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1. Introdução 

O Coronavírus é uma família de vírus comuns em muitas espécies diferentes 

de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Nos seres humanos, pode causar 

infecções respiratórias, tendo sido detectado a primeira vez em 1937. Contudo, foi 

somente em 1965 que ganhou a denominação de “coronavírus”, em  decorrência do perfil 

na microscopia que parecia com uma coroa. Alguns destes vírus podem causar doenças 

graves com impacto importante em termos de saúde pública, como a Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SARS) e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS). 

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi 

alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na 

República Popular da China. Em 07 de janeiro, as autoridades chinesas constataram que 

se tratava de uma nova cepa (tipo) de coronavírus que não havia sido identificada antes 

em seres humanos. 

A partir desse cenário, em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou Emergência 

de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) e o Brasil, em 03 de fevereiro de 

2020, declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), considerando a 

necessidade de respostas rápidas através da Portaria MS/GM No 188. 

As medidas adotadas pela Vigilância à Saúde do Brasil e outros órgãos como 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tomam como base as orientações da 

OMS e podem ser modificadas de acordo com a evolução dos estudos científicos 

publicados referente à epidemia por esse novo Coronavírus. 

Até a data de conclusão da elaboração deste documento, milhares de casos 

já haviam sido detectados na China e outras centenas de casos importados foram 

registradas em vários países da Ásia, Europa, Oceania e América do Norte. 

A situação de casos no mundo pode ser acompanhada no endereço 

eletrônico: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/situation-reports/, que é atualizado diariamente. No Brasil, as informações são 

atualizadas, também, diariamente e disponibilizadas através do endereço eletrônico: 

https://www.saude.gov.br/saude-de-a- z/coronavirus. 

No Brasil, no período de 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, dos quais 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 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
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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.  Até que, na data de 25/02/2020, foi detectado a 

ocorrência do primeiro caso no país, no estado de São Paulo  em um paciente do sexo 

masculino com  61 anos, com histórico de viagem para Itália, que apresentava os sintomas 

de febre, tosse, dor de garganta e coriza. A partir desta ocorrência, iniciou-se o contagio 

no país o qual vem tomando proporções cada vez maiores.  

No estado do Amapá, ainda não existem casos confirmados, porém já há 

suspeitas em pessoas que relataram viagens para fora do estado (nacionais ou 

estrangeiras) e que estiveram em contato com indivíduos que testaram positivo para a 

doença. No que tange ao município de Pracuúba, ainda não existe qualquer suspeita de 

contaminação.  

Assim, ante a necessidade de enfrentamento deste mal que acomete todo o 

planeta e vem causando graves perdas a toda sociedade, faz-se imprescindível a 

elaboração deste plano de ação de contingência a fim de reduzir ao máximo o número de 

contágios e mortes dentro do município, propiciando saúde e qualidade de vida a todos. 

Este plano define a resposta ao cenário acima apresentado, bem como a 

estrutura a ser configurada, propondo diretrizes orientadoras para prevenção e controle 

de situações de risco. Estabelece, ainda, como se dará o enfretamento da ocorrência de 

casos de infecção associados ao Coronavírus no município.  
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo Geral 

Este plano busca descrever as ações e as estratégias de preparação, 

precaução, prevenção, proteção e prontidão, a fim de conter os impactos da introdução 

da infecção humana pelo COVID-19 na população do município de Pracuúba. 

2.2. Objetivos Específicos 

- Garantir a detecção, notificação e investigação de casos 

suspeitos de forma oportuna e eficiente; 

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

- Estabelecer insumos estratégicos na utilização de casos suspeitos; 

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

do monitoramento e controle dos pacientes já detectados; 

- Intensificar ações de capacitação dos profissionais de saúde da 

rede municipal de saúde; 

- Garantir adequada assistência ao paciente, com garantia de acesso 

e manejo clinico adequado; 

- Monitorar e avaliar a situação epidemiológica para orientar a tomada 

de decisão; 

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

implementadas. 

3. Organização e estrutura 

O presente documento foi estruturado em níveis de resposta, baseado nas 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS) e da 

Secretaria Estadual de Saúde da Amapá (SESA/AP), com adaptações locais, de forma que 

toda ação deve ser proporcional e restrita aos riscos avaliados e cenários epidemiológicos 

existentes. 

