.3.4. Componente: Assistência em média complexidade 

 Orientar os profissionais de saúde dos estabelecimentos de média e alta 

complexidade quanto aos protocolos e fluxos estabelecidos para o 

atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do 2019-nCoV estabelecidos 

nacionalmente, para:  

- Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome respiratória aguda grave;  

- Avaliar todo caso de síndrome respiratória aguda grave quanto ao histórico 

de viagem e contatos, conforme definição de caso;  

- Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos pacientes 

suspeitos do COVID (19), profissionais que realizarem o atendimento e os que 

realizarem procedimentos invasivos aos mesmos (intubação e coleta de amostra), 

conforme estabelecido nos protocolos estabelecidos;  

- Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;  
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- Garantir o manejo do paciente suspeito ou confirmado com COVID (19), 

conforme protocolo de manejo e tratamento, em leito de isolamento;  

- Realizar coleta de material biológico para diagnóstico de vírus respiratórios, 

conforme orientações técnicas divulgadas;  

- Garantir o monitoramento dos contatos de casos confirmados até o fim do 

período de incubação da infecção humana por 2019-nCoV.  

11.3.5. Componente: Assistência Farmacêutica 

 Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático 

dos pacientes com quadro de agravamento. 

 Disponibilizar lista de medicamentos em estoque para tratamento sintomático 

do COVID (19). 

 Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, 

conforme solicitação a demanda. 

11.3.6. Componente: Vigilância Sanitária 

 Intensificar a divulgação do material informativo para orientar os viajantes 

quanto à prevenção e controle da infecção humana por COVID-19. 

 Reforçar as orientações sobre a utilização dos equipamentos de proteção 

individual necessários aos atendimentos de casos suspeitos e demais medidas de 

precaução. 

11.3.7. Componente: Comunicação/Mídia 

 Prestar informações precisas e oportunas para a população, com absoluta 

transparência, sempre alinhadas com a estratégia de comunicação da 

Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e com o Comitê 

Técnico Assessor de Informações Estratégicas e Respostas Rápidas à 

Emergência em Vigilância em Saúde/SESPA, com vistas à preparação para o 

enfrentamento de um cenário de insegurança e evitar pânico;  

 Manter a população informada e evitar reações sociais contra os pacientes, 

motivadas pela desinformação;  

 Contribuir no esclarecimento dos profissionais e trabalhadores da saúde sobre 

quadro clínico, manejo, vigilância epidemiológica, prevenção e controle;  

 Apoiar na divulgação dos protocolos e fluxos de atendimento, hospitalização e 

vigilância epidemiológica na rede pública para casos confirmados da doença;  
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 Emitir orientações de saúde para instituições privadas, escolas e público em 

geral. 

 Elaborar junto com a equipe técnica da SMS, materiais informativos/educativos 

sobre o COVID-19 e distribuí-los para a população, profissionais de saúde e de 

Educação. 

 Monitorar as redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações 

equivocadas; 

 Participar de programas de rádio, para prestar orientação e esclarecimento; 

 Produzir mídias específicas com orientações sobro o COVID (19). 

11.3.8. Componente: Gestão 

 Promover ações integradas entre o conjunto das secretarias do governo 

municipal, com o apoio e participação do 12º Centro Regional/SESPA e            

outros órgãos envolvidos na prevenção e controle da infecção humana pelo   

Coronavírus 2019 (COVID-19). 

 Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos sobre o cenário 

epidemiológico da infecção humana pelo Coronavírus 2019 (COVID-19). 

 Articular o desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse nível 

de alerta. 

 Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e 

controle da infecção humana pelo (COVID-19), para a população. 

 Monitorar os estoques dos insumos existentes a nível municipal (medicamentos 

e insumos laboratoriais e outros). 

 Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos Ministério da Saúde e SESPA 

(protocolos, manuais, guias, notas técnicas). 

 

12.  Considerações especiais para melhorar o fluxo de atendimento na Atenção 
Primária 
 Suspensão dos grupos terapêuticos (gestante e hiperdia), nas Estratégias de 

Saúde da Família e do CAPS; 

 Permanência das visitas domiciliares incluindo os pacientes com hipertensão e 

diabete, idosos acima de 60 anos e pacientes imunossuprimidos além de outros 

atendimentos emergenciais e possíveis pacientes em quarentena; 
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 Permanência das consultas diárias nas ESFs, com triagem dos pacientes para 

classificação de risco, detecção de possíveis sinais e sintomas e priorização do 

atendimento; 

 Permanência dos atendimentos odontológicos, com triagem e anamnese 

completa. 

