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1. INTRODUÇÃO

Em 31 de dezembro de 2019, o escritório da OMS na China foi informado 

sobre casos de pneumonia de etiologia desconhecida detectada na cidade de 

Wuhan, província de Hubei. As autoridades chinesas identificaram um novo 

tipo de Coronavírus, que foi isolado em 07 de janeiro de 2020. Em 11 e 12 de 

janeiro de 2020, a OMS recebeu mais informações detalhadas, da Comissão 

Nacional de Saúde da China, de que o surto estava associado a exposições 

em um mercado de frutos do mar, na cidade de Wuhan. 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) 

em razão da disseminação do Coronavírus, após reunião com especialistas. 

Em 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção 

humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), por meio da Portaria 

MS n° 188, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011. A 

Portaria MS n° 188 também estabeleceu o Centro de Operações de 

Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo nacional da 

gestão coordenada da resposta à emergência no âmbito nacional, ficando sob-

responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) a gestão do 

COEnCoV. Recomendam as equipes de vigilância epidemiológica municipais, 

bem como os serviços de saúde, a estarem alertas aos casos de pessoas com 

febre e sintomatologia respiratória que apresentem histórico de viagens para 

áreas de transmissão local do vírus ou vínculo (contato próximo com caso 

suspeito de 2019-nCoV), nos últimos 14 dias a contar da data dos primeiros 

sintomas. Os sinais e sintomas clínicos referidos são principalmente 

respiratórios. Por exemplo: febre, tosse e dificuldade para respirar. Este 

plano define o nível de resposta e a estrutura de comando a ser configurada, 

em cada nível. 
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2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLOGICA NO BRASIL 

 

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

Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) Nacional capturou 85.229 

rumores, foram analisados 624 rumores relevantes e, destes, 238 eram 

específicos sobre infecção humana por Coronavírus. Entre 18 de janeiro a 07 

de fevereiro de 2020, a Secretaria de Vigilância em Saúde recebeu a 

notificação de 107 casos para investigação de possível relação com a Infecção 

Humana por Coronavírus. Todas as notificações foram recebidas, avaliadas e 

discutidas, caso a caso, com as autoridades de saúde dos Estados e 

Municípios. Em 22 de janeiro foi notificado o primeiro caso suspeito no Brasil 

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

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

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

sendo monitorados conforme protocolo da vigilância da Influenza. O Brasil 

registrou o primeiro caso confirmado da infecção pelo COVID-19. Trata-se de 

um paciente do sexo masculino, 61 anos, residente no estado de São Paulo, 

histórico de viagem recente para Itália, apresentou febre, tosse, dor de 

garganta e coriza. 
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a. MODO DE TRANSMISSÃO 

 

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por 

contato próximo, por meio de:  

 Aperto de mãos (principal forma de contágio);  

 Gotículas de saliva;  

 Espirro;  

 Tosse;  

 Catarro;  

 Toque ou aperto de mãos;  

 Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, 

maçanetas, brinquedos e teclados de computador etc.  

 

b. PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

 

O período médio de incubação da infecção por Coronavírus é de 5 dias, 

com intervalo que pode chegar até 12 dias. A transmissibilidade dos pacientes 

infectados por SARS-CoV é em média de 07 dias após o início dos sintomas. 

No entanto, dados preliminares do COVID-19 sugerem que a transmissão 

possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. Até o 

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

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

 

c. MANIFESTAÇÃO CLINICA  

 

O espectro clínico da infecção por Coronavírus é muito amplo, podendo 

variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. No entanto, neste 

agravo não esta estabelecido completamente o espectro, necessitando de mais 

investigações e tempo para caracterização da doença. Segundo os dados mais 

atuais, os sinais e sintomas clínicos referidos são principalmente respiratórios. 

O paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar. 
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Conforme avaliação em pacientes os principais sintomas são febre, tosse, 

falta de ar, dor muscula, confusão, dor de cabeça, dor de garganta, rinorréia, 

dor no peito, diarreia e náusea e vômito. O diagnóstico depende da 

investigação clínico-epidemiológica e do exame físico. É recomendável que em 

todos os casos de síndrome gripal sejam questionados: o histórico de viagem 

para o exterior ou contato próximo com pessoas que tenham viajado para o 

exterior. Essas informações devem ser registradas no prontuário do paciente 

para eventual investigação epidemiológica. 

 

d. DIAGNOSTICO LABORATORIAL 

 

Para o diagnóstico laboratorial o espécime preferencial é a secreção da 

nasoorofaringe (SNF). Considerando novos vírus ou novos subtipos virais em 

processos pandêmicos, ele pode ser estendido até o 7° dia (mas 

preferencialmente, até o 3° dia). Orienta-se a coleta de swabs combinado 

(nasal/oral) em MTV (meio de transporte viral) ou aspirado de nasofaringe. A 

coleta para COVID-19 segue o mesmo protocolo para coletas de SRAG 

(Síndrome Respiratória Aguda Grave). A amostra deverá ser encaminhada com 

URGÊNCIA para o LACEN acompanhadas da requisição do GAL, cópia do 

formulário FormSUScap (preenchido manualmente) e Ficha de Notificação de 

SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave). 

 

e. RECOMENDAÇÕES LABORATORIAIS 

 

 Organizar fluxos para diagnóstico laboratorial de casos suspeitos para a 

          infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), junto a rede         

laboratorial hospitalar (previamente definida) para os vírus respiratórios. 

 Estabelecer protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo 

novo coronavírus (2019- nCoV), de acordo com as recomendações da 

OMS. 

 Garantir os insumos para coleta de material para o diagnóstico da 

infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) e outros vírus 

respiratórios para a rede laboratorial. 
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 Estabelecer o fluxo de transporte das amostras da Unidade Coletora 

para o Lacem/AP. 

 Definir fluxos para envio de amostras, para laboratório de referência, 

para infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) e outros vírus 

respiratórios. 

 Buscar junto ao Laboratório de Referência, orientações sobre os critérios 

de seleção das amostras para envio. 

 Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção 

humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) e outros vírus respiratórios. 

 Estimular os serviços privados sobre a adoção dos protocolos 

laboratoriais da rede pública, para os casos suspeitos de infecção 

humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV).  

 

3. DEFINIÇÃO DE CASOS 

 

3.1 SÍNDROME GRIPAL (SG): indivíduo com quadro respiratório agudo, 

caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada 

de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória; 

EM CRIANÇAS: considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro 

diagnóstico específico;  

EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios 

específicos de agravamento como sincope, confusão mental, sonolência 

excessiva, irritabilidade e inapetência;  

 

    3.2 SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): Síndrome 

Gripal que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU Pressão persistente 

no tórax ou saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração 

azulada dos lábios ou rosto;  

EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de 

nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 
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      3.3 CASO CONFIRMADO  

 

POR CRITÉRIO LABORATORIAL: caso suspeito de SG ou SRAG com teste 

de Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2) 

com resultado detectável para SARS-CoV2 e Após diagnósticos pode-se usar o 

CID 10: U07.1 Diagnóstico de COVID-19 confirmado por exames;  

POR CRITÉRIO LABORATORIAL: caso suspeito de SG ou SRAG com teste 

Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos) 

com resultado positivo para anticorpos IgM e/ou IgG. Em amostra coletada 

após o sétimo dia de início dos sintomas e após diagnóstico pode-se usar o 

CID 10: U07.1 Diagnóstico de COVID-19 confirmado por exames;  

POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito de SG ou SRAG 

com histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do 

aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para 

COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial 

específica e após o diagnóstico pode-se usar CID 10: U07.2 Diagnóstico clínico 

ou epidemiológico de COVID-19, quando a confirmação laboratorial é 

inconclusiva ou não está disponível laboratoriais.  

 

3.4 CASO DESCARTADO    

 

Caso suspeito de SG ou SRAG com resultado laboratorial negativo para 

CORONAVÍRUS (SARS-COV-2 não detectável pelo método de RT-PCR em 

tempo real), considerando a oportunidade da coleta OU confirmação 

laboratorial para outro agente etiológico.  

 

3.5 NOTIFICAÇÃO  

 

Os casos suspeitos devem ser notificados pelo profissional de saúde 

responsável pelo atendimento ou integrante da equipe em ficha especifica para 

notificação de Covid-19 e encaminhados à Vigilância Epidemiológica do 

Munícipio. 
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4. ATRIBUIÇÕES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

A elaboração deste plano visa nortear as ações no município de 

Oiapoque/Ap, definindo objetivos e metas e seguindo os protocolos 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Dentre as atribuições a serem 

seguidas, podemos citar:  

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

19, Notificação de casos suspeitos e análise das informações das 

unidades notificantes; 

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

de comunicantes; 

 Coleta e envio aos laboratórios de referência de amostras clínicas de 

suspeitos para diagnóstico e/ou isolamento viral; 

 Organização do fluxo de assistência diante de casos suspeitos de 

infecção por COVID-19, o que inclui regulação de casos; 

 Ampla divulgação de informações e análises epidemiológicas sobre a 

          Doença, 

 Gestão dos insumos no município; 

 Capacitação de recursos humanos para execução das ações de 

assistência e Vigilância em Saúde; 

 Estruturação dos núcleos de Vigilância em Saúde hospitalar. 

 

5. OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVOS GERAIS 

 

Promover a prevenção e evitar a transmissão de casos de infecção pelo     

COVID-19 no município de Oiapoque/Ap. 

 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

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

 Organizar o fluxo de ações de prevenção e controle do Coronavírus 
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 Estabelecer insumos estratégicos na utilização de casos suspeitos; 

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

         monitoramento e controle dos pacientes já detectados; 

 Intensificar ações de capacitação dos profissionais de saúde da rede 

          municipal de saúde; 

 Garantir adequada assistência ao paciente, com garantia de acesso e 

          manejo clinico adequado; 

 Monitorar e avaliar a situação epidemiológica para orientar a tomada de 

           decisão; 

 Definir as atividades de educação, mobilização social e comunicação 

que serão implementadas. 

 

6. NIVEIS DE ATIVAÇÃO  

 

Três níveis de ativação compõe este plano de contingência: Alerta, 

Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública. Cada nível é baseado na 

avaliação do risco do Coronavírus e o impacto na saúde pública Questões 

importantes são consideradas nessa avaliação: 

a) Transmissibilidade da doença: Como seu modo de transmissão; 

b) Propagação geográfica do COVID-19 entre humanos e animais; 

c) Gravidade clínica da doença: Complicações graves, internações e 

mortes; 

d) Vulnerabilidade da população: Incluindo imunidade pré-existente 

grupo salvo com maiores taxas de ataque ou maior risco de graves 

doenças; 

e) Disponibilidade de medidas preventivas: Vacinas e possíveis 

tratamentos. 

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

tendo em vista o desenvolvimento de conhecimento científico e situação em 

evolução, para garantir que o nível de resposta seja ativado e as medidas 

correspondentes sejam adotadas. 

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

COVID-19 no Brasil seja elevado e não apresente casos suspeitos. 
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 Perigo Iminente: Corresponde a uma situação em que há confirmação 

de caso suspeito. 

 Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN): 

Situação em que 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). 

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. 

Destaca-se aqui, publicação da Portaria nº 188, de 03 de Fevereiro de 

2020 a qual: “Declara Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN) de decorrência da Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (2019-nCoV)”. 

 

7. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS SEGUNDO NIVEL DE 

ATIVAÇÃO 

 

a. NÍVEL: ALERTA 

 

Componente: Vigilância em Saúde 

 

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

serviços de saúde. 

 Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas 

evidência ou recomendações da OMS. 

 Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de caso 

suspeita para infecção humana por COVID-19. 

