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INTRODUÇÃO
Este documento apresenta o Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana pelo
novo Coronavírus (COVID-19) em caso de surto e define o nível de resposta e a estrutura de
comando correspondente a ser configurada, em cada nível de resposta.
Em 29 de dezembro de 2019, um hospital em Wuhan admitiu quatro pessoas com
pneumonia e reconheceu que as quatro haviam trabalhado no Mercado Atacadista de
Frutos do Mar de Huanan, que vende aves vivas, produtos aquáticos e vários tipos de
animais selvagens ao público. 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.
O Brasil adota a ferramenta de classificação de emergência em três níveis, seguindo a mesma linha
utilizada globalmente na preparação e resposta em todo o mundo.
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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 o
Brasil e seu impacto para a 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 novo coronavírus (COVID-19) entre humanos, animais, como a
distribuição global das áreas afetadas, o volume de comércio e viagens entre as áreas
afetadas;
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, como vacinas e possíveis tratamentos; e
Recomendações da Organização Mundial da Saúde e evidências científicas publicadas em
revistas científicas.
Até o momento, fatos e conhecimentos sobre o novo coronavírus (COVID-19) disponíveis são
limitados. Há muitas incertezas no modo exato de transmissão e os possíveis reservatórios. 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. As informações cruciais para apoiar
avaliação dos fatores mencionados,

como infectividade, transmissibilidade, taxa de

complicações, letalidade, mortalidade, serão gradualmente disponibilizadas.
O risco será avaliado e revisto periodicamente, 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.
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NÍVEL DE RESPOSTA: ALERTA
O Nível de resposta de alerta corresponde a uma situação em que o risco de introdução
do SARS-COV-2 no Brasil seja elevado e não apresente casos suspeitos.

Nesse momento inicial, várias doenças respiratórias comuns poderão ser fator de confusão.
Para isso, é necessário dispor de todas as definições de caso que contemplem situações
possíveis, incluindo a definição de caso excluído. Importante salientar a todos os serviços que
as definições serão suficientemente sensíveis no início e progridem para maior especificidade.
No entanto, mesmo no início, alguns casos podem não se enquadrar na definição adotada.
Nessas situações, deve-se avaliar caso a caso, devendo prevalecer a conduta clínica local,
mesmo que o caso em questão não seja incluído para investigação, no primeiro momento.

NÍVEL DE RESPOSTA: PERIGO IMINENTE

Nível de resposta de Perigo iminente corresponde a uma situação em que há confirmação
de caso suspeito, conforme previsto no Capítulo IV, Seção I, Artigo 15 da Lei nº 8.080 de
19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências:

“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito
administrativo, as seguintes atribuições: XIII - para atendimento de necessidades coletivas,
urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou
de irrupção

de

epidemias,

a

autoridade

competente

da

esfera

administrativa

correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de
jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização.”

NÍVEL DE RESPOSTA: EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE
IMPORTÂNCIA NACIONAL
Nível de resposta de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
corresponde a uma situação em que há confirmação de transmissão local do primeiro caso

8

Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19

de Coronavírus (COVID-19), no território nacional, ou reconhecimento de declaração de
emergência de saúde Pública de importância internacional (ESPII) pela organização Mundial
de saúde (OMS). Estas situações configuram condições para recomendação ao Ministro da
Saúde de declaração de ESPIN, conforme previsto no decreto nº 7.616 de 17 de novembro
de 2011 que dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional – ESPIN.
Esse nível de Emergência está organizado em duas fases.

FASE DE CONTENÇÃO

Nesta fase a introdução da doença no país é uma questão de tempo. Por isso, todas as ações
e medidas são adotadas para identificar oportunamente e evitar a dispersão do vírus, ou seja,
as estratégias devem ser voltadas para evitar que o vírus seja transmitido de pessoa a pessoa,
de modo sustentado.
Na fase de contenção, a atenção à saúde possui mais ações do que a vigilância, compra e
abastecimento de EPIs e definições para a rede de urgência e emergência. Quarentena domiciliar
para casos leves e estratégia de monitoramento domiciliar para evitar a ocupação de leitos
desnecessariamente.
As atividades de preparação e resposta devem ser revisadas e reforçadas na rede de
atenção para o adequado atendimento dos casos confirmados, com medidas de proteção
adicionais, registro das informações para que a vigilância possa consolidar e descrever o
perfil da doença.
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 casos suspeitos, manejo
adequado desses pacientes, bem como reforço do uso de EPI.
Os estoques dos EPI preconizados também devem ser checados e aquisições emergenciais
podem ser acionadas, caso necessário.

Grau de atividade nesta fase por setor:
Atenção Primária em Saúde: +
Vigilância em Saúde: ++
Atenção Especializada em Saúde: +++

FASE DE MITIGAÇÃO

A partir deste momento, não se realiza o teste de todos os casos, apenas de casos graves em UTI.
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As ações e medidas devem ser adotadas para evitar a ocorrência de casos graves e óbitos.
Assim, 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.
Esse fortalecimento da atenção PRIMÁRIA ao paciente deve ocorrer no nível local, com a
adoção das medidas já estabelecidas nos protocolos de doenças respiratórias.
Adicionalmente, caso seja evidenciada a possibilidade de superação da capacidade de resposta
hospitalar para atendimento dos casos graves, adaptação e ampliação de leitos e áreas
hospitalares e a contratação emergencial de leitos de UTI pode ser necessária, com o objetivo
de evitar óbitos.

Grau de atividade nesta fase por setor:
Vigilância em Saúde: +
Atenção Especializada em Saúde: ++
Atenção Primária em Saúde: +++

AJUSTES NO NIVEL DE RESPOSTA
Em situações epidêmicas, as etapas iniciais da resposta são realizadas com base em
poucas ou frágeis evidências. A avaliação de riscos nessas circunstâncias requer
flexibilidade e, possivelmente, erros por precaução. O nível de resposta será ajustado
adequadamente quando uma melhor avaliação de risco puder ser feita à luz de
mais informações disponíveis.

ESTRUTURA DE COMANDO
COMITÊ TÉCNICO PARA SUPORTE NA TOMADA DE DECISÃO
Diante do atual nível de resposta, foi criado o Comitê Municipal de Prevenção e
Enfrentamento ao novo Coronavirus – COVID 2019, para apoiar a ação pública municipal no
acompanhamento e intensificação de ações, através do Decreto Nº 13.723/2020.

MEDIDAS DE RESPOSTA AO NOVO CORONAVIRUS
(COVID-19)
10
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Vigilância



Suporte laboratorial



Medidas de controle de infecção



Assistência



Assistência farmacêutica



Vigilância Sanitária - Medidas de saúde em estabelecimentos



Comunicação de risco



Gestão

NÍVEL DE RESPOSTA: ALERTA
Indicador: a Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) como potencial Emergência
de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), segundo anexo II do Regulamento
Sanitário Internacional.
São recomendações:

VIGILÂNCIA
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 do MS.
Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Fortalecer os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação e monitoramento
de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19),
conforme a definição de caso estabelecida, no devido sistema de informação orientado
pelo MS.
Articular com a rede de serviços públicos e privados de atenção à saúde o aprimoramento e
a detecção de possíveis casos suspeitos nos serviços de saúde.
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.
Elaborar e divulgar Boletins Epidemiológicos com periodicidade para atualização das
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informações.
Atualizar a rede de vigilância e atenção à saúde sobre a situação epidemiológica do
municipio e as ações de enfrentamento.
Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação à etiqueta respiratória e
higiene das mãos.
Elaborar e promover a capacitação de recursos humanos para a investigação de casos
suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Elaborar e divulgar materiais de educação em saúde para o trabalhador da saúde.

SUPORTE LABORATORIAL
Organizar fluxos para diagnóstico laboratorial de casos suspeitos para a infecção humana
pelo novo coronavírus (COVID-19), junto à rede laboratorial de referência para os vírus
respiratórios.
Estabelecer protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19), de acordo com as recomendações da OMS.
Definir fluxos de laboratórios de referência para envio de amostras para infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19) e outros vírus respiratórios.
Estabelecer o fluxo de transporte das amostras.
Estimular os serviços privados sobre a adoção dos protocolos laboratoriais da rede pública,
para os casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

MEDIDAS DE CONTROLE DEINFECÇÃO
Orientar os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e controle de infecção para
a infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme orientações da ANVISA, no link:

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/nota+t%C3%a9cnica+n+042020+GViMs-GGtes-anVisa/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28.

ASSISTÊNCIA
Promover a organização da rede de atenção para atendimento aos casos de SG e SRAG.
Mobilizar/estimular os responsáveis pelos serviços de saúde, que fazem parte da rede de
atenção, a elaborarem e ou adotarem protocolos, normas e rotinas para o acolhimento,
atendimento, medidas de prevenção e controle, entre outros.
Apoiar e orientar sobre medidas de prevenção e controle para o novo coronavírus
(COVID-19).
Estimular a organização da rede de manejo clínico e formular capacitações de trabalhadores
sobre o fluxo de pacientes suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
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Orientar o monitoramento de casos de SG e SRAG nos serviços de saúde.
Mobilizar os serviços hospitalares de referência para a preparação/atualização dos planos
de contingência.
Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos para a infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Implementar precauções para gotículas/aerossóis em situações especiais no enfrentamento
de casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Realizar levantamento dos insumos e equipamentos médico-hospitalares para atendimento
de pacientes suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Estimular os serviços de saúde públicos e privados das unidades federadas para avaliação de
estoque disponível de equipamento de proteção individual (EPI), conforme recomendação da
Anvisa

-

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/nota+t%C3%a9cnica+n+04-

2020+GViMs-GGtes-anVisa/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes.
Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de serviço
farmacêutico.
Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme solicitação a
demanda.