 

13. Medidas necessárias em caso de um cenário crítico 
Na hipótese de um cenário mais crítico, orientar o poder público municipal, para 

publicação de decreto com as seguintes medidas emergenciais: 

 Suspensão das atividades realizadas nas academias, clubes, locais de práticas 

esportivas, bares, lanchonetes, feira coberta e outras com aglomeração de 

pessoas; 

 Proibição do consumo de bebidas alcoólicas em qualquer lugar público, bares 

restaurantes, lanchonetes; 

 Proibição de comercialização de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, 

lanchonetes e similares; 

 Permissão de funcionamento somente dos seguintes comércios:  

 De gêneros alimentícios; 

 Farmácias; 

 Postos de combustíveis; 

 Depósitos de água e gás. 

13.1. Medidas de prevenção e controle para assistência aos casos 

suspeitos e confirmados de infecção pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) 

Considerando a importância de orientar todos os profissionais de saúde do 

município de Rio Maria, frente às condutas para prevenção e controle de infecção por 

COVID-19, orienta-se que: 

 O serviço de saúde deve garantir que as políticas e práticas internas minimizem 

a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o COVID-19; 

 As medidas devem ser implementadas antes da chegada do paciente ao 

serviço de saúde, na chegada, triagem e espera do atendimento e durante toda 

a assistência prestada; 

 O serviço de saúde deve garantir condições adequadas para higienização das 
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mãos (sabonete líquido, lavatório/pia, papel toalha e lixeira com abertura sem contato 

manual além de dispensador com preparação alcoólica) e fornecimento de 

equipamentos de proteção individual. 

 Casos suspeitos deverão utilizar máscara descartáveis e serem orientados 

quanto à etiqueta respiratória (usar lenços de papel ao tossir, espirar ou tocar 

em secreção nasal); 

 A prática frequente de higienização das mãos deverá ser enfatizada; 

 Além das precauções padrão, deverão ser implementadas precauções 

adicionais para gotícula e contato; 

 Os profissionais de saúde deverão realizar higiene das mãos e utilizar os 

equipamentos de proteção individual – EPI (máscara, avental impermeável, luvas de 

procedimentos assim como gorro e óculos de proteção em alguns procedimentos); 

 Para procedimentos geradores de aerossol tais como intubação, aspiração 

orotraqueal, ventilação não invasiva e outros, será necessário que o 

profissional de saúde utilize máscara do tipo N95, PFF2 ou equivalente; 

 É recomendado que estes procedimentos sejam realizados em unidades de 

isolamento, com porta fechada e número restrito de profissionais sempre em 

uso de EPI; 

 O paciente suspeito deverá ser mantido, preferencialmente, em quarto 

privativo, sinalizado com alerta para precaução respiratória para gotículas 

limitando fluxo de pessoas, além de portas fechadas e adequada ventilação; 

 Isolamento por coorte (separar pacientes com suspeita ou confirmação de 

infecção pelo COVID-19 em uma mesma área/quarto) poderá ser realizado na 

insuficiência de quartos privativos para atendimento de todos os casos 

suspeitos ou confirmados de infecção pelo Coronavírus, respeitando-se a 

distância mínima de 2m entre os leitos e a troca da paramentação na 

assistência de cada paciente. 