 Fortalecer os serviços de saúde para a detecção, notificação, 

investigação e monitoramento de prováveis casos suspeitos para 

infecção humana pelo COVID-19, conforme a definição de caso 

estabelecida, no devido sistema de informação orientado pelo MS. 
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 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. 

 Emitir alertas para as unidades de saúde sobre a situação 

epidemiológica global com orientações para a preparação de resposta, 

com medidas de prevenção e controle para a infecção humana pelo 

COVID-19. 

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

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de 

informação da rede, para permitir avaliação de risco e apoiar a tomada 

de decisão. 

 Monitorar semanalmente a rede de Unidades Sentinelas de SG e SRAG. 

 Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação à etiqueta 

respiratória e higiene das mãos. 

 

Componente: Suporte laboratorial 
 
 

 Organizar fluxos para diagnóstico laboratorial de casos suspeitos para a 

infecção humana pelo COVID-19 junto à rede laboratorial para os vírus 

respiratórios. 

 Estabelecer protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo 

COVID-19, de acordo com as recomendações da OMS. 

 Garantir os insumos para diagnóstico da infecção humana pelo COVID-

19 e outros vírus respiratórios para a rede laboratorial. 

 Seguir fluxos de laboratórios de referência para envio de amostras para 

infecção humana pelo COVID-19 e outros vírus respiratórios. 

 •Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção 

humana pelo COVID-19 e outros vírus respiratórios. 

 Seguir o fluxo de transporte das amostras do Lacen ao laboratório de 

referência. 

 Estimular os serviços privados sobre a adoção dos protocolos 

laboratoriais da rede pública, para os casos suspeitos de infecção 

humana pelo COVID-19. 
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Componente: Rede Assistencial 

 

 Orientar a atenção primária, atenção pré-hospitalar e atenção hospitalar 

sobre manejo clínico e classificação de risco diante de um caso suspeito 

de infecção humana pelo COVID-19. 

 Desenvolver capacitações para os profissionais de saúde da quanto ao 

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

superfícies, higienização das mãos na atenção primária assistência pré-

hospitalar e hospitalar. 

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

saúde. 

 Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos 

suspeitos para a infecção humana pelo COVID-19. 

 Realizar levantamento dos insumos e equipamentos médico-

hospitalares para atendimento de pacientes suspeitos para infecção 

humana pelo COVID-19. 

 Desenvolver fluxogramas/protocolos de acolhimento, triagem e espera 

por atendimento para usuários com sintomas respiratórios. 

 Quantificar estoques de insumos padrão, incluindo medicamentos e 

EPIs. 

 

Componente: Assistência Farmacêutica 

 Fazer levantamento de medicamentos para o tratamento de infecção 

humana pelo COVID-19. 

 Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento 

sintomático dos pacientes. 

 Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do 

fluxo de serviço farmacêutico. 

 Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que 

         compreendem a definição clínica para uso do fosfato de oseltamivir. 

 Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito municipal. 

 Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, 

         conforme solicitação a demanda. 



PLANO DE CONTIGÊNCIA DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE PARA O 
ENFRENTAMENTO À DOENÇA CORONAVÍRUS 2019(COVID-19) 

 

14 
 

Componente: Vigilância Sanitária 

 

 Elaborar material informativo para orientar os viajantes quanto à 

prevenção e controle a infecção humana pelo COVID-19. 

 Orientar as equipes de Portos, Fronteiras e Recintos Alfandegados 

sobre a atualização dos planos de contingências acordado localmente 

sobre as orientações de prevenção e controle da infecção humana pelo 

COVID-19. 

 Divulgar procedimentos a serem adotados no caso de detecção de 

casos suspeitos a bordo dos meios de transporte ou nos pontos de 

entrada conforme protocolo da ANVISA. 

 Emitir alerta sonoro no terminal rodoviário orientando aos viajantes as 

medidas de prevenção e controle para a infecção humana pelo COVID-

19. 

 Mobilizar e orientar a comunidade portuária e ribeirinha de fronteira para 

preparação e adoção de medidas para o enfrentamento da infecção 

humana pelo COVID-19. 

 

Componente: Comunicação de risco 

 

 Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e 

informações pertinentes prevenção e controle para infecção humana 

pelo COVID-19. 

 Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto à 

rede de serviços de saúde e população. 

 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. 

 Monitoramento de redes sociais para esclarecer rumores, boatos e 

informações equivocadas. 
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Componente: Gestão 
 
 

 Articular com gestores o acompanhamento da execução do Plano de 

Contingência de Infecção pelo COVID-19. 

 Divulgar material desenvolvido pelas áreas técnicas (protocolos, 

manuais, guias, notas técnicas e informativas). 

 Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o 

cenário epidemiológico e o risco de introdução do COVID-19. 

 Articular junto a 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 COVID-19. 

 Monitorar os estoques dos insumos existentes (medicamentos e 

insumos laboratoriais). 

 Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica 

(protocolos, manuais, guias, notas técnicas). 

 

b. NÍVEL: PERIGO IMINENTE 

 

Componente: Vigilância em Saúde 

 

 Manter comunicação com o CIEVS-AP e outras organizações estaduais 

autoridades de saúde para obter de modo oportuno e preciso, as diretrizes 

dos desdobramentos estaduais. 

 Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas 

evidências ou recomendações do MS ou da OMS. 

 Apoiar serviços de referência organizados para a detecção, notificação, 

investigação e monitoramento de prováveis casos suspeitos para o novo 

coronavírus (2019-nCoV), 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 (2019-nCoV). 



PLANO DE CONTIGÊNCIA DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE PARA O 
ENFRENTAMENTO À DOENÇA CORONAVÍRUS 2019(COVID-19) 

 

16 
 

 Emitir alertas para as Secretarias municipais de Saúde sobre a situação 

epidemiológica global, nacional e estadual, com orientações para medidas 

de prevenção e controle para infecção humana pelo novo coronavírus (2019-

nCoV). 

 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. 

 Sensibilizar a rede de vigilância e atenção à saúdes organizadas sobre a 

situação epidemiológica do estado 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 e da OMS. 