4. Características gerais sobre a doença do corona vírus 

Conforme mencionado acima, o corona vírus pode causar infecções 

respiratórias, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e a Síndrome 

Respiratória do Oriente Médio (MERS). Na infecção Humana por COVID-19 o espectro 

clínico não está descrito completamente, bem como não se sabe o padrão de letalidade, 

mortalidade, infectividade e transmissibilidade. Não há vacina ou medicamento 

específico disponível. O tratamento é de suporte e inespecífico. 
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4.1. Modo de transmissão 

O contágio da doença pode se dar de pessoa a pessoa pelo ar (secreções 

aéreas do paciente infectado) ou por contato pessoal com secreções contaminadas. 

4.2. 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. 

4.3. Manifestação clínica 

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 está 

estabelecido completamente o espectro, necessitando de mais investigações e tempo 

para caracterização da doença. 

Os sintomas da doença incluem febre, tosse, falta de ar, dor muscular, 

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. 

4.4. 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). 

4.5. 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 
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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. 

- 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). 

5. Definições de caso 

5.1. Síndrome Gripal (SG) 

Verifica-se quando o indivíduo apresenta 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 e EM IDOSOS, a febre pode estar ausente. Deve-se considerar 

também critérios específicos de agravamento como sincope, confusão mental, sonolência 

excessiva, irritabilidade e inapetência; 

5.2. 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. Verifica-se, EM CRIANÇAS, além dos itens 

anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, 

desidratação e inapetência. 

5.3. Casos suspeitos 

Entende-se como suspeita de contaminação as hipóteses a seguir: 
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- Situação 1: Febre1 E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade 

para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de viagem para área 

com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao 

aparecimento dos sinais ou sintomas; OU 

- Situação 2: Febre¹ E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade 

para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de contato próximo2 

de caso suspeito para o Coronavírus (COVID-19), nos últimos 14 dias anteriores ao 

aparecimento dos sinais ou sintomas; OU 

- Situação 3: Febre¹ OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 

dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E contato próximo² 

de caso confirmado de Coronavírus (COVID-19) em laboratório, nos últimos 14 dias 

anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. 

5.4. Caso Provável 

Caso suspeito que apresente resultado laboratorial inconclusivo para COVID-

19 OU com teste positivo em ensaio de pan-coronavírus. 

5.5. Caso Confirmado 

Indivíduo com confirmação laboratorial para 2019-nCoV, independente de 

sinais e sintomas. 

5.6. Caso Descartado 

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

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

etiológico. 

5.7. Caso Excluído 

Caso notificado que não se enquadrar na definição de caso suspeito. Nessa 

situação, o registro será excluído da base de dados nacional. 

5.8. Transmissão Local 

                                                             
1 Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens, idosos, 
imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas 
situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de 
notificação. 
2 Contato próximo é definido como estar a aproximadamente dois metros (2 m) de um paciente com 
suspeita de caso por Coronavírus, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período 
prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). O contato próximo pode incluir: cuidar, 
morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de 
contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado. 
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É definida como transmissão local, a confirmação laboratorial de transmissão 

do COVID-19 entre pessoas com vínculo epidemiológico comprovado. Os casos que 

ocorrerem entre familiares próximos ou profissionais de saúde de forma limitada não 

serão considerados transmissão local. 

5.9. Notificações 

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

imediata (até 24 horas) 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. 

6. Atribuições da Secretária de Saúde 

A elaboração deste plano visa nortear as ações no município de Pracuúba/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. 

7. Níveis de Resposta 

A definição de caso suspeito para Coronavírus está sujeita ao cenário 

apresentado no Brasil e sofrerá modificações definidas pelo Ministério da Saúde. 

 Na aplicação deste plano, serão adotados três níveis de resposta que o 

compõem, cada um é baseado na avaliação do risco do Coronavírus e o impacto na saúde 

pública, sendo que questões importantes são consideradas nessa avaliação: 
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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 

Assim, as atividades específicas serão direcionadas para os três níveis de 

resposta, a seguir discriminados: 

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

19 no município de Pracuúba, em decorrência de existência de casos suspeitos no 

Brasil, contudo sem a presença de casos suspeitos na localidade, conforme 

definição do Ministério da Saúde. 

- PERIGO IMINENTE: Corresponde a uma situação em que há confirmação de caso 

suspeito. 

- EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA: Situação em que há confirmação de 

transmissão local do primeiro caso de Coronavírus (COVID-19), dentro da 

circunscrição do municipio, 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)”. 

8. Atividades por níveis de resposta 

8.1.  ALERTA 

a) Vigilância em saúde 

- Monitorar, diariamente, notícias, eventos e rumores com foco na COVID-19 na 

imprensa, redes sociais e junto aos serviços de saúde. 
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- 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 Ministério da Saúde. 