VIGILÂNCIASANITÁRIA-MEDIDASDESAÚDE
Orientar os viajantes quanto à prevenção e controle a infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19).
Divulgar procedimentos a serem adotados no caso de detecção de casos conforme
protocolo da ANVISA.
Mobilizar e orientar a comunidade para preparação e adoção de medidas para o
enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

COMUNICAÇÃO DE RISCO
Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e informações
pertinentes à prevenção e controle para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto à rede de serviços
de saúde e população;
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Divulgar informações epidemiológicas e de prevenção e controle da doença para a
imprensa, por meio de coletivas;
Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de etiqueta respiratória
e higienização das mãos para o COVID-19;
Definir, em conjunto com os gestores, o porta-voz que será responsável pela interlocução com
os veículos de comunicação;
Elaboração e divulgação de materiais informativos sobre as medidas de prevenção e controle
do COVID-19;
Divulgação de informações do novo coronavírus nas redes sociais e parceiros;
Monitoramento de redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações equivocadas.

GESTÃO
Instituir o Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao novo Coronavirus – CODIV
2019.
Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência e outros órgãos envolvidos
na prevenção e controle do novo coronavírus (COVID-19).
Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário
epidemiológico e o risco de introdução do novo coronavírus (COVID-19).
Articular junto às áreas do Ministério da Saúde (MS) e outros órgãos 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 novo coronavírus (COVID-19).
Apresentar a situação epidemiológica nas reuniões do Comitê, de acordo com agenda
estabelecida.
Organizar os fluxos e atualizações das informações diárias.
Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e controle do novo
coronavírus (COVID-19).
Emitir instruções para os serviços de saúde sobre diretrizes de controle de infecção e o uso
adequado de equipamento de proteção (EPI).
Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos, manuais, guias,
notas técnicas).

NÍVEL DE RESPOSTA: PERIGO IMINENTE
Indicador: quando há confirmação de caso suspeito para infecção humana pelo novo
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coronavírus (COVID-19) no país.
Neste nivel decretos de restriçoes sociais para evitar aglomeração de pessoas foram
determinados. Decreto 13.724/2020, de 16 de março de 2020 e Decreto Nº 13.735/2020,
de 19 de março de 2020.
Foi declarada situação de emergência no município. Decreto Nº 13.722/2020, de 16 de
março de 2020.
As recomendações seguirão as mesmas do nível anterior, com alguns acréscimos.
São recomendações:

VIGILÂNCIA
Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências ou
recomendações da OMS.
Serviços de referência organizados para a detecção, notificação, investigação e monitoramento
de prováveis casos suspeitos para o novo coronavírus (COVID-19), conforme a definição de
caso estabelecida, no devido sistema de informação orientado pelo MS.
Expandir a capacidade de avaliação rápida de riscos, realizar eficaz monitoramento de
informações e investigação intersetorial e resposta frente a casos suspeitos de infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Aguda Grave
(SRAG), nos sistemas de informação, para permitir avaliação de risco e apoiar a tomada de
decisão.
Elaborar e divulgar Boletins Epidemiológicos com periodicidade para atualização das
informações.
Sensibilizar a rede de vigilância e atenção à saúde organizada sobre a situação
epidemiológica do país e as ações de enfrentamento.
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 do MS.
Divulgar materiais de educação em saúde para o trabalhador da saúde.
Notificar, investigar e monitorar prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19), conforme a definição de caso estabelecida, no devido sistema de
informação orientado pelo MS.
Articular com a rede de serviços públicos e privados de atenção à saúde o aprimoramento e
a detecção de possíveis casos suspeitos nos serviços de saúde.

SUPORTE LABORATORIAL
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Fortalecer os fluxos estabelecidos para o diagnóstico laboratorial de casos suspeitos para a
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), junto à rede laboratorial de referência
para os vírus respiratórios.
Aplicar os protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19), de acordo com as recomendações do MS.
Monitorar e seguir os fluxos de transporte para o envio de amostras para os laboratórios de
referência.
Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para o novo coronavírus (SARS-COV-2)
e outros vírus respiratórios.
Comunicar a vigilância epidemiológica os resultados laboratoriais para adoção de medidas
de prevenção e controle.
Definir fluxos de envio de amostras do serviço privado para os laboratórios públicos.
Estimular os serviços privados sobre a adoção dos protocolos laboratoriais da rede pública,
para os casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) sobre a
importância da coleta, envio do diagnóstico para os laboratórios públicos ou de referência.

MEDIDAS DE CONTROLE DE INFECÇÃO
Orientar os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e controle de infecção para
casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-COV-2), baseando-se
nas orientações da ANVISA, no link:

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/nota+t%C3%a9cnica+n+042020+GViMs-GGtes-anVisa/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28.

ASSISTÊNCIA
Promover a organização da rede de atenção para atendimento aos casos de SG, SRAG e da
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Mobilizar os responsáveis pelos serviços de saúde públicos e privados a executarem seus
protocolos, fluxos e rotinas para o acolhimento, notificação, atendimento, medidas de
prevenção e controle, entre outros.
Estimular a articulação da rede de urgência e emergência, rede hospitalar e laboratorial
(públicos e privados) para coleta e transporte oportunos e adequados das amostras para
diagnóstico laboratorial.
Levantar a disponibilidade nos hospitais de referência de leitos de internação com
isolamento e leitos de UTI com isolamento para casos graves.
Apoiar na elaboração de fluxos intra-hospitalares para o itinerário do paciente e
desenvolvimento das atividades pelos profissionais na avaliação e monitoramento dos
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casos suspeitos ou confirmados.
Estimular a capacitação em serviço (serviços públicos e privados) para atualização do
cenário global e nacional da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Estabelecer e apoiar o uso de Equipamentos de Proteção Individual para os profissionais
do SUS de acordo com o protocolo de manejo clínico para a infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19), conforme recomendação da ANVISA - http://portal.anvisa.gov.

br/documents/33852/271858/nota+t%C3%a9cnica+n+04-2020+GViMs-GGtesanVisa/ ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes.
Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de serviço
farmacêutico.
Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme solicitação a
demanda.

VIGILÂNCIASANITÁRIA-MEDIDASDESAÚDE
Divulgar material informativo para orientar as pessoas quanto à prevenção e controle do
novo coronavírus (COVID-19).
Divulgar procedimentos a serem adotados no caso de detecção de casos suspeitos.
Mobilizar e capacitar a rede de vigilância em saúde, considerando os planos de contingência
locais, da necessidade da preparação e adoção de medidas para o enfrentamento da infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Mobilizar e orientar a comunidade para preparação e adoção de medidas para o
enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Definição e divulgação dos equipamentos de proteção individual necessários aos
atendimentos de casos suspeitos ou confirmados sobre as medidas de precaução e controle.
Atender e apurar denúncias referentes aos descumprimentos das medidas dos decretos de
restrição.
Verificar uso de equipamentos de proteção individual nos serviços de saúde.

COMUNICAÇÃO DE RISCO
Definir estratégias de publicidade e informação à população e à imprensa para a infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e informações
pertinentes de prevenção e controle da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
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Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto à rede de serviços de
saúde e população sobre a infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Divulgar informações epidemiológicas e de prevenção e controle da infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19) para a imprensa.
Emitir orientações de saúde sobre a infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), para
instituições privadas, escolas e público em geral, com o apoio dos órgãos parceiros.
Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de etiqueta respiratória
e higienização das mãos para a infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Elaboração e divulgação de campanhas e materiais informativos sobre as medidas de
prevenção e controle da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Divulgação de informações sobre a infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19)
nas redes sociais.
Promover coletivas de imprensa com o porta-voz responsável pela interlocução com os
veículos de comunicação;
Elaboração e divulgação de campanhas e materiais informativos sobre as medidas de
prevenção e controle da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Disponibilizar materiais informativos/educativos.

GESTÃO
Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência e outros órgãos envolvidos
na prevenção e controle da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário
epidemiológico da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Articular junto às áreas da Seretaria Muncipal de Saúde e outros órgãos 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 a infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Apresentar a situação epidemiológica nas reuniões do Comitê, de acordo com agenda
estabelecida.
Organizar os fluxos e atualizações das informações diárias.
Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e controle da
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Emitir instruções para os serviços de saúde sobre diretrizes de controle de infecção e o uso
adequado de equipamento de proteção (EPI).
Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos, manuais, guias,
notas técnicas).
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Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do vírus SARS-COV-2.

NÍVEL DE RESPOSTA: EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE
IMORTÂNCIA NACIONAL
Indicador: há confirmação de transmissão local do primeiro caso de Coronavírus (COVID-19),
no território nacional, ou reconhecimento de declaração de Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Foi declarado estado de transmissão comunitária do coronavirus (COVID-19) em todo o
território nacional, através da portaria nº 454, de 20 de março de 2020.
São recomendações:

VIGILÂNCIA
Divulgar as normas e diretrizes do MS para a prevenção e controle da infecção humana pelo
novo coronavírus.
Garantir que os serviços notifiquem, investiguem e monitorem os casos confirmados para o
vírus SARS-COV-2 oportunamente.
Realizar investigação do caso confirmado pela infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19).
Elaborar e divulgar Boletins Epidemiológicos com periodicidade para atualização da
situação epidemiológica.
Manter a vigilância e atenção à saúde organizada sobre a situação epidemiológica do país e
a necessidade de adoção de novas medidas de prevenção e controle da infecção humana
pelo novo coronavírus (COVID-19).
Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de saúde.
Divulgar as normas e diretrizes do MS para a prevenção e controle da infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19).
Conduzir investigação epidemiológica e rastrear contatos de casos suspeitos e confirmados
da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Divulgar amplamente materiais de educação em saúde para o trabalhador da saúde.

SUPORTE LABORATORIAL
Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para a infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19) e outros vírus respiratórios.
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Apoiar os serviços privados sobre a importância da coleta, fluxo de envio e diagnóstico da
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), de acordo com os protocolos.

MEDIDAS DE CONTROLE DE INFECÇÃO
Orientar os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e controle de infecção
para casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19),
confor-

me

orientações

da

ANVISA,

no

link:

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/nota+t%C3%a9cnica+n+042020+GViMs-GGtes-anVisa/ab598660-3de4-4f 14-8e6f- b9341c196b28.