 Elaborar e divulgar materiais de educação em saúde para o trabalhador 

da saúde. 

 Notificar, investigar e monitorar prováveis casos suspeitos para infecção 

humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), 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. 

 Elaborar e divulgar Boletins Epidemiológicos com periodicidade 

semanal/quinzenal para atualização da situação epidemiológica do estado e 

país e das ações de enfrentamento 

 

Componente: Suporte laboratorial 
 

 Fortalecer os fluxos estabelecidos para o diagnóstico laboratorial de 

casos suspeitos para a infecção humana pelo novo coronavírus (2019-

nCoV), junto a rede laboratorial de referência para os vírus respiratórios. 

 Aplicar os protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo novo 

coronavírus (2019- nCoV), de acordo com as recomendações do MS e 

OMS. 
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 Realizar levantamento de capacidade de resposta para o diagnóstico de 

infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) nos Laboratórios 

municipais. 

 Monitorar a capacidade de resposta para o diagnóstico da infecção 

humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV). 

 Garantir os insumos para diagnóstico da infecção humana pelo novo 

coronavírus (2019- nCoV) e outros vírus respiratórios para a rede 

laboratorial de referência no estado. 

 Garantir os insumos para diagnóstico da influenza e outros vírus 

respiratórios para a rede laboratorial estadual. 

 Monitorar os fluxos de transporte para o envio de amostras para os 

laboratórios de referência (LACEN-AP) e deste para o IEC. 

 Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para o novo 

coronavírus (2019-nCoV) e outros vírus respiratórios, dar feedback às 

unidades de atendimento do caso. 

 Comunicar às vigilâncias epidemiológicas estadual e municipais, os 

resultados laboratoriais para adoção de medidas de prevenção e 

controle. 

 Orientar os laboratórios municipais quanto aos critérios de seleção das 

amostras para envio aos laboratórios de referência. 

 Estabelecer o fluxo para apoiar e garantir o transporte das amostras do 

Lacen ao laboratório de referência. 

 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 (2019-nCoV) sobre a importância da 

coleta, envio do diagnóstico para os laboratórios públicos ou de 

referência. 

 Apoiar os Laboratórios estaduais para realização do diagnóstico e 

análises complementares e análises complementares do novo 

coronavírus (2019-nCoV). 
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Componente: Rede Assistencial 

 

 Implantar e acompanhar o seguimento dos fluxogramas/protocolos de 

acolhimento para usuários com sintomas respiratórios para a Rede de 

Atenção à Saúde. 

 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. 

 Estabelecer junto às unidades de saúde a importância de implementar 

precauções para gotículas/aerossóis de acordo com cada caso e 

gravidade no enfrentamento de casos suspeitos ou confirmados da 

infecção humana pela doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19). 

 Estimular a articulação da rede de urgência e emergência, rede 

hospitalar e laboratorial para coleta e transporte oportunos e adequados 

das amostras para diagnóstico laboratorial. 

 Apoiar na elaboração de fluxos intra - hospitalares para o itinerário do 

paciente e desenvolvimento das atividades pelos profissionais na 

avaliação e monitoramento dos casos suspeitos ou confirmados. 

  Estimular a capacitação em serviço (serviços públicos e privados) para 

atualização do cenário global e nacional da infecção humana pela 

doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19). 

 

Componente: Assistência Farmacêutica 

 

 Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento 

sintomático dos pacientes. 

 Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do 

fluxo de serviço farmacêutico. 

 Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que 

compreendem a definição clínica para uso do fosfato de oseltamivir. 

 Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, 

conforme solicitação a demanda. 
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Componente: Vigilância Sanitária 

 

 Divulgar material informativo para orientar os viajantes quanto a 

prevenção e controle da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19). 

 Atender aos fluxos de informação sobre tripulantes/passageiros (Portos, 

Fronteiras e Recintos Alfandegados) quando for necessária a 

investigação de contatos de casos suspeitos ou confirmados do COVID-

19. 

 Divulgar procedimentos a serem adotados no caso de detecção de 

casos suspeitos a bordo dos meios de transporte ou nos pontos de 

entrada. 

 Reforçar e ampliar a orientação aos viajantes com alerta sonoro no 

Terminal Rodoviário, portos e outros locais de grande circulação de 

viajantes, sobre medidas para prevenção e controle para a doença pelo 

Coronavírus 2019 (COVID-19) especialmente a higienização das mãos 

com frequência e etiqueta respiratória. 

 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 da doença pelo 

Coronavírus 2019 (COVID-19). 

 Mobilizar e orientar a comunidade portuária e ribeirinha de áreas de 

fronteira para preparação e adoção de medidas para o enfrentamento da 

infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (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. 

 

Componente: Comunicação de risco 

 

 Definir estratégias de publicidade e informação à população e à 

imprensa para a infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 

(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 da 

doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19). 

 Emitir orientações de saúde sobre a infecção humana da doença pelo 

Coronavírus 2019 (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 da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19). 

 Elaboração e divulgação de campanhas e materiais informativos sobre 

as medidas de prevenção e controle da infecção humana da doença 

pelo Coronavírus 2019 (COVID-19). 

 Divulgação de informações sobre a infecção humana da doença pelo 

Coronavírus 2019 (COVID-19) nas redes sociais. 

 

Componente: Gestão 
 

 Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência, 

ANVISA, e outros órgãos envolvidos na prevenção e controle da 

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

 Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o 

cenário epidemiológico da infecção humana da doença pelo Coronavírus 

2019 (COVID-19). 

 Articular 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 da doença pelo 

Coronavírus 2019 (COVID-19). 

 Promover ações de educação em saúde referente à promoção, 

prevenção e controle da infecção humana da doença pelo Coronavírus 

2019 (COVID-19). 

 Monitorar os estoques dos insumos existentes a nível municipal 

(medicamentos, insumos laboratoriais e correlatos ). 
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 Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica 

(protocolos, manuais, guias, notas técnicas). 