- 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. 

b) 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. 

c) 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. 
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- 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. 

d) 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. 

e) 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. 
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f) 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. 

g) 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). 

 

8.2. PERIGO IMINENTE 

a) Vigilância Sanitária 

- 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, 
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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). 

- 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 

b) 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. 

- 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 
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(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). 

c) 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 
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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). 

d) 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. 

e) 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 

humanEa 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. 

f) Comunicação de risco 
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- Definir estratégias de publicidade e informação à população e à imprensa para a 

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

- 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. 

g) 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 ). 

- Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos, 

manuais, guias, notas técnicas). 

8.3. EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 

a) 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 
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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. 

- 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. 

b) Suporte labortatorial 

- 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. 
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- 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. 

c) 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). 

- 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). 

d) 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. 

e) 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  
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(Portos,  Fronteiras  e  Recintos   Alfandegados) 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). 

f) 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. 

- 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. 

g) Gestão 

- Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência, Anvisa, e outros 

órgãos envolvidos na prevenção e controle do vírus 2019-nCoV. 
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- 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. 

- Propor a Câmara dos Vereadores projeto de Lei para conceder gratificação aos 

servidores da saúde que ficarão na linha de frente ao combate da pandemia do 

COVID-19.  

9. Procedimento para coleta, armazenamento e envio de 

amostra 

EXAME MATERIAL QUANDO COLETAR ARMAZENAMENTO TRANSPORTE 

 
TESTE 

RAPID

O 

+BAAR 

 
KIT 
FRASCO 
COLETOR 

 
 

IMEDIATAMENTE 

 
MANTER ENTRE 

4º E 8ºC, ENVIAR 

LACEN 

 
CAIXA DE ISOPOR 

COM GELOX. 

 

9.1. Coleta 

Será realizado pelos profissionais da Unidade Básica de Saúde, todos os dias 

no horário das 7h e 18h, para ser encaminhado ao LACEN/AP estadual para 
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direcionamento aos laboratórios credenciados, como o Evandro Chagas em Belém-PA. 

Para tal procedimento, usar equipamento de proteção individual (EPI) 

adequado, que inclui luvas descartáveis, avental e proteção para os olhos ao manusear 

amostras potencialmente infecciosas bem como uso de máscara N95 durante 

procedimento de coleta de materiais respiratórios com potencial de aerossolização 

(aspiração de vias aéreas ou indução de escarro). A realização de coleta de amostra, está 

indicada sempre que ocorrer a identificação de caso suspeito. Orienta-se a coleta de 

aspirado de nasofaringe (ANF) ou swabs combinado (nasal/oral) ou também amostra de 

secreção respiratória inferior (escarro ou lavado traqueal ou lavado bronco alveolar), no 

período de até 7 dias do aparecimento dos sintomas, preferencialmente até o 3º dia. 

É necessária a coleta de 2 amostras respiratórias. As coletas devem seguir o 

protocolo de Influenza na suspeita de 2019-nCoV. As duas amostras serão encaminhadas 

com urgência para o LACEN-AP. 

Cadastrar na requisição de solicitação de exame no Sistema Gerenciador de 

Ambiente Laboratorial (GAL) – as duas amostras em uma única requisição, no 

preenchimento do campo “Agravo/Doença”, selecionar a opção “Influenza” ou “vírus 

respiratórios”. No campo “observação” da requisição, descrever que as amostras são de 

paciente que atende a definição de caso suspeito do novo Coronavírus, conforme boletim 

epidemiológico. As amostras deverão estar acompanhadas das seguintes fichas: 

requisição do GAL e ficha de notificação de caso suspeito (http://bit.ly/2019-ncov). 

*Orientações em vídeo, de coleta de swab combinado naso e orofaringe: 

http://www.lacen.saude.ms.gov.br/coleta-de-swab-de-naso-e-orofaringe-para- 

pesquisa-influenza/ 

9.1.1. Indicação para a coleta de amostras em caso de óbito: 

Para os pacientes que evoluíram para o óbito, a coleta deverá ser realizada 

da seguinte maneira: 

- Tecido da região central dos brônquios (hilar), dos brônquios direito e esquerdo 

e da traquéia proximal e distal. 

- Tecido do parênquima pulmonar direito e esquerdo. 

- Tecido das Tonsilas e mucosa nasal. 