ASSISTÊNCIA
Apoiar o funcionamento adequado e oportuno da organização da rede de atenção para
atendimento ao aumento de contingente de casos de SG, SRAG e da infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19).
Ampliação de leitos, reativação de áreas assistenciais obsoletas, ou contratação de leitos
com isolamento para o atendimento dos casos de SG, SRAG e da infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19).
Em caso de surto ou epidemia de casos de novo coronavírus, a organização da rede de
atenção à saúde deve dispor de UTI que atenda a demanda de cuidados intensivos para
casos graves, garantindo adequado isolamento dos mesmos.
Reforçar a necessidade de garantir proteção aos profissionais atuantes no atendimento aos
casos suspeitos ou confirmados da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19),
nos serviços públicos e privados, conforme recomendações da Anvisa - http://portal.anvisa.

gov.br/documents/33852/271858/nota+t%C3%a9cnica+n+04-2020+GViMs-GGtesanVisa/ ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28 - garantindo provisionamento de
Equipamento de proteção individual, evitando assim a desassistência.

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes.
Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de serviço
farmacêutico.
Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme solicitação a
demanda.

VIGILÂNCIASANITÁRIA-MEDIDASDESAÚDE
Intensificar a divulgação do material informativo para orientar as pessoas quanto à
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prevenção e controle da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Reforçar as orientações sobre a utilização dos equipamentos de proteção individual
necessários aos atendimentos de casos suspeitos e demais medidas de precaução.
Fiscalizar e fazer cumprir os decretos de restrições para evitar disseminação do novo
coronavirus (COVID-19).
Mobilizar e orientar a comunidade para adoção de medidas para o enfrentamento da
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

COMUNICAÇÃO DE RISCO
Emitir orientações de saúde para instituições privadas, escolas e público em geral.
Informar as medidas a serem adotadas pelos profissionais de diversas áreas e a
população geral;
Elaborar junto com a área técnica materiais informativos/educativos sobre o novo coronavírus e
distribuí-los para a população, profissionais de saúde, jornalistas e formadores de opinião;
Disponibilizar peças publicitárias a serem veiculadas nos diversos meios de comunicação;
Monitorar as redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações equivocadas;
Manter atualizada a página eletrônica do novo coronavírus;
Disponibilizar

material

informativo/educativo

para

públicos

específicos:

gestores,

profissionais de saúde, escolas, dentre outros;
Promover coletivas de imprensa com o porta-voz responsável pela interlocução com os
veículos de comunicação;
Estabelecer parcerias com a rede de comunicação pública (TVs, rádios e agências de notícias)
para enviar mensagens com informações atualizadas.

GESTÃO
Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência e outros órgãos envolvidos
na prevenção e controle do vírus SARS-COV-2.
Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário
epidemiológico da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Articular junto às áreas da Secretaria e outros órgãos o desenvolvimento das ações e
atividades propostas para esse nível de alerta.
Garantir e monitorar estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos
suspeitos e confirmados para o vírus SARS-COV-2.
Apresentar a situação epidemiológica nas reuniões do Comitê de acordo com agenda
estabelecida.
Organizar os fluxos e atualizações das informações diárias.
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Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e controle do vírus
SARS-COV-2.
Emitir instruções para os serviços de saúde sobre diretrizes de controle de infecção e o uso
adequado de equipamento de proteção (EPI).
Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos, manuais, guias,
notas técnicas).
Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do vírus SARS-COV-2.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE PARA ASSISTÊNCIA
AOS CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO
COVID-19
Considerando a importância de orientar todos os profissionais de saúde do município de
Divinópolis 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 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.

MEDIDAS GERAIS



Casos suspeitos deverão utilizar máscara cirúrgica e ser 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 cirúrgica, avental impermeável, luvas de
procedimentos assim como gorro e óculos de proteção em alguns procedimentos);
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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 1m entre os leitos e a troca da
paramentação na assistência de cada paciente.

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 cirúrgica;



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;



Se necessário transferir o paciente para outro serviço, comunicar previamente o serviço
referenciado.
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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
sabonete 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.

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 locais, estaduais e federais;



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 específica, outras informações laboratoriais
que refletem o estado clínico, alternativas ao isolamento hospitalar, como a
possibilidade de recuperação segura em casa.

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);
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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 para desinfecção é necessária a adoção das medidas de
precaução já citadas (contato e respiratória);



Todas as superfícies próximas ao paciente (grades da cama, cadeiras, mesas de cabeceira
e de refeição etc) e aquelas frequentemente tocadas (maçanetas, superfícies de
banheiros nos quartos dos pacientes etc) deverão passar pelo processo de limpeza e
desinfecção;



Os equipamentos eletrônicos de múltiplo uso (bombas de infusão, aqueles usados
durante a prestação da assistência ao paciente etc) e os dispositivos móveis
frequentemente movimentados para dentro e para fora dos quartos dos pacientes
(verificadores de pressão arterial, de oximetria etc) também devem ser incluídos no
processo de limpeza e desinfecção, especialmente se forem utilizados por pacientes
suspeitos ou confirmados.

ORIENTAÇÕES PARA CUIDADO DOMICILIAR



Orientar sobre a necessidade de permanecer em afastamento temporário em domicílio,
evitando distância 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.

REDE DE SAÚDE MUNICIPAL
A rede de saúde do município de Divinópolis é composta por 43 unidades de atenção
primária à saúde (11 centros de saúde convencionais e 32 estratégias de saúde da família),
01 serviço de atenção especializada, 01 serviço de atenção domiciliar e 01 unidade de
pronto atendimento.
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A Atenção Primária à Saúde/Estratégia Saúde da Família (APS/ESF) é a porta de entrada do
Sistema Único de Saúde. Durante surtos e epidemias, a APS/ESF tem papel fundamental na
resposta global à doença em questão. A APS/ESF oferece atendimento resolutivo, além de
manter a longitudinalidade e a coordenação do cuidado em todos os níveis de atenção à saúde,
com grande potencial de identificação precoce de casos graves que devem ser manejados em
serviços especializados. Durante a pandemia de COVID-19, todas as 43 unidades de atenção
primária do município estarão atendendo os casos suspeitos de Síndrome Gripal, de 2ª a 6ª feira
nos horários abaixo indicados.

Unidade

Horário

Centros de Saúde convencionais

07:00h às 17:30h *

Estratégias de Saúde da Família

07:00h às 11:00h e 13:00 às 17:00h

(*) O Centro de Saúde Antonio Fonseca realiza horário diferenciado (07:00h às 11:00hs e 13:00 às
17:00h) por estar localizado na mesma estrutura física da ESF Nossa Senhora das Graças.

Além da rede de atenção à saúde, o município conta ainda com 03 hospitais privados de
médio porte e 01 hospital filantrópico de grande porte que presta atendimento ao SUS.
Hospital

Leitos UTI

Demais leitos

Respiradores

Total

SUS

Total

SUS

Hospital São João de Deus **

49

38

303

222

58

Hospital São Judas Tadeu

08

-

50

-

08

Hospital Santa Lúcia

20

-

84

-

15

Hospital Santa Mônica

20

-

88

-

32

(**) Caso haja necessidade de ampliação do número de leitos no Hospital São João de Deus,
único prestador SUS no município, esta ficará sob a governabilidade da Secretaria Estadual de
Saúde.

UPA PADRE ROBERTO CORDEIRO

A UPA Padre Roberto Cordeiro conta atualmente com 42 leitos, distribuídos da seguinte forma:
06 leitos para sala vermelha (com 06 respiradores e 07 oxímetros multiparâmetro), 02 para
isolamento, 20 para enfermaria adulta, 06 para pediatria e 10 para observação.
Além dessa estrutura já existente, a Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Social (IBDS), através de um termo aditivo ao contrato já
existente, fará a montagem, estruturação e operacionalização imediata (em 10 dias) de 20 leitos
de observação para atendimento dos pacientes infectados pelo COVID-19 e outros 20 leitos de
suporte avançado, equipados com respiradores e oxímetros. Todos os insumos e equipamentos
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para estruturação desse novo aparato assistencial já está disponível e/ou negociado a entrega
com os fornecedores. Os novos leitos para atendimento do COVID-19 serão totalmente
destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e cumprirá todo o regramento aplicado a essa
tipologia de serviço. Os gastos com itens de consumo, valor com RH e despesas totais da
operação estão descritos no ANEXO 1.

ESTOQUE ESTRATÉGICO

Foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde um levantamento do estoque de
medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (EPI) já disponíveis no
município, assim como a solicitação de aquisição dos mesmos para a criação de um estoque
estratégico para utilização durante o período de epidemia, conforme quadros abaixo:

Insumos e EPIs

Nº unidades

Álcool gel – galão com 5L

480

Detergente líquido 500ml

1.500

Hipoclorito de sódio a 2,0% a 2,5% - frasco com 1.000ml

1.200

Papel toalha interfolhas - pct c/ 1000

1.000

Avental descartável em tela não tecida, não estéril, manga longa

10.000

Mascara descartável com elástico - caixa com 50 unidades

3.000

Óculos de proteção individual

Medicamento

300

Nº unidades

Paracetamol 500 mg comprimido

30.000

Paracetamol 200 mg/mL gotas

1.300

Dipirona 500 mg/mL gotas

2.000

Salbutamol 100 mcg spray

1.000

Oseltamivir 75 mg comprimido

2.000

Sais de reidratação oral - saches

2.000

Todos os medicamentos estão disponíveis nas farmácias básicas do município e serão
dispensados mediante receita médica simples, com exceção do Oseltamivir, para o qual será
necessária a prescrição em 2 vias.
Em relação à logística de acesso ao serviço da farmácia básica, os medicamentos serão
fornecidos para 90 dias e a validade das receitas médicas também foi estendida de acordo com
orientação da Vigilância Sanitária.
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR – SAD

A Atenção Domiciliar é uma forma de atenção à saúde com garantia da continuidade do
cuidado e integrada à Rede de Atenção à Saúde. Os atendimentos são direcionados a pacientes
com baixa complexidade hospitalar e que podem ser acompanhados em domicílio.
O serviço do município conta com duas equipes multiprofissionais de Atenção Domiciliar
(EMAD), uma com sede na UPA Padre Roberto e outra na Unidade de Saúde do Serra Verde, e
com uma equipe multiprofissional de apoio (EMAP). O funcionamento é diário no horário de
07:00h às 19:00h, inclusive nos finais de semana e feriados.
Diante da atual situação de enfrentamento à epidemia de COVID-19, as necessidades de
cuidado de cada paciente REGULAR do SAD deverão ser avaliadas, conforme plano terapêutico.
As visitas domiciliares deverão ocorrer somente nos casos imprescindíveis. Os demais casos
deverão ser acompanhados por meio de telemonitoramento, que consiste em ligações
telefônicas para o paciente bem como o uso de aplicativos de mensagens para orientações,
acompanhamento das necessidades de cuidado e reabilitação. É necessária RIGOROSA
AVALIAÇÃO para definir quais pacientes serão acompanhados por telemonitoramento, pois
pode incidir em piora do quadro clínico e consequentemente necessidade de internação
hospitalar. As visitas que forem mantidas deverão ser realizadas com no máximo 02
profissionais de saúde.
Salienta-se que o processo de desospitalização deverá ser mantido dado à importância de
disponibilização de leitos diante da epidemia de COVID-19. Para tal deverá ser feita a visita
domiciliar para realização do plano terapêutico e avaliação da necessidade de acompanhamento
presencial ou por telemonitoramento.
A equipe do SAD deverá comunicar a TODOS os pacientes cadastrados as alterações na rotina.