 

c. NIVEL: EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA 

 

Componente: Vigilância Sanitária 

 

 Manter comunicação com a SVS/MS e outras organizações nacionais e 

autoridades de saúde para obter de modo oportuno e preciso, as 

diretrizes dos desdobramentos nacionais e internacionais. 

 Divulgar as normas e diretrizes do MS para a prevenção e controle da 

infecção humana pelo novo coronavírus. 

 Garantir que os serviços de referência notifiquem, investiguem e 

monitorem os casos confirmados para o vírus 2019-nCoV 

oportunamente. 

 Realizar investigação do caso confirmado pela infecção humana pelo 

novo coronavírus (2019-nCoV). 

 Elaborar e divulgar Boletins Epidemiológicos com periodicidade 

semanal/quinzenal para atualização da situação epidemiológica do 

Município. 

  Manter a Rede de Vigilância e Atenção à Saúde organizadas, sobre a 

situação epidemiológica do Estado e a necessidade de adoção de novas 

medidas de prevenção e controle da infecção humana pelo novo 

coronavírus (2019- nCoV). 

 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 (2019-nCoV). 

 Disponibilizar equipes de resposta rápida para a investigação de casos 

confirmados da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), 

em apoio aos municípios. 
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 Conduzir e/ou apoiar investigação epidemiológica e rastrear contatos de 

casos suspeitos e confirmados da infecção humana pelo novo 

coronavírus (2019- nCoV).   

  Divulgar amplamente materiais de educação em saúde para o 

trabalhador da saúde. 

 

Componente: Suporte laboratorial 
 
 

 Garantir a execução dos fluxos para diagnóstico laboratorial para 

detecção de infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), junto 

a rede laboratorial de referência para os vírus respiratórios. 

 Aplicar os protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo novo 

coronavírus (2019- nCoV), de acordo com as recomendações da 

SVS/MS e OMS. 

 Garantir os insumos para diagnóstico da infecção humana pelo novo 

coronavírus (2019- nCoV) e outros vírus respiratórios para a rede 

laboratorial. 

 Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para a infecção 

humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) e outros vírus respiratórios.  

 Apoiar e garantir o transporte das amostras do LAFRON ao laboratório 

de referência. 

 Apoiar os serviços privados sobre a importância da coleta, fluxo de envio 

e diagnóstico da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), 

de acordo com os protocolos. 

 Garantir a realização do diagnóstico de RT-PCR em tempo real e as 

análises complementares do vírus 2019-nCoV no Laboratório de 

Referência Nacional para o Estado. 

 

Componente: Rede Assistencial 

 

 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 (2019-nCoV). 
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 Orientar, em caso de surto ou epidemia de casos de novo coronavírus, a 

organização da rede de atenção à saúde para implementação de UTI 

que atenda a demanda de cuidados intensivos para casos graves, 

garantido 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 (2019-nCoV). 

  

Componente: Assistência Farmacêutica 

 

 Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento 

sintomático dos pacientes. 

 Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do 

fluxo de serviço farmacêutico. 

 Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que 

compreendem a definição clínica para uso do fosfato de oseltamivir. 

 Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito Municipal. 

 Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, 

conforme solicitação a demanda. 

 

Componente: Vigilância Sanitária 

 

 Intensificar a divulgação do material informativo para orientar os 

viajantes quanto a prevenção e controle da infecção humana pelo novo 

coronavírus (2019-nCoV). 

 Fortalecer as orientações para as equipes de Portos, Terminal 

Rodoviário, Fronteiras e Recintos Alfandegados sobre as medidas de 

prevenção e controle da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-

nCoV) considerando a abordagem dos viajantes e inspeção dos meios 

de transporte, para autorização de desembarque ou definição de ações 

para investigação de casos suspeitos, se pertinente. 

 Atender aos fluxos de informação definidos sobre 

tripulantes/passageiros (Portos, Fronteiras e Recintos Alfandegados) 
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quando for necessária a investigação de contatos de casos suspeitos ou 

confirmados de infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV). 

 Intensificar os avisos sonoros no Terminal Rodoviário, portos e locais 

com grande circulação de viajantes, orientando aos viajantes as 

medidas de prevenção e controle para a infecção humana pelo novo 

coronavírus (2019-nCoV). 

 Reforçar as orientações sobre a utilização dos equipamentos de 

proteção individual necessários aos atendimentos de casos suspeitos e 

demais medidas de precaução. 

 Estabelecer medidas adicionais estabelecidas pela OMS como avaliação 

prévia de sintomáticos ou assintomáticos para desembarque ou 

declaração do viajante considerando o histórico de viagem e auto 

declaração de saúde. 

 Mobilizar e orientar a comunidade portuária e ribeirinha e de áreas de 

fronteira para adoção de medidas para o enfrentamento da infecção 

humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV). 

 

Componente: Comunicação de risco 

 
 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 material de divulgação para reprodução nos municípios, e 

outros Parceiros. 

 Disponibilizar materiais informativos/educativos bilíngues para os portos, 

terminal rodoviário e fronteiras. 

 Disponibilizar peças publicitárias a serem veiculadas nos diversos meios 

de comunicação. 

 Monitorar as redes sociais para esclarecer rumores, boatos e 

informações equivocadas. 

 Disponibilizar material informativo/educativo para públicos específicos: 

gestores, profissionais de saúde, viajantes, escolas, dentre outros. 
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 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. 

 

Componente: Gestão 
 

 Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência, 

Anvisa, e outros órgãos envolvidos na prevenção e controle do vírus 

2019-nCoV. 

 Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o 

cenário epidemiológico da infecção humana pelo novo coronavírus 

(2019- nCoV). 

 Articular junto às áreas da SVS-AP e SESA-AP e outros órgãos o 

desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse nível de 

alerta. 

 Garantir e monitorar estoque estratégico de insumos laboratoriais para 

diagnóstico da infecção humana pelo novo coronavírus. (2019-nCoV). 

 Garantir e monitorar estoque estratégico de medicamento para o 

atendimento de casos suspeitos e confirmados para o vírus 2019-nCoV. 