 

13.2. Orientações para atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e 

transporte interinstitucional 

 Os veículos deverão melhorar sua ventilação para aumentar a troca de ar 

durante o transporte; 
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 A limpeza e desinfecção de superfícies internas do veículo deverão ocorrer 

após o transporte, podendo ser utilizado álcool 70%, hipoclorito de sódio ou 

outro desinfetante adequado para esta finalidade; 

 Todos os pacientes suspeitos deverão utilizar máscara durante todo o 

transporte e os profissionais de saúde, equipamentos de proteção individual 

para precaução respiratória e de contato; 

 Realizar/intensificar a higienização das mãos e ou utilização de álcool em gel 

ou líquido 70%; 

 Realizar comunicação efetiva com o serviço que irá admitir o paciente; 

 Em casos de procedimentos que possam gerar aerossol (IOT, aspiração e 

outros), está indicado o uso de máscara N95 pelos profissionais durante todo 

o transporte; 

 

13.3 Orientações para atendimento ambulatorial ou pronto atendimento 

 Para agendamento de consultas, orientar pacientes a informar sobre sintomas 

de alguma infecção respiratória assim que chegar ao serviço de saúde para 

execução de ações preventivas tal como a disponibilização de máscara; 

 Disponibilizar insumos para higienização das mãos e dispensadores com 

preparação alcoólica nas salas de espera e pontos de assistência, incentivando 

a prática frequente; 

 Garantir a triagem e o isolamento rápido de pacientes suspeitos de infecção 

pelo Coronavírus ou outra infecção respiratória (febre, tosse); 

 Orientar pacientes quanto à etiqueta respiratória, cobrindo boca e nariz com  

lenço de papel ao tossir ou espirrar; realizar higiene nasal com lenço descartável, 

evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; e proceder a higienização das mãos; 

 Manter ambientes ventilados e realizar a limpeza e desinfecção de superfícies 

e equipamentos que tenham sido utilizados na assistência ao paciente e/ou 

tocados com frequência pelos pacientes; 

 Não tocar em superfícies próximas ao paciente ou mesmo fora do ambiente do 

paciente com luvas ou outro EPI contaminado; 

 Não transitar pelo serviço de saúde utilizando EPI. Estes deverão ser retirados 

imediatamente após a saída do quarto ou área de isolamento; 
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 Se necessário transferir o paciente para outro serviço, comunicar previamente 

o serviço referenciado. 

 

13.4 Orientações para atendimento hospitalar 

 Utilizar precauções padrão para todos os pacientes; 

 Intensificar higienização das mãos, respeitando os 5 momentos de 

higienização; 

 Identificar e isolar precocemente pacientes suspeitos, instituindo precauções 

adicionais (contato e gotículas) na assistência dos mesmos e em situações especiais 

geradoras de aerossol, implementar precauções para aerossol; 

 Imediatamente antes da entrada no quarto, disponibilizar insumos para a 

higienização das mãos: dispensador de preparação alcoólica, lavatório/pia com 

dispensador de sabão líquido, suporte para papel toalha abastecido, lixeira com 

tampa e abertura sem contato manual; 

 Limitar a movimentação do paciente para fora da área de isolamento. Se 

necessário o deslocamento, manter máscara cirúrgica no paciente durante todo o 

transporte; 

 Nos casos em que forem necessários acompanhantes, orientar quanto à 

importância da higienização das mãos e utilização de máscara cirúrgica. 

 

13.5 Duração das precauções e isolamento 

 Até que haja informações disponíveis sobre a disseminação viral após melhora 

clínica, a suspensão das precauções e isolamento deve ser avaliada individualmente, 

em conjunto com autoridades de saúde local; 

 Para descontinuar medidas de precaução sempre considerar: presença de 

sintomas relacionados à infecção pelo COVID-19 data em que os sintomas 

foram resolvidos, outras condições que exigiriam precauções específicas (por 

exemplo, tuberculose), outras informações laboratoriais que refletem o estado 

clínico, alternativas ao isolamento hospitalar, como a possibilidade de 

recuperação segura em casa. 
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13.6 Limpeza e desinfecção de superfícies 

 Não há uma recomendação diferenciada para a limpeza e desinfecção de 

superfícies em contato com casos suspeitos ou confirmados pelo Coronavírus, 

sendo recomendado que a limpeza das áreas de isolamento seja concorrente 

(diariamente e em todos os períodos), imediata (realizada em qualquer 

momento, quando ocorrem sujidades ou contaminação do ambiente e 

equipamentos com matéria orgânica) ou terminal (após a alta, óbito ou 

transferência do paciente); 

 Os vírus são inativados pelo álcool a 70% e pelo cloro, deste modo preconiza-

se a desinfecção com uma destas soluções após realização da limpeza; 