FLUXO DE ATENDIMENTO

As definições de caso e critérios clínicos para a avaliação diagnóstica ainda não são consenso
entre os especialistas. Entretanto, pode-se avaliar o quadro da COVID-19 de maneira clínica e
laboratorial. O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como Síndrome Gripal. Em
anexo apresentamos o fluxograma assistencial para casos de síndrome gripal COVID-19 na rede
SUS Divinópolis. (ANEXO 2)
O manejo clínico da Síndrome Gripal na APS/ESF difere frente à gravidade dos casos. Para casos
leves, inclui medidas de suporte e conforto, isolamento domiciliar e monitoramento até alta do
isolamento. Para casos graves, inclui a estabilização clínica e o encaminhamento e transporte a
centros de referência ou serviço de urgência/emergência ou hospitalares.
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O papel da APS/ESF é o de assumir papel resolutivo frente aos casos leves e de identificação
precoce e encaminhamento rápido e correto dos casos graves, mantendo a coordenação do
cuidado destes últimos.
O manejo diagnóstico e terapêutico de pessoas com suspeita de infecção respiratória
caracterizada como Síndrome Gripal, causada por COVID-19 ou não, no contexto da APS/ESF
inclui os passos a seguir:

1- IDENTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO DE SÍNDROME GRIPAL E DE COVID-19
Grande parte dos pacientes com Síndromes Gripais e casos suspeitos de COVID-19 chegará à
APS/ESF como porta de entrada. Por isso, o primeiro passo na cascata de manejo do COVID-19
é a identificação de casos suspeitos de Síndrome Gripal. Sugerimos que esta identificação
precoce seja realizada na recepção da Unidade Básica de Saúde seguindo o Fast-Track para
Síndrome Gripal. Na recepção, todo paciente que apresentar tosse ou dificuldade respiratória
ou dor de garganta será considerado caso suspeito de Sindrome Gripal. Esta identificação deve
ser feita por profissional em uso de EPI (máscara cirúrgica).

2- MEDIDAS PARA EVITAR CONTÁGIO NA UBS
Após a identificação precoce na recepção da Unidade Básica de Saúde de todos os casos
suspeitos de Síndrome Gripal pelo profissional responsável por receber os pacientes, deve-se
fornecer máscara cirúrgica imediatamente a esses pacientes e após realizar o primeiro passo do
Fast-Track (ANEXO 3) enquanto aguardam o atendimento da enfermagem e do médico.
Preferencialmente, em localidades onde isso é possível, a pessoa deve ser conduzida para uma
área separada ou para uma sala específica visando ao isolamento respiratório. A sala deve ser
mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar condicionado desligado. Caso não haja sala
disponível na UBS para isolamento, propiciar área externa com conforto para pacientes com
Síndrome Gripal, que deverão ser atendidos o mais rápido possível, conforme Fast-track de
atendimento para Síndrome Gripal e/ou suspeita de COVID-19. Todo profissional que atender
os pacientes com suspeita de Síndrome Gripal deve usar EPIs e adotar as medidas para evitar
contágio.

3- CLASSIFICAÇÃO DO CASO E ESTRATIFICAÇÃO DA GRAVIDADE DA SÍNDROME GRIPAL


Casos leves: manejo terapêutico e isolamento domiciliar;



Casos graves: estabilização e encaminhamento a serviços de urgência/emergência ou
hospitalares (ANEXO 4)

4- NOTIFICAÇÃO IMEDIATA
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Os casos suspeitos e/ou confirmados de infecção pelo coronavírus deverão ser notificados pelo
serviço de saúde que atender o paciente, em até 24 horas e a ficha de notificação (ANEXO 5)
deverá ser preenchida no endereço eletrônico http://.notifica.saude.gov.br, ou enviada em meio
físico para a Vigilância Epidemiológica, que fará a alimentação do sistema de informação.
Entende-se como caso suspeito toda pessoa com sintomas respiratórios, incluindo tosse seca,
dor de garganta e desconforto respiratório, com ou sem febre.
Durante o período de vigência do Decreto nº 13.722/2020, que declara situação de emergência
em saúde pública no município de Divinópolis em razão do surto de doença respiratória –
1.5.1.1.0 – Coronavírus e que dispõe sobre medidas para seu enfrentamento, previstas na lei
federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, ficarão suspensas as inspeções sanitárias para
emissão/renovação de alvará, realizadas por fiscais de saúde e agentes sanitários da Secretaria
Municipal de Saúde de Divinópolis nos estabelecimentos de serviços de saúde e de interesse da
saúde.
Ficarão mantidas as inspeções sanitárias nos casos emergenciais, em que houver risco iminente
ou dano à saúde da população, bem como os atendimentos às denúncias realizados na
Vigilância Sanitária. Serão priorizados os atendimentos referentes ao cumprimento dos decretos
vigentes relacionados ao Coronavírus.
Os Fiscais sanitários da Vigilância Ambiental atenderão às denúncias das Vigilâncias Ambiental e
Sanitária.
Os Agentes de Saúde (Agentes de Endemias) trabalharão em quantidade reduzida,
resguardando as seguintes ações:
a. Os AE´s deverão permanecer com as atividades de rotina para monitoramento de
possíveis focos do Aedes aegypti em ambientes peri-domiciliares.
b. Manter trabalhos nos pontos estratégicos e atendimento de denúncia e aplicação de
inseticida a ultrabaixo volume veicular.
c. Orientar os moradores quanto aos cuidados de controle mecânico para possíveis focos de
Aedes aegypti no ambiente domiciliar, especialmente neste momento em que os
moradores estão em sua maioria de quarentena em função do COVID-19.
d. Intensificar informações de mobilização junto à população para adoção de manejo
ambiental em suas residências, aproveitando do tempo de quarentena em função do
COVID-19.
e. Suspender ações coletivas em saúde dentre elas, os grupos de trabalho, reuniões de
equipes, reuniões com a comunidade em geral.
5- ISOLAMENTO DOMICILIAR E MONITORAMENTO CLÍNICO
Todos os pacientes que apresentarem sintomas de síndrome gripal deverão ser orientados a
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permanecerem em isolamento domiciliar por 10 a 14 dias, de acordo com avaliação médica.
De acordo com PORTARIA Nº 454, DE 20 DE MARÇO DE 2020, para contenção da
transmissibilidade do COVID-19, deverá ser adotada como medida não farmacológica o
isolamento domiciliar da pessoa com sintomas respiratórios e das pessoas que residam no
mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticos, devendo permanecer em isolamento pelo
período máximo de 14 (quartorze) dias.
Para as pessoas assintomáticas que residem com a pessoa sintomática será possível a emissão
de novo atestado médico de isolamento caso venham a manifestar os sintomas respiratórios ou
tenham resultado laboratorial positivo para o SARSCOV-2.
A prescrição médica de isolamento deverá ser acompanhada dos seguintes documentos
assinados pela pessoa sintomática:
I - Termo de responsabilidade de isolamento domiciliar (ANEXO 6)
II - Termo de declaração, contendo a relação das pessoas que residam ou trabalhem no mesmo
endereço, nos termos do ANEXO 7.
Não há necessidade de monitoramento clínico. A equipe de saúde da APS/ESF deverá orientar o
paciente/família quanto aos cuidados durante o isolamento domiciliar (ANEXO 8) e sobre os
possíveis sinais de agravamento dos sintomas que poderão ocorrer durante o período de
isolamento. O paciente deverá procurar o hospital ou o serviço de urgência e emergência caso
isso ocorra. Além disso, a equipe deverá fornecer número de telefone da unidade para
quaisquer outras orientações.