Apresentar a situação epidemiológica nas reuniões da CIB, de acordo 

com agenda estabelecida. 

 Promover e/ou apoiar ações de educação em saúde referente à 

promoção, prevenção e controle da vírus 2019-nCoV. 

 Emitir instruções para os órgãos de governo sobre diretrizes de controle 

de infecção e o uso adequado de equipamento de proteção (EPI). 

 Solicitar apoio aos gestores municipais no acompanhamento da 

execução dos Planos de Contingência para a infecção humana pelo 

novo coronavírus. 

 Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica 

(protocolos, manuais, guias, notas técnicas). 

 Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do 

vírus 2019-nCoV. 
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8. FLUXO DE COLETA, ARMAZENAMENTO E ENVIO DE AMOSTRA: 

 

EXAME MATERIAL QUANDO COLETAR ARMAZENAMENTO TRANSPORTE 

 

TESTE 

RAPIDO 

+BAAR 

 

KIT 

 
FRASCO  
COLETOR  
 

 

 

IMEDIATAMENTE 

 

MANTER 4º E 8ºC 

ENVIAR LAFRON 

 

CAIXA DE 

ISOPOR COM 

GELOX. 

 

a. CADASTRO DE AMOSTRA Os resultados são cadastrados e 

apresentados ao LAFRON onde o mesmo emite o resultado através 

GAL(gerenciamento de ambiente laboratorial). 
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b. FICHA DE NOTIFICAÇÃO ON-LINE COVID-19 

 

A ficha de notificação encontra-se disponível por meio do link: 

https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=TPMRRNMJ3D. Reforçamos que a 

mesma deverá ser preenchida e encaminhada para o setor de vigilância 

epidemiológica do município, onde será digitada e enviada para o DATASUS. 

 

9. MEDIDAS GERAIS 

 

 Casos suspeitos deverão utilizar máscara cirúrgica e orientado 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); 

 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 
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todos os casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo Coronavírus, 

respeitando-se a distância mínima de 1.5m entre os leitos e a troca da 

paramentação na assistência de cada paciente. 

 Adotar sigilo total para qualquer informação sobre o quadro clínico e/ou 

resultado de exames de quaisquer pacientes para público terceiros;  

 Fica vedado aos profissionais de saúde a disseminação de mensagens 

e/ou informações que gerem pânico, intrigas ou que desestimulem as 

medidas de prevenção ou proteção contra o Covid-19;  

 Fica vedada aos profissionais de saúde a disseminação de informações 

não oficiais dos órgãos competentes a respeito da situação atual de 

pandemia; 

 
 

10. PREVENÇÃO  
 
Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água 

e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%;  

 

 

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o 

braço, e não com as mãos;  

 

 

Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao 

tocar, lave sempre as mãos como já indicado;  

 

 

Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de 

qualquer pessoa tossindo ou espirrando;  

 

 

Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um 

comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um 

sorriso no rosto;  
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Higienize com frequência o celular e brinquedos das crianças e 

outros objetos frequentemente usados;  

 

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, 

pratos e copos;  

 

                

                   Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados;  

 

 

Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, 

principalmente, idosos e doentes crônicos e fique em casa até 

melhorar;  

 

Durma bem, tenha uma alimentação saudável e faça atividade 

física.  

 

 

 

11. SERVIÇO SOCIAL  
  

  Providencia de cesta de básicas com poder público ou redes de 

solidariedade;  

 Solucionar questão de acesso e providências;  

 Avaliar a possibilidade de um espaço público amplo como por exemplo 

uma escala, para realizar isolamento para situações específicas. 

 Cadastro dos pacientes em situação de vulnerabilidade social;  

 

 
12. CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR  

 

 Desconforto Respiratório Objetivamente Verificado;  

* Esforço Ventilatório* (Uso de musculatura acessória, tiragem intercostal, 

batimento de asa nasal);  
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* Taquipneia (FR > 24 incursões por minuto);  

* Saturação (SpO2 ≤ 92 em ar ambiente)  

 

 Febre Persistente > 72 horas e sintomas respiratórios;  

*Paciente acima de 50 anos com duas ou mais comorbidades e que refere 

piora de sintomas a partir do final primeira semana do quadro;  

*Idoso acima de 70 anos com apresentação atípica (quadro pode se iniciar com 

sintomas gastrointestinais antes dos respiratórios);  

*Imunodeprimidos com sintomas respiratórios; 

 
13. CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO DE UTI  

 

 Sem melhora da saturação de oxigênio apesar da oferta de O2 (SatO2 

< 93% com oferta de 6L/min);  

 Esforço ventilatório (uso de musculatura acessório, tiragem intercostal, 

batimento nasal) apesar da oferta de O2;  

 Hipotensão arterial;  

 Alteração da perfusão periférica (tempo de enchimento capilar);  

 Alteração de nível de consciência;  

 Oligúria. 

 
14. RECOMENDAÇÕES PARA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELO DECRETO ESTADUAL Nº 

1497 DE 03 DE ABRIL DE 2020  

 

 Aglomerações em estabelecimentos comerciais: Restringir entrada de 

clientes a 1 cliente por família e um cliente por três metros quadrados 

(cerca de 5 clientes por estabelecimento por vez).  

 Permanência máxima de 12 minutos.  

 Borrifar álcool gel ou líquido 70% ou oferecer pia com sabonete para 

clientes que estão entrando e funcionários lavarem as mãos.  

 Fornecimento de máscara cirúrgica ou caseira (conforme NOTA 

INFORMATIVA Nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS) para funcionários. 

Tempo de adaptação de 30, considerando logística de Oiapoque. 
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15. RECOMENDAÇÕES PARA POPULAÇÃO EM GERAL  

 

 Seguir à risca no DECRETO Nº 1497 DE 03 DE ABRIL DE 2020 

que Dispõe sobre novas medidas de restrição de aglomeração de 

pessoas com a finalidade de reduzir os riscos de transmissão do novo 

Coronavírus (COVID-19), institui o Comitê de Decisões Estratégicas e 

adota outras providências.  