 Se a superfície apresentar matéria orgânica visível, recomenda-se que o 

excesso da sujidade seja removido com papel absorvente e posteriormente 

realizar a limpeza e desinfecção desta; 

Tanto para limpeza quanto desinfecção é necessária a adoção das medidas de 

precaução já citadas (contato e respiratória); 

 Todas as superfícies próximas ao paciente (ex: grades da cama, cadeiras, 

mesas de cabeceira e de refeição) e aquelas frequentemente tocadas (ex: 

maçanetas, superfícies de banheiros nos quartos dos pacientes) deverão 

passar pelo processo de limpeza e desinfecção; 

 Os equipamentos eletrônicos de múltiplo uso (ex: bombas de infusão, aqueles 

usados durante a prestação da assistência ao paciente) e os dispositivos móveis 

frequentemente movimentados para dentro e para fora dos quartos dos pacientes (ex: 

verificadores de pressão arterial e oximetria) também devem ser incluídos no processo 

de limpeza e desinfecção; especialmente se forem utilizados por pacientes suspeitos 

ou confirmados. 

 

13.7. Processamento de roupas 

 Não há necessidade de ciclos de lavagem especial para roupas provenientes 

de casos suspeitos ou confirmados do Coronavírus, entretanto, ressalta-se que 

deve haver o mínimo de agitação e manuseio na retirada da roupa suja além 

de ser necessário acondicionar em saco plástico aquelas com grande 
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quantidade de matéria orgânica, observando-se as medidas de precauções já 

estabelecidas. 

 

13.8. Resíduos 

 Segundo informações até o presente momento, o COVID-19 pode ser 

enquadrado como agente biológico classe de risco 3, seguindo a Classificação de 

Risco dos Agentes Biológicos/2017, sendo sua transmissão de alto risco individual e 

moderado risco para a comunidade. Deste modo, todos os resíduos provenientes da 

assistência a pacientes suspeitos ou confirmados desta infecção devem ser 

enquadrados na categoria A1, conforme RDC nº 222/2018, sendo necessário 

acondicionamento em saco branco leitoso e identificado pelo símbolo de substância 

infectante; 

 Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à 

punctura, ruptura, vazamento e tombamento, com tampa provida de sistema de 

abertura sem contato manual, com cantos arredondados; 

 Estes resíduos devem ser incinerados  

 

13.9. Orientações para cuidado domiciliar 

 Orientar sobre a necessidade de permanecer em afastamento temporário em 

domicílio, evitando distância de 2 mts dos demais familiares, além de evitar o 

compartilhamento de utensílios domésticos; 

 O paciente deve ser isolado em ambiente privativo com ventilação natural e 

limitar a recepção de contatos externos; 

 Orientar possíveis contatos quanto à importância da higienização das mãos; 

 O acesso em domicílio deve ser restrito aos trabalhadores da saúde envolvidos 

no acompanhamento do caso. 
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ANEXO 01 Plano de ação para capacitação 

Ação Secretaria Responsável 

Capacitação sobre prevenção 

do Coronavirus aos ACSs e 

ACEs 

Secretaria de Saúde 

12º Centro Regional de Saúde 

 

Secretaria de Saúde 

Capacitação sobre prevenção 

do Coronavirus aos 

profissionais de saúde 

Secretaria de Saúde 

12º Centro Regional de Saúde 

 

Secretaria de Saúde 

Capacitação sobre prevenção 

do Coronavirus aos 

profissionais de Educação 

 

Secretaria de Saúde 

 

Departamento de Educação em 

saúde 

Capacitação sobre prevenção 

do Coronavirus os 

trabalhadores do Laticínio 

 

Secretaria de Saúde 

Departamento de Educação em 

saúde 

 

Palestra e conscientização 

sobre Coronavirus nas Escolas  

 

Secretaria de Saúde 

Secretaria de Educação 

PSE (Programa Saúde na 

Escola) 

ESF (Unidade de Saúde dos 

bairros) 

Orientação sobre prevenção do 

Coronavirus nos Comércios 

Secretaria de Saúde Departamento de Vigilância 

Epidemiológica 

Capacitação sobre prevenção 

do Coronavirus aos viajantes  

Secretaria de Saúde 

 

Departamento de Educação em 

saúde 
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