6- MEDIDAS DE PREVENÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À VIGILÂNCIA ATIVA
Após declarar SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município de Divinópolis em
razão de surto de Coronavírus, o governo municipal em conjunto com a Secretaria de Saúde
elaborou vários decretos com o objetivo de conter a disseminação da infecção pelo COVID-19,
propondo várias medidas para o enfrentamento à doença. Dentre as medidas tomadas, salientase a criação do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao novo Coronavirus –
COVID 2019, com o objetivo de apoiar a ação pública municipal no acompanhamento e
intensificação dessas ações.
A fim de facilitar o acesso às informações sobre o Covid-19 e combater a propagação de
notícias

falsas,

a

administração

municipal

disponibilizou

dentro

do

aplicativo

APPDIVINOPOLIS/SERVIÇOS, todas as informações a respeito da doença. Além disso, o
aplicativo permite o acesso aos Decretos Municipais sobre a pandemia, dicas de prevenção,
mapa mundial do COVID-19, além de todas as informações oficiais da Prefeitura. O cidadão
poderá ainda fazer uma autoavaliação de seu estado de saúde e caso seja necessário
atendimento médico, o aplicativo mostrará a unidade de saúde mais próxima do mesmo.
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Além do aplicativo, a Prefeitura de Divinópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde
(Semusa), desenvolveu o Alô Corona, uma central de atendimento ao público para tirar dúvidas
referentes ao novo Coronavírus (Covid-19). O objetivo é criar alternativas para levar o máximo
de informações possíveis aos munícipes e também possibilitar ao cidadão fazer perguntas sem
que ele precise sair de casa. O número para atendimento é o (37) 3229-6810, com
funcionamento de segunda a sexta-feira, de 07:00h às 17:00h.
Por meio desta nova plataforma, os cidadãos poderão tirar todas suas dúvidas sobre o novo
Coronavírus. Perguntas sobre sintomas, contágio, maneiras de evitar a disseminação do vírus,
tratamento, onde e quando buscar atendimento médico, hábitos de higiene e até mesmo sobre
os decretos de medidas de segurança tomadas pelo poder público serão respondidas.
A Secretaria Municipal de Saúde, através do trabalho conjunto dos agentes de endemias e
agentes comunitários de saúde iniciou em 25/03/2020 o trabalho de limpeza e desinfecção das
calçadas e entradas dos hospitais, pontos de ônibus e área externa da rodoviária. Tal limpeza
será realizada duas vezes ao dia com solução de hipoclorito de sódio.
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PLANO DE CONTINGÊNCIA AO COVID-19

SEMUSA E IBDS JUNTOS COMBATENDO O
CORONAVIRUS EM DIVINÓPOLIS-MG

1- CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG
Divinópolis é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Polo do Oeste de Minas é
também a maior cidade da Mesorregião do Oeste de Minas e da microrregião de mesmo nome.
Está localizado próximo à região metropolitana de Belo Horizonte, distando-se apenas 120
quilômetros da capital do estado. Limita-se ao norte com Nova Serrana, ao noroeste com
Perdigão, a oeste com Santo Antônio do Monte, a sudoeste com São Sebastião do Oeste, ao sul
com Cláudio e a leste com Carmo do Cajuru e São Gonçalo do Pará, sendo cortada por dois rios:
Rio Itapecerica e Rio Pará.
Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sua população era de
234.937 habitantes em 2017, sendo o mais populoso município da Mesorregião do Oeste de
Minas e o 12ª mais populoso do estado de Minas Gerais, ocupando uma área de pouco mais de
708 quilômetros quadrados.
A cidade é reconhecida como polo da moda do estado de Minas Gerais, devido à alta
concentração de indústrias do ramo confeccionista e têxtil.

2- CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS- MG

Atualmente, o município de Divinópolis-MG conta com a uma rede regionalizada de saúde, sendo
composta por:
-32 Equipes de Saúde da Família, com cobertura de aproximadamente 80%;
-11 Unidades Básicas de Saúde;
-01 Serviço Odontológico;
-01 Unidade de saúde mental;
-01 Unidade CAPS AD;
-01 Unidade de fisioterapia;
-01 Centro de especialidades;
-01 Unidade prestadora de exames e consultas especializados (CISVI);
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-03 Farmácias Populares;
-01 Laboratório municipal;
-01 Hospital filantrópico;
-01 UPA porte III.

3- CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

A UPA Padre Roberto Cordeiro Martins de Divinópolis, Minas Gerais, é uma unidade de pronto
atendimento 24 horas, porte III. Foi inaugurada em 30 de março de 2014 e sua estrutura está
instalada na Rua Nilo Maciel, n°241, Bairro Ponte Funda, região sudeste de Divinópolis.
A unidade conta com atendimentos em clínica médica, pediatria, cirurgia e ortopedia,
apresentando uma média de 350 atendimentos por dia. O fluxo de pacientes se dá tanto por
demanda espontânea quanto por referência, seja do próprio município de Divinópolis, seja dos
municípios da microrregião – Carmo do Cajuru, São Gonçalo do Pará e São Sebastião do Oeste.
Conta hoje com 20 leitos de observação adulta, 05 leitos de observação pediátrica, 06 leitos de
emergência, 10 leitos de decisão clínica e 02 leitos de isolamento, além de cadeiras para
administração de medicamentos e micronebulizações.
Todo o serviço de urgência e emergência é realizado por uma equipe multiprofissional, composta
por clínicos gerais, pediatras, cirurgiões gerais, ortopedistas, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos
de enfermagem, técnicos de radiologia, auxiliares administrativos, auxiliares de limpeza e
motoristas.
No que diz respeito ao apoio diagnóstico, esta UPA conta com serviço próprio de radiologia, o
qual funciona em tempo integral todos os dias da semana. Conta também com um laboratório
prestador de análises clínicas, instalado nas próprias dependências da unidade, prestando
também seus serviços em tempo integral.
O atendimento na unidade segue as diretrizes do Protocolo de Manchester, onde todos os
pacientes são acolhidos e triados conforme a classificação de risco antes de passarem pelo

atendimento médico, garantindo que o primeiro atendimento médico ocorra no tempo
adequado. Todos os atendimentos são pelo SUS – Sistema Único de saúde – e a média destes
gira em torno de 10.000 atendimentos/mês.
Quando necessária internação, os pacientes são cadastrados e evoluídos no SUSFÁCIL, sistema
que opera e viabiliza as internações dos pacientes conforme sua complexidade nas diferentes
unidades hospitalares existentes.
Apesar de a legislação explanar que pacientes devem permanecer em observação em uma
Unidade de Pronto Atendimento somente por no máximo 24 horas, muitas das vezes, por falta de
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vagas em ambientes hospitalares, muitos pacientes acabam por ficar internados na UPA de
Divinópolis por um período maior.
Atualmente, a gestão da unidade ocorre de forma compartilhada, pela prefeitura municipal de
Divinópolis e pelo IBDS – Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social.

PLANO DE CONTINGÊNCIA PROPOSTO
PEDIATRIA

Atualmente: A pediatria da unidade conta hoje com cinco leitos, todos com régua de gás. Além
dos leitos, há dentro desta unidade um posto de enfermagem e um consultório médico. Conta
com 01 pediatra 24 horas, 02 técnicos de enfermagem por plantão e 01 enfermeiro de outro
setor que dá suporte aos pacientes.
Plano de contingência: Passará a ter oito leitos e abrigará os pacientes pediátricos suspeitos de
COVID-19 que não necessitam de cuidados intensivos.

PS1

Atualmente: O PS1 é um local da unidade que abriga hoje os pacientes que aguardam decisão
clínica e conta com 10 macas. Possui réguas de gás em todos os leitos. Possui um posto
médico/enfermagem e uma sala de preparo de medicamentos no local. Conta com 01 médico por
plantão (este médico é responsável tanto por atender os pacientes classificados de laranja e
amarelo quanto por avaliar os pacientes que aguardam decisão clínica neste setor), 03 técnicos
de enfermagem por plantão e 01 enfermeiro por plantão.
Plano de contingência: Continuará contando com 10 leitos e abrigará os pacientes suspeitos de
COVID-19 que não necessitam de cuidados intensivos.

PS2

Atualmente: O PS2 é um local da unidade que abriga hoje os pacientes adultos internados, tanto
masculinos quanto femininos. Conta com 20 leitos, sendo que em 16 há régua de gás. Possui um
posto médico/enfermagem e uma sala de preparo de medicamentos no local. Conta com 01
médico horizontal, responsável por avaliar e evoluir todos os pacientes, 04 técnicos de
enfermagem nos plantões diurnos, 03 técnicos de enfermagem nos plantões noturnos e 01
enfermeiro por plantão. Caso haja intercorrências clínicas, o médico do PS3 dá suporte a essas.
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Plano de contingência: Os pacientes que lá se encontram serão transferidos para os contêineres
adquiridos, que estão posicionados no estacionamento da unidade. Serão criados no local 20
leitos, todos com respiradores e monitores, e abrigará os pacientes adultos e pediátricos
suspeitos de COVID-19 que necessitam de cuidados intensivos. Inicialmente, contará com 01
médico por plantão (caso atinja a capacidade máxima, outro profissional médico será agregado
ao setor), 02 enfermeiros por plantão, 08 técnicos de enfermagem por plantão, 02 fisioterapeutas
e 01 psicólogo, sendo esses três últimos profissionais trabalhando em horários estratégicos.

PS3


Atualmente: O PS3 é hoje a sala vermelha da unidade. Conta com 06 leitos, todos com régua de
gás. Destina-se ao atendimento de pacientes que necessitam de cuidados intermediários e/ou
intensivos, vindos pelo SAMU, Corpo de Bombeiros, demanda espontânea ou de dentro da
própria unidade. Possui um posto médico/enfermagem no local. Conta com 01 médico nos
plantões diurnos (nos plantões noturnos, o médico do setor amarelo é que dá o suporte aos
pacientes internados/em observação neste setor), 03 técnicos de enfermagem por plantão e 01
enfermeiro por plantão.
Plano de contingência: Continuará ser a sala vermelha da unidade, haja vista que a demanda de
pacientes NÃO suspeitos de COVID-19 que necessitam de cuidados intermediários e/ou
intensivos (pacientes descompensados, acidentados, portadores de IAM’s, de AVE’S, entre outros)
continuarão chegando à unidade.


ISOLAMENTOS I e II

Atualmente: Utilizados para pacientes que necessitam de isolamento respiratório e/ou por
contato.
Plano de contingência: Continuará sendo utilizados para pacientes que necessitam de isolamento
respiratório e/ou por contato, seja pacientes suspeitos de COVID-19 seja pacientes suspeitos de
meningite, herpes zoster, infecções multirresistentes, entre outras.