 

 Não previsto no DECRETO Nº 1497 DE 03 DE ABRIL DE 2020, 

fica recomendado à restrição de circulação de moto táxis, devido às 

recomendações do Ministério da Saúde em respeito da distância de um 

metro entre motorista e o passageiro e o capacete usado em moto táxis 

acumula bactérias e também está sujeito ao novo coronavírus.  

 

 Não previsto no DECRETO Nº 1497 DE 03 DE ABRIL DE 2020, 

fica recomendado para transportes de carro privativo, como táxis e 

pirateiros, o motorista e três (03) passageiros disposto um em cada 

janelas, com janelas abertas, usando máscaras cirúrgicas ou caseiras 

conforme NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS.  

 

 Não previsto no DECRETO Nº 1497 DE 03 DE ABRIL DE 2020, 

fica recomendado para transportes de ônibus intermunicipal, 

distanciamento entre colunas e filas para que tenha a distância de 2 

metros de um passageiro para outro, usando máscaras cirúrgicas ou 

caseiras conforme NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020-

CGGAP/DESF/SAPS/MS. 

 
15. BARREIRA SANITÁRIA  

 
A barreira sanitária composta na BR 156 é um meio de detecção precoce de 

possíveis casos Covid-19 importados. A composição será no espaço da Policia 

Rodoviária Federal com a presença de 03 profissionais de saúdes e 05 

militares do exercito. Ao abordar os veículos menores e ônibus:  

1) Apresentar-se e identifica-se como barreira sanitária; 
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 2) fazer verificação da temperatura com termômetro digital por 

infravermelho após informar como será realizado tal procedimento; 

 3) Em caso de temperatura > 37,8°C, questionar se há presença de tosse, 

coriza, dor de garganta ou falta de ar; 

4) Em caso positivo para um ou mais desses sintomas respiratórios, 

encaminhar a UBS Sentinela. 

 
16.  ESTRUTURA DE ATENDIMENTO ESTABELECIDO PARA 

COVID19  

 

Atualmente a Unidade de referência SENTINELA, está funcionando na 

Escola Professora Marcia do Socorro Lima de França de segunda a sexta-

feira das 07:30hs as 11:30hs e das 13:30hs as 17:30hs (período diurno) 

das 19:00hs as 22:00hs (período noturno) e finais de semana das 09:00hs 

as 14:00hs. A equipe de atendimento é composta por médicos, enfermeiros, 

técnicos de enfermagem, serviço social e psicólogos. Neste processo de 

trabalho esta disponível um transporte sanitário (ambulância) para dar apoio ao 

transporte dos pacientes sintomáticos respiratórios ao Hospital Estadual de 

Oiapoque (H.E.O) quando necessário. Para dar apoio ao serviço da sentinela 

foi implementado também o serviço telefônico com multiprofissionais da saúde 

para dar orientações sobre COVID 19 bem como orientações em relação ao 

fluxo de atendimento. O numero para contato estabelecido é (96) 99908-5129. 

 

17. FLUXO DE ATENDIMENTO  

 

 Qualquer estabelecimento de saúde/barreira sanitária deverá 

encaminhar um paciente com queixas respiratórias agudas para UBS 

Sentinela;  

 UBS Sentinela acolherá a demanda de outras unidades que por fim, 

após confirmar como caso suspeito de Covid-19, poderá determinar 

isolamento domiciliar ou encaminhar ao Hospital Estadual de 

Oiapoque; 
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18.  ISOLAMENTO DOMICILIAR  

 

A PORTARIA Nº 356, DE 11 DE MARÇO DE 2020 estabelece as 

medidas de saúde para resposta à emergência de saúde pública previstas no 

art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020 que poderão ser adotadas;  

 A medida de isolamento domiciliar somente poderá ser determinada por 

prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância 

epidemiológica, por um prazo máximo de 14 (quatorze) dias, podendo se 

estender por até igual período, conforme resultado laboratorial que 

comprove o risco de transmissão. O modelo da prescrição segue em Anexa;  

 A determinação da medida de isolamento por prescrição médica deverá 

ser acompanhada do termo de consentimento livre e esclarecido do paciente 

e atestado médico por todo o período do isolamento, conforme modelo 

estabelecido no Anexo;  

 Fazer comunicação para o Coordenador de Vigilância Epidemiológica, 

encaminhando a ficha de notificação, juntamente com as informações 

necessários;  

 Coordenação de Vigilância Epidemiológica fará o registro de controle 

dos pacientes em isolamento domiciliar e definirá o profissional de referência 

pelo acompanhamento;  

 Preferencialmente o profissional de referência deverá ser da ESF mais 

próxima da residência do paciente. Em situações excepcionais (Ex: 

Garimpeiros, pescadores de outros municípios ou estados, população em 

transito, moradores de rua, fora de área entre outros), o Coordenador de 

Vigilância Epidemiológica definirá como profissional referência, um 

profissional que teve seus serviços eletivos suspensos e está como apoio;  

 O profissional de referência deverá monitora o isolamento domiciliar de 

48/48 horas, preferencialmente por contato telefônico ou mensagens 

eletrônicas, ou visitas domiciliares se for necessário, para verificar o 

cumprimento do isolamento, esclarecer dúvidas, sempre pesquisando a 

queixa de faltar de ar;  
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 Caso o paciente relate que tudo está seguindo bem, considerando 

avaliação subjetiva do próprio paciente, o responsável de referência seguirá 

mantendo contato até o final do período de isolamento;  

 Em caso positivo para a queixa de falta de ar, o profissional responsável 

em acompanhamento fará a seguinte pergunta filtro “você acha que 

consegue aguardar uma consulta na UBS? Posso agendar para você.”;  

 Caso a resposta for “SIM, posso aguardar” para o questionamento em 

questão, o profissional responsável fará o agendamento para avaliação o 

mais breve possível em UBS com maior facilidade de acesso;  

 Caso a resposta for “NÃO posso aguardar, estou com dificuldades para 

respirar” para o questionamento em questão, o profissional responsável 

orientará busca imediata ao Hospital Estadual de Oiapoque, seja por meios 

próprios ou ligando ao Corpo de bombeiros em ambos os casos sempre 

orientado o uso de mascara  cirúrgica;  

 Critérios para visita médica domiciliar do paciente em isolamento 

domiciliar: 1) Idosos: ≥ 60 anos; 2) Doenças Crônicas Descompensadas; 3) 

Imobilidade ou mobilidade reduzida;  

 
18.1. RECOMENDAÇÕES DO ISOLAMENTO 

 

 A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 

metro e meio; 

 No quarto usado para isolamento, mantenha a janela aberta, a porta 

fechada e limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70% ou água 

sanitária;  

 Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água 

sanitária ou álcool 70%;  

 Caso não seja possível manter a pessoa em um quarto sozinho, tentar 

manter ela o mais afastado possível e mantendo os demais cuidados;  

 Lixo produzido pelo paciente, toalhas de banho, garfos, facas, colheres, 

copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados dos 

demais moradores;  



PLANO DE CONTIGÊNCIA DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE PARA O 
ENFRENTAMENTO À DOENÇA CORONAVÍRUS 2019(COVID-19) 

 

38 
 

 Sofás e cadeiras também não podem ser compartilhados;  

 A pessoa contaminada deve utilizar máscara cirúrgica o tempo todo, 

depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e 

sabonete e sempre limpe o vazo, pia e demais superfícies com álcool ou 

água sanitária para desinfecção do ambiente;  

 Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores 

também ficam em isolamento por 14 dias;  

 Caso outro familiar da casa também inicie os sintomas leves, ele deve 

reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como 

dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica.  
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19. ANEXOS 
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DIAGNOSTICO 

LABORATORIAL 

ANEXO II 
FLUXO DE ATENDIMENTO DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 

(COVID-19) NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE/AP 

A coleta da amostra de secreção respiratória é feita 
preferencialmente por swab combinado(secreção de naso e 

orofaringe: coleta com 3swabs de Rayon acondicionados juntos 
em 01 frasco com meio de transporte viral – caldo triptose 

fosfato). 

A amostra coletada deverá ser encaminhada ao LACEN/AP para a pesquisa de vírus 
Influenza e outros 
vírus respiratórios. A requisição deverá ser feita no GAL (Gerenciador de Ambiente 
Laboratorial, 
sistema eletrônico do LACEN/AP). Incluir pesquisa de COVID-19 no campo 

“Observações” do GAL, assim como a cronologia das viagens e dos sintomas. 
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ANEXO III: CARTAZ INFORMATIVO 
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ANEXO IV: DECRETO ESTADUAL 
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ANEXO V: DECRETO MUNICIPAL 
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ANEXO VI:                                   
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ANEXO VII: MODELO DE ENCAMINHAMENTO 
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ANEXO VIII: PRESCRIÇÃO ISOLAMENTO DOMICILIAR 
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ANEXO IX: PRONTUÁRIO COVID-19 
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ANEXO X: TCLE 
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ANEXO XI: DISQUE SAÚDE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



PLANO DE CONTIGÊNCIA DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE PARA O 
ENFRENTAMENTO À DOENÇA CORONAVÍRUS 2019(COVID-19) 

 

50 
 

ANEXO XII: FOTOS 
 
 
 

DIA: 31/01/2020 
PRIMEIRA REUNIÃO NO HEO PARA DISCUTIR A SITUAÇÃO ATUAL DO 
COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA: 10/03/2020 
    REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA SEMED PARA PLANEJAMENTO DAS 

AÇOES COM A EQUIPE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS DA ESF. 
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DIA: 12/03/2020 
    REUNIÃO NA DEPAC PARA ELABORAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO          

DA UNIDADE BASICA SAÚDE E CASAI COVID-19. 

 
DIA: 17/03/2020 

    REUNIÃO NO IFAP PARA APRESENTAÇÃO FINAL DO FLUXO DE 
ATENDIMENTO DO COVID-19 PARA AS UBS, HEO E CASAI. 
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DIA: 26/03/2020 
    INAUGURAÇÃO DA UNIDADE SENTILINA NA UBS PLANALTO. 

EQUIPE TECNICA COMPOSTA POR MEDICOS E ENFERMEIROS 
 
 

 
 
DIA: 27/03/2020 

    CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE QUANTO AO 
USO E IMPORTANCIA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 
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DIA: 31/03/2020 
    CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HEO QUANTO AO O USO DOS 
   ’S. 

 
DIA: 03/04/2020 

    REUNIÃO NO CAPS COM OS PSICOLOGOS PARA O DIRECIONAMENTO AO 
ATENDIMENTO AOS USUARIOS NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANO DE CONTIGÊNCIA DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE PARA O 
ENFRENTAMENTO À DOENÇA CORONAVÍRUS 2019(COVID-19) 

 

54 
 

 
DIA: 05/04/2020 

    DESINFECCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE (UBS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIA: 06/04/2020 

    REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM MÉDICOS DA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES 
AOS SERVIÇOS DA UNIDADE SENTINELA. 
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DIA: 15/04/2020 
    IMPLEMENTAÇÃO DA BARREIRA SANITÁRIA NA PRF COMPOSTA POR 

UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIA: 18/04/2020 

    CAPACITAÇÃO DOS ENFERMEIROS QUANTO AO MANUSEIO E USO 
          S    ’S.  
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DIA: 20/04/2020 
    RESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE REFERENCIA SENTINELA EM NOVO 

ENDEREÇO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIA: 20/04/2020 

    DIVUGAÇÃO EM MIDIA SOBRE PREVEÇÃO E CUIDADOS COVID-19. 
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DIA: 20/04/2020 
    BOLETIM INFORMATIVO CORONVIRUS COVID-19. 
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DIA: 21/04/2020 
BOLETIM INFORMATIVO CORONAVIRUS CONVID-19. 
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