CIRURGIA E ORTOPEDIA

Continuarão no mesmo lugar, pelo fato de estarem próximos à sala de raio X, ao PS2 (que passou
a abrigar os pacientes adultos e infantis que necessitam de cuidados intensivos) e ao PS3, ondem
desembarcam pacientes acidentados vindos via SAMU/Corpo de Bombeiros. Conta com 01
cirurgião por plantão, 01 ortopedista por plantão e 02 técnicos de enfermagem por plantão.
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CONTÊINERES

Alocados e colocados no estacionamento existente à frente da unidade. Abrigarão os pacientes
vindos do PS1, PS2 e da pediatria, bem como os pacientes com necessidade de medicação que
demandam um maior tempo de infusão (soroterapias, por exemplo). Contarão com 40 pacientes
no total. Contará com 01 médico horizontal, responsável por avaliar e evoluir todos os pacientes,
02 enfermeiros por plantão, 05 técnicos de enfermagem por plantão e 02 enfermeiros por
plantão. O médico do PS3 (plantão diurno) e o médico do setor amarelo (plantão noturno) darão
apoio às intercorrências clínicas que por venturam ocorrerem.

MEDICAÇÃO DOS PACIENTES SUSPEITOS DE COVID-19 (que irão ser medicados e
liberados para casa)

Será utilizada a sala onde hoje é a medicação da unidade. Contará com 02 técnicos de
enfermagem por plantão.

MEDICAÇÃO DOS PACIENTES NÃO SUSPEITOS DE COVID-19 (que irão ser medicados e
liberados para casa)

Um consultório médico existente no hall interno da unidade será utilizado como sala de
medicação. Contará com 02 técnicos de enfermagem por plantão.

RECEPÇÃO

Única para todos os pacientes que chegarem à unidade. O recepcionista fará uma pré-triagem e
separará os pacientes em dois grupos, SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIO e NÃO SINTOMÁTICOS
RESPIRATÓRIO. Pacientes NÃO SINTOMÁTICOS aguardariam no hall interno da unidade e
pacientes SINTOMÁTICOS aguardariam na recepção.

TRIAGEM DOS PACIENTES NÃO SUSPEITOS DE COVID-19

Um consultório médico existente dentro do hall interno da unidade será utilizado para triagem
dos pacientes não suspeitos de COVID-19.

TRIAGEM DOS PACIENTES SUSPEITOS DE COVID-19
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A triagem dos pacientes suspeitos de COVID-19 ocorrerá em um consultório existente na
recepção da unidade.

ATENDIMENTO MÉDICO DOS PACIENTES SUSPEITOS DE COVID-19

O atendimento médico dos pacientes suspeitos de COVID-19 ocorrerá em dois consultórios
existentes na recepção da unidade.

ATENDIMENTO MÉDICO DOS PACIENTES NÃO SUSPEITOS DE COVID-19

O atendimento médico dos pacientes NÃO suspeitos de COVID-19 ocorrerá em dois consultórios
existentes no hall interno da unidade.
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FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SUSPEITA DE INFECÇÃO
PELO NOVO CORONAVIRUS NA UPA DE DIVINÓPOLIS-MG
Ao chegar à unidade, paciente é questionado pelo recepcionista
se o mesmo apresenta sintomas respiratórios ou se encontra em isolamento domiciliar indicado
por um profissional médico
↓
Se paciente com sintomas respiratórios e/ou em isolamento domiciliar,
ele aguarda pela triagem na própria recepção
↓
Se paciente sem sintomas respiratórios e/ou sem indicação de isolamento domiciliar, ele aguarda
pela triagem no hall interno da unidade
↓
Pacientes com sintomas respiratórios e/ou com necessidade de isolamento domiciliar são triados
por um enfermeiro; pacientes sem sintomas respiratórios e/ou sem necessidade de isolamento
domiciliar são triados por outro enfermeiro
↓
Pacientes com sintomas respiratórios e/ou com necessidade de isolamento domiciliar são
assistidos por um médico; pacientes sem sintomas respiratórios e/ou sem necessidade de
isolamento domiciliar são assistidos por outro médico
↓
Pacientes com sintomas respiratórios são medicados em uma sala;
pacientes sem sintomas respiratórios são medicados em outra sala
↓
Pacientes adultos com sintomas respiratórios que necessitam de cuidados intermediários são
encaminhados para o PS1. Pacientes adultos com sintomas respiratórios que necessitam de
cuidados intensivos são encaminhados para o PS2
↓
Pacientes adultos sem sintomas respiratórios que necessitam de observação/internação são
encaminhados para os contêineres (sem necessidade de cuidados intensivos) ou para o PS3 (com
necessidade de cuidados intensivos)
↓
Pacientes pediátricos com sintomas respiratórios que necessitam de cuidados intermediários são
encaminhados para a pediatria. Pacientes pediátricos com sintomas respiratórios que necessitam
de cuidados intensivos são encaminhados para o PS2
↓
Pacientes pediátricos sem sintomas respiratórios que necessitam de observação/internação são
encaminhados para os contêineres (sem necessidade de cuidados intensivos) ou para o PS3 (com
necessidade de cuidados intensivos)
↓
Nos casos leves, sem sinais de gravidade, o paciente deverá receber o primeiro atendimento
médico e ser liberado para isolamento domiciliar. Preencher o Termo de Responsabilidade de
Isolamento Domiciliar, fornecer atestado médico (07 dias) e orientar o paciente a retornar à
unidade caso apresente sinais de gravidade
↓
Se paciente apresenta suspeição de infecção pelo novo coronavírus,
enfermeiro do setor notifica o caso
↓
Se paciente apresenta critérios de gravidade, procede-se à coleta de swab

41

Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19

MAPA DA UNIDADE COM AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS

OBS: SERÃO COLOCADAS DIVISÓRIAS PRÓXIMO AO PS1 E PRÓXIMO AO PS2, LIMITANDO O
FLUXO DE PACIENTES SUSPEITOS DE PACIENTES NÃO SUSPEITOS DE COVID-19 DENTRO DA
UNIDADE.
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PROJETO DE EXTENSÃO /EMERGENCIAL UFSJ EM
PARCERIA COM SEMUSA
Considerando o papel social e a importância das universidades, sobretudo das públicas, a
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Campus Centro Oeste Dona Lindu (CCO)
propôs um projeto de extensão, intitulado “Iniciativas de atenção e de educação em saúde
para enfrentamento da Epidemia do Novo Coronavírus (SARS-CoV- 2) no município de
Divinópolis, Minas Gerais - Projeto PrOVIDA”, que terá como objetivo dar apoio à população e
aos profissionais de saúde do município de Divinópolis, Minas Gerais, no que se refere a
atividades de educação em saúde, planejamento de ações, manejo e monitoramento de casos
suspeitos de infecção pelo Novo Coronavírus, abrangendo toda a linha de cuidado dos
pacientes com quadros respiratórios agudos.
Tal projeto será executado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis
(SEMUSA) e terá articulação mais próxima com a Diretoria de Atenção à Saúde e a Diretoria de
Vigilância em Saúde, que coordenam as ações assistenciais nas Unidades Básicas de Saúde do
município e as políticas de enfrentamento à epidemia do novo coronavírus. A coordenação do
projeto ficará a cargo do Professor Gustavo Machado Rocha, que é membro efetivo do Comitê
Municipal de Enfrentamento ao novo Coronavírus e já vem atuando em ações específicas junto à
SEMUSA.
A proposta inicial é que o projeto se desenvolva ao longo de 24 semanas, com a possibilidade de
prorrogação, de acordo com o avanço da epidemia, necessidade dos serviços de saúde,
viabilidade de recursos e insumos e resultados alcançados.
No primeiro momento, as atividades propostas incluirão a educação em saúde, a
capacitação de equipe, a coleta de materiais para testagem e o monitoramento de casos
suspeitos e serão realizadas nas UBS tradicionais, devido, entre outros fatores, ao maior número
de pessoas cadastradas. Posteriormente, com o andamento do projeto, será possível que os
esforços se estendam às unidades de ESF, que tem população adscrita menor, e poderão se
beneficiar das capacitações de equipe e organização dos fluxos.

Objetivos do Projeto
Geral:


Promover iniciativas de atenção individual, familiar, comunitária e de educação em
saúde, por meio da integração ensino-serviço-comunidade para o enfrentamento da
Epidemia do Novo Coronavírus (SARS-Cov-2) no município de Divinópolis, Minas Gerais.
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Específicos:


Capacitar as equipes de saúde das unidades de atenção primária à saúde no que se
refere ao acolhimento, fluxos e manejo clínico de pacientes com suspeita de COVID19;



Realizar atividades

de

educação

em

saúde

direcionadas à Epidemia do novo

Coronavírus com a população de Divinópolis por meio de telessaúde (telefone e
internet);


Promover assistência clínica aos pacientes suspeitos e seus contatos por meio de
monitoramento e acompanhamento remoto e/ou domiciliar;



Capacitar e promover a coleta de material para testagem específica para diagnóstico
de SARS-Cov-2 de pacientes sintomáticos e seus contatos.

Metodologia e Procedimentos Metodológicos
Para a fase inicial foram selecionadas as 11 unidades de saúde convencionais e 03 estratégias de
saúde da família que são:
1. Centro de Saúde Afonso Pena
2. Centro de Saúde Antônio Fonseca
3. Centro de Saúde Bom Pastor
4. Centro de Saúde Central
5. Centro de Saúde CSU
6. Centro de Saúde Danilo Passos
7. Centro de Saúde Ipiranga
8. Centro de Saúde Itaí
9. Centro de Saúde Nações
10. Centro de Saúde Niterói
11. Centro de Saúde São José
12. ESF Ermida I e II
13. ESF Planalto I e II
14. ESF Belvedere I e II

A proposta inicial é que o projeto seja realizado em quatro fases, que poderão ocorrer de forma
simultânea e para tanto serão selecionados 35 (trinta) alunos do curso de Medicina da CCO UFSJ para trabalhar em conjunto com um grupo de (oito) docentes do mesmo curso.

Fase 1 – Capacitação das Equipes de Saúde das UBS
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Uma oficina envolvendo professores e discentes dos cursos de graduação em saúde será
realizada para alinhar os conhecimentos referentes ao acolhimento, diagnóstico, manejo e
acompanhamento de pessoas em risco para infecção por SARS-CoV-2, adotando o modelo “FastTrack” conforme o Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus na APS (BRASIL, 2020).Também
serão realizadas reuniões com a SEMUSA de modo a identificar as principais necessidades
individuais e coletivas das equipes e dos profissionais de saúde.
Após o alinhamento com a Semusa, um cronograma de visitas técnicas nas respectivas unidades
básicas de saúde será desenvolvido, de modo a discutir o cenário local e capacitar as equipes e os
profissionais de saúde buscando aprimorar o fluxo de pacientes na unidade, o manejo clínico e o
monitoramento de pacientes sintomáticos. Nesta fase, as equipes serão capacitadas de acordo
com a realidade local e com realização de simulações realísticas. Considerando o cenário
epidemiológico atual e as recomendações de manter o distanciamento social, a utilização de
estrutura de Educação a Distância (EaD) também será considerada incluindo vídeo aulas, vídeos
informativos, teleconferências e teleassistência.
A equipe coordenadora do projeto irá elaborar roteiros próprios de capacitação dos profissionais
das unidades de saúde da APS do município de Divinópolis, de acordo com os protocolos oficiais
da Secretaria Municipal de Saúde e a demanda e situação do local. Além disso, serão realizadas
simulações realísticas de atendimento de casos suspeitos com sintomas respiratórios nas
Unidades de Saúde, a fim de estruturar o atendimento e dar maior segurança no manejo de casos
suspeitos de infecção pelo Novo Coronavírus.

Fase 2 – Educação em Saúde para a Comunidade
De forma paralela, será levantada a infraestrutura necessária para orientações e aconselhamento
da população geral à distância, como linha telefônica e software para comunicação por meio de
mensagens. Também serão desenvolvidos protocolos, check list e formulário específico de
registro para esse tipo de atendimento, com devolutiva das informações às equipes de saúde
sempre que necessário. Adicionalmente, serão elaborados vídeos e materiais impressos
informativos direcionados para os usuários dos serviços de saúde e para a população geral.

Fase 3 – Monitoramento de casos e contatos
Nesta etapa, as equipes de docentes e discentes serão montadas para realizar o monitoramento
dos casos suspeitos e seus contatos intradomiciliares, de acordo com as diretrizes do Ministério
da Saúde. Logo após a identificação dos casos suspeitos, a equipe do projeto fará um
acompanhamento à distância, por meio de contatos telefônicos e mensagens pela internet
(aproximadamente a cada 48 horas, ou em intervalos menores conforme necessidade), conforme
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protocolo do Ministério da Saúde. Em caso de necessidade, a equipe do projeto poderá realizar
visitas domiciliares, para avaliação clínica e orientações. Assim como os casos suspeitos, todos os
seus contatos domiciliares serão acompanhados à distância durante o período preconizado de
isolamento domiciliar (14 dias), e serão avaliados, orientados ou encaminhados para atendimento
presencial na unidade de saúde de referência.

Fase 4 – Diagnóstico e acompanhamento laboratorial
A equipe do projeto também apoiará na coleta dos exames laboratoriais específicos, inicialmente
por meio de treinamento e capacitação da equipe de saúde. De acordo com a disponibilidade de
material para coleta e com as diretrizes nacionais, estaduais e municipais, a equipe do projeto
poderá realizar ainda a coleta de exames laboratoriais específicos para diagnósticos de casos
suspeitos na unidade de saúde ou no próprio domicílio do paciente.

As atividades de consultoria (Fase 2) e monitoramento de casos e contatos (Fase 3) serão
desenvolvidas com o apoio do Núcleo de Telessaúde da Universidade Federal de São João del Rei
- Campos Centro Oeste Dona Lindu (UFSJ/CCO), em Divinópolis, MG, integrante da Rede de
Teleassistência de Minas Gerais.

Impactos e Efeitos Esperados
Espera-se, com o andamento do projeto, o aumento da capacitação dos profissionais de saúde do
município para o atendimento aos casos suspeitos e confirmados de COVID-19. Também se
pretende auxiliar à distância a população no que se refere às principais dúvidas sobre a infecção,
reduzindo a procura de unidades de saúde. Com o monitoramento remoto e presencial de casos
suspeitos e seus contatos, será possível tomar medidas preventivas mais específicas na tentativa
de conter o avanço da epidemia no município.
Com as atividades de campo, há a expectativa de ampliação dos diagnósticos da doença e
redução da subnotificação da mesma. Adicionalmente, as ações nos serviços de saúde poderão
colaborar para um manejo mais adequado de casos, contribuindo assim para redução na
ocorrência de complicações e na necessidade de internações hospitalares.
Além disso, a UFSJ/CCO servirá como importante apoio, de forma geral, para enfrentamento e
redução de novos casos de infecção a partir de medidas educacionais e assistenciais. A estrutura
física e organizacional elaborada pelo projeto poderá ser mantida para outras ações semelhantes
futuras.
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ANEXO 1
Despesas mensais estimadas relacionadas aos materiais médico-hospitalares:

Descritivo
Locação de 10 containers para
atendimento
Locação de 01 container para estoque
Soro 500 ML
Álcool 70%
Capote cirúrgico
Máscara Tripla descartável
Máscara N95
Torneira 3 vias
Equipo macro
Equipo pra bomba de infusão
Esparadrapo
Agulha 25x8
Agulha 40x1.2
Seringa 10ml
Agua bidestilada 10ml
Catéter Nasal
Catéter periférico 20
Catéter periférico 22
Catéter periférico 18
Algodão hidrófilo
Luva M
Luva P
Luva G
Dipirona inj.
Paracetamol comp.
Azitromicina comp.
Ceftriaxona amp.
Cefepime 1g amp.
Reservatório PVC
Máscara para inalação
Máscara com reservatório Adulto
Máscara com reservatório Pediátrica
Material de limpeza
Hipoclorito de sódio

Quantitativo/mês

Valor Estimado Mensal

10

R$ 63.000,00

1
7.200
240
1.000
12.000
900
1.600
3.200
120
240
6.000
16.000
10.000
12.000
300
1.000
3.000
400
80
230
200
200
5.600
200
240
2.000
20
20
20
10
10
180
60
TOTAL

R$ 708,00
R$ 18.316,80
R$ 2.304,00
R$ 2.280,00
R$ 32.800,00
R$ 16.200,00
R$ 1.152,00
R$ 4.608,00
R$ 1.306,08
R$ 1.814,40
R$ 432,00
R$ 1.152,00
R$ 2.640,00
R$ 3.456,00
R$ 331,20
R$ 1.104,00
R$ 3.312,00
R$ 441,60
R$ 993,60
R$ 4.940,40
R$ 4.296,00
R$ 4.296,00
R$ 3.696,00
R$ 36,00
R$ 158,40
R$ 19.920,00
R$ 1.416,00
R$ 840,00
R$ 765,60
R$ 604,80
R$ 604,80
R$ 2.100,00
R$ 45,48
R$ 202.071,16
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Despesas mensais com RH para estruturação dos 20 leitos de Terapia Intensiva
Unidade: UTI Adulto - 20
leitos
Técnico de Enfermagem
Enfermeiro
Coordenador Médico
Médico Intensivista
Suxiliar de Serviços
Agente Administrativo
Fisioterapeuta
Psicólogo
Coordenação Geral

QTD

CH

Salário Base

40
8
1
16
8
2
2
1
1

44
44
40
24
44
44
44
44
44

R$ 1.800,00
R$ 3.800,00
R$ 20.000,00
R$ 11.160,00
R$ 1.300,00
R$ 1.300,00
R$ 3.800,00
R$ 3.800,00
R$ 7.000,00

Salário com
Encargos
R$ 3.690,00
R$ 7.790,00
R$ 41.000,00
R$ 11.160,00
R$ 2.665,00
R$ 2.665,00
R$ 7.790,00
R$ 7.790,00
R$ 14.350,00
TOTAL

Custo Total por
Categoria
R$ 147.600,00
R$ 62.320,00
R$ 41.000,00
R$ 178.560,00
R$ 21.320,00
R$ 5.330,00
R$ 15.580,00
R$ 7.790,00
R$ 14.350,00
R$ 493.850,00

Despesas totais mensais para estruturação e operacionalização dos 20 leitos de Terapia Intensiva e 20
leitos de observação na UPA Pe Roberto Cordeiro Martins.
Item
Recursos humanos
Alimentação dos profissionais e acompanhantes
Laboratório
Locação de equipamentos (ventiladores, camas com colchões, bombas
de infusão, aspirador, monitor multiparâmetro)
Transporte
Material médico e insumos
Gases medicinais
SADT (incluindo ressonância e tomografia)
Aditivo para reforço de profissionais na UPA
Rateio Matriz
Gerador para estrutura externa
Dietas enteral e parenteral
VALOR TOTAL MENSAL

Valor
R$ 493.850,00
R$ 30.000,00
R$ 45.000,00
R$ 180.000,00
R$ 30.000,00
R$ 202.071,16
R$ 30.000,00
R$ 60.000,00
R$ 156.000,00
R$ 96.740,00
R$ 20.000,00
R$ 34.000,00
R$ 1.439.161,16
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ANEXO 2
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ANEXO 3
FAST-TRACK

Para o manejo na APS/ESF, será utilizada abordagem sindrômica de Síndrome Gripal para
todo paciente com suspeita de COVID-19.
ALVO
Todos os serviços de APS/ESF.
OBJETIVO
Agilizar o reconhecimento de casos de Síndrome Gripal e COVID-19 no atendimento da APS,
priorizando pacientes em risco de infecção, principalmente idosos acima de 60 anos, e evitar o
contágio local com outros pacientes.
FERRAMENTA
Metodologia FAST-TRACK
Método derivado de protocolos de triagem em emergências, como o protocolo de Manchester.
Ferramenta de fluxo rápido de triagem e atendimento de casos de COVID-19. O trabalho é
integrado e regido pelo fluxograma do Fast-Track e deve ser incorporado pelas equipes das
UBS.
EQUIPE
Composição da equipe FAST-TRACK COVID-19
• Enfermeira(o);
• Médica(o);
• Residentes;
• Técnica(o) de enfermagem;
• Agente comunitário de saúde*.
* ACS como Primeiro Contato. Quem estiver na recepção também pode ajudar, assim
como outro profissional (Agentes Administrativos, Psicólogos, Assistente Social, Dentista, Auxiliar
de Saúde Bucal, Técnico de Saúde Bucal, Fisioterapeutas, Nutricionistas) pode assumir o papel de
Primeiro Contato, desde que treinado para integrar a equipe de Fast-Track.
O FLUXO DO FAST-TRACK deve ser sequencial e prioritário dentro da USF. De
preferência, o paciente sempre é manejado rapidamente pela próxima esfera da cascata
de atendimento, sem aguardar. Pode-se optar por utilizar uma sala, onde o paciente fica
parado e os profissionais se revezam, ou o paciente é encaminhado diretamente para a
próxima sala.
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Formulário de Atendimento de PRIMEIRO CONTATO
(Acolhimento)
Identificação:
Nome: _______________________________________ Data de Nascimento: ____________
SIS: ________________________________ Data de atendimento: ____________________
Telefone de contato (celular): ____________________________
Motivo da procura da UBS:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Apresenta sintomas respiratórios (tosse, dor de garganta, falta de ar, esforço ou desconforto
respiratório)? ( ) SIM (
) NÃO

Atenção servidor responsável pela recepção!
Observado usuário com sintomas respiratórios, imediatamente fornecer
máscara cirúrgica para o usuário e encaminhá-lo para o local de isolamento
de sua unidade.
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Formulário de Atendimento
Atenção servidor responsável pela recepção! Observado usuário com sintomas respiratórios,
imediatamente fornecer máscara cirúrgica e encaminha-lo para o local de isolamento de sua
unidade.
Identificação:
Nome: _______________________________________ Data de Nascimento: ____________
SIS: ________________________________ Data de atendimento: _____________________
Apresenta sintomas respiratórios (tosse, dor de garganta, falta de ar, esforço ou desconforto
respiratórios)? (
) SIM (
) NÃO
Apresenta ou apresentou febre? (

) SIM

(

) NÃO

Apresenta outros sinais e sintomas relevantes: (
) SIM (
) NÃO
Se sim, descreva: _____________________________________________________________
Histórico de viagem para área com transmissão local de COVID-19 nos últimos 14 dias?
(
) SIM (
) NÃO
Histórico de contato com pessoa com diagnóstico de COVID-19? (
Caso suspeito de Síndrome Gripal (COVID-19)? (

) SIM

(

) SIM (

) NÃO

) NÃO

Avaliação Geral:
Apresenta outras comorbidades? (
) SIM (
) NÃO
Se sim, descreva: _____________________________________________________________
Medicamentos de uso contínuo? (
) SIM (
) NÃO
Se sim, descreva: _____________________________________________________________
Apresenta alergias de medicamentos? (
) SIM (
) NÃO
Se sim, descreva: _____________________________________________________________
História de cirurgias prévias ou internações recentes? (
) SIM
(
) NÃO
Se sim, descreva: _____________________________________________________________
Sinais vitais:
Temperatura axilar (T.ax.): _________________ Pressão Arterial (PA): _________________
Frequência Cardíaca (FC): _______________ Frequência respiratória (FR): ______________
Saturação de oximetria (Sat): ___________________________________________________
Obs.: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma
preocupante, acione imediatamente o médico (a). Caso contrário, mantenha a pessoa com
máscara cirúrgica e direcione para o atendimento do médico (a).
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ANEXO 4
Sinais e sintomas de gravidade.
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ANEXO 5
FICHA DE NOTIFICAÇÃO
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ANEXO 6
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ANEXO 7
TERMO DE DECLARAÇÃO
Eu, ________________________, RG nº ___________________, CPF nº____________,
residente e domiciliado na _______________________________ Bairro ________________,
CEP , na cidade de ________________, Estado_________, declaro que fui devidamente
informado(a) pelo médico(a) Dr.(a) ____________________ sobre a necessidade de isolamento
a que devo ser submetido(a), bem como as pessoas que residem no mesmo endereço ou dos
trabalhadores domésticos que exercem atividades no âmbito residencial, com data de início
_______________, previsão de término __________, local de cumprimento da medida
_____________ .
Nome das pessoas que residem no mesmo endereço que deverão cumprir medida de isolamento
domiciliar:
1.____________________________________________
2.____________________________________________
3.____________________________________________
Assinatura da pessoa sintomática: ______________________________
Data: ______/______/______ Hora: ______: ________
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ANEXO 8
Orientações para isolamento domiciliar.
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ANEXO 9
FLUXO PARA AQUISIÇÃO DO KIT DE COLETA DE MATERIAL PARA EXAME RT-PCR

UBS/ESF/SAD
Identifica o paciente que se encaixa nos
critérios para coleta de amostra para RTPCR.

Informa Vigilância Epidemiológica (VISA) da
necessidade do kit para exame RT-PCR–
(3229-6871)

Aciona o motorista da sua área (caso não
esteja disponível entrar em contato com a
Diretoria de Atenção à Saúde – (32296850/6835)
Motorista busca o kit e entrega a
notificação. Após coleta entrega
imediatamente na Visa

Profissional enfermeiro, técnico de
enfermagem ou médico realizam coleta do
material. Entregar imediatamente na VISA
EPI precauções padrão para aerossóis e
contato – fig 1

OBSERVAÇÃO: Segundo o comitê municipal de enfrentamento ao COVID-19, são indicações para
coleta do exame RT-PCR os pacientes com SRAG e profissionais de saúde sintomáticos que estão
atuando na linha de frente.

TÉCNICA DE COLETA DO SWAB
Identificar os tubos com nome completo, SIS, data e horário da coleta.
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ANEXO 10
Diário Oficial da União
Publicado em: 23/03/2020 | Edição: 56-B | Seção: 1 - Extra | Página: 1
Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 467, DE 20 DE MARÇO DE 2020
Dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações
de Telemedicina, com o objetivo de regulamentar e
operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional previstas no
art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, decorrente
da epidemia de COVID-19.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do
parágrafo único do art. 87 da Constituição e o art. 7º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
e
Considerando a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência
da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), declarada por meio da Portaria nº
188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020;
Considerando a necessidade de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional previstas no art. 3º da Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, com o objetivo de reduzir a circulação de pessoas expostas ao
coronavírus (COVID-19);
Considerando o teor da "Declaração de Tel Aviv sobre responsabilidades e normas éticas na
utilização da Telemedicina", adotada pela 51ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial,
em Tel Aviv, Israel, em outubro de 1999;
Considerando a possibilidade de prescrição, por parte do médico, de tratamento ou outros
procedimentos sem exame direto do paciente em casos de urgência ou emergência previsto no
Código de Ética Médica;
Considerando a Resolução nº 1.643/2002 do Conselho Federal de Medicina, que define e
disciplina a prestação de serviços através da Telemedicina; e
Considerando o Ofício CFM nº 1756/2020-Cojur de 19 de março de 2020, que reconhece a
possibilidade e a eticidade da utilização da Telemedicina, em caráter de excepcionalidade e
enquanto durar as medidas de enfretamento ao coronavírus (COVID-19); resolve:
Art. 1º Esta Portaria dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de Telemedicina,
com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, decorrente da epidemia de coronavírus (COVID-19).
Parágrafo único. As ações de Telemedicina de que tratam o caput ficam condicionadas à situação
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de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada por meio da
Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020.
Art. 2º As ações de Telemedicina de interação à distância podem contemplar o atendimento préclínico, de suporte assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico, por meio de
tecnologia da informação e comunicação, no âmbito do SUS, bem como na saúde suplementar e
privada.
Parágrafo único. O atendimento de que trata o caput deverá ser efetuado diretamente entre
médicos e pacientes, por meio de tecnologia da informação e comunicação que garanta a
integridade, segurança e o sigilo das informações.
Art. 3º Os médicos que participarem das ações de Telemedicina de que trata o art. 2º, deverão
empregar esse meio de atendimento com objetivo de reduzir a propagação do COVID-19 e
proteger as pessoas.
Parágrafo único. Os médicos que realizarem as ações de que trata o caput deverão:
I - atender aos preceitos éticos de beneficência, não-maleficência, sigilo das informações e
autonomia; e
II - observar as normas e orientações do Ministério da Saúde sobre notificação compulsória, em
especial as listadas no Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19), disponível no
endereço eletrônico do Ministério da Saúde.
Art. 4º O atendimento realizado por médico ao paciente por meio de tecnologia da informação e
comunicação deverá ser registrado em prontuário clínico, que deverá conter:
I - dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada contato
com o paciente;
II - data, hora, tecnologia da informação e comunicação utilizada para o atendimento; e
III - número do Conselho Regional Profissional e sua unidade da federação.
Art. 5º Os médicos poderão, no âmbito do atendimento por Telemedicina, emitir atestados ou
receitas médicas em meio eletrônico.
Art. 6º A emissão de receitas e atestados médicos à distância será válida em meio eletrônico,
mediante:
I - uso de assinatura eletrônica, por meio de certificados e chaves emitidos pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil;
II - o uso de dados associados à assinatura do médico de tal modo que qualquer modificação
posterior possa ser detectável; ou
III - atendimento dos seguintes requisitos:
a) identificação do médico;
b) associação ou anexo de dados em formato eletrônico pelo médico; e
c) ser admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento.
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§ 1º O atestado médico de que trata o caput deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - identificação do médico, incluindo nome e CRM;
II - identificação e dados do paciente;
III - registro de data e hora; e
IV - duração do atestado.
§ 2º A prescrição da receita médica de que trata o caput observará os requisitos previstos em atos
da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa).
§ 3º No caso de medida de isolamento determinada por médico, caberá ao paciente enviar ou
comunicar ao médico:
I - termo de consentimento livre e esclarecido de que trata o § 4º do art. 3º da Portaria nº
356/GM/MS, 11 de março de 2020; ou
II - termo de declaração, contendo a relação das pessoas que residam no mesmo endereço, de
que trata o § 4º do art. 3º da Portaria nº 454/GM/MS, 20 de março de 2020.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ HENRIQUE MANDETTA
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