- A coleta de amostras para realização do diagnóstico histopatológico deve ser 

feita, observando-se os protocolos em vigência, nos serviços locais de patologia. 

- Acondicionar as amostras em frasco com boca larga com formalina tamponada a 

10%. 

- Para amostras in natura: Devem ser coletados fragmentos de cada tecido com 

http://bit.ly/2019-ncov
http://www.lacen.saude.ms.gov.br/coleta-de-swab-de-naso-e-orofaringe-para-pesquisa-influenza/
http://www.lacen.saude.ms.gov.br/coleta-de-swab-de-naso-e-orofaringe-para-pesquisa-influenza/
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dimensões aproximadas de 1 a 3 cm. Colocar as amostras coletadas de órgãos 

diferentes em recipientes separados e devidamente identificados. (Frascos 

estéreis e secos sem meio de transporte). Imediatamente após a coleta, os 

espécimes identificados com sua origem tecidual devem ser encaminhados ao 

LACEN-AP, refrigeradas. 

9.2. Transporte 

Conforme exposto na tabela do inicio deste capitulo, as amostras devem ser 

mantidas refrigeradas (entre 4-8°C) em uma caixa de isopor com Gelox e serem 

transportadas ao LACEN dentro de 24h. 

9.3. Priorização 

Os testes para o 2019-nCoV devem ser ser considerados apenas para 

pacientes que atendam à definição de caso suspeito, uma vez descartada a infecção por 

Influenza. 

10. Medidas Gerais 

10.1. Cuidados com o paciente 

- Identificar e isolar precocemente pacientes suspeitos (precaução padrão, por 

contato e gotículas). 

- Os pacientes suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento em 

que forem identificados na triagem até sua chegada ao local de isolamento, que 

deve ocorrer o mais rápido possível. 

- Realizar higiene de mãos, respeitando os momentos de higienização. 

- Imediatamente antes da entrada no quarto, devem ser disponibilizadas 

condições 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. 

- Qualquer pessoa que entrar no quarto de isolamento, ou entrar em contato com o 

caso suspeito, deve utilizar EPI (preferencial máscara n95, nas exposições por um 

tempo mais prolongado e procedimentos que gerem aerolização; 

eventualmente máscara cirúrgica em exposições eventuais de baixo risco; 

protetor ocular ou protetor de face; luvas; capote/avental). 

- Nos casos em que for necessários acompanhantes, orientar quanto à 

importância da higienização das mãos. 
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- A provisão de todos os insumos como sabão líquido, álcool gel, EPI devem ser 

reforçados pela instituição, bem como higienizantes para o ambiente. 

10.2. Medidas de Isolamento 

- O paciente deve ser mantido em isolamento respiratório em quarto privativo. 

- O quarto deve ter a entrada sinalizada com um alerta referindo para doença 

respiratória (gotículas), a fim de limitar a entrada de pacientes, visitantes e 

profissionais que estejam trabalhando em outros locais do hospital. 

- O acesso deve ser restrito aos trabalhadores da saúde envolvidos no 

atendimento do indivíduo no serviço de saúde. 

10.3. Transporte do paciente 

10.3.1. Cuidados com o paciente 

- Isolar precocemente pacientes suspeitos durante o transporte. 

- Os pacientes suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento em 

que forem identificados na triagem até sua chegada ao local de isolamento, que 

deve ocorrer o mais rápido possível. 

- Qualquer pessoa que entrar em contato com o caso suspeito deve utilizar EPI 

(preferencial máscara n95, nas exposições por um tempo mais prolongado e 

procedimentos que gerem aerolização; eventualmente máscara cirúrgica em 

exposições eventuais de baixo risco; protetor ocular ou protetor de face; luvas; 

capote/avental). 

- Realizar higiene de mãos respeitando os cinco momentos de higienização 

- Orientar possíveis acompanhantes quanto à importância da higienização das 

mãos. 

- A provisão de todos os insumos como sabão líquido, álcool gel, EPI devem ser 

reforçados pela instituição, bem como higienizantes para o ambiente. 

11. Medidas de prevenção 

- Evitar contato próximo com pessoas com infecções respiratórias agudas; 

- Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com 

pessoas doentes ou com o meio ambiente e antes de se alimentar;  

- Usar lenço descartável para higiene nasal; 

- Cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir; 

- Evitar tocar nas mucosas dos olhos; 

- Higienizar as mãos após tossir ou espirrar; 

- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos 

ou garrafas; 

- Manter os ambientes bem ventilados; 
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- Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em 

fazendas ou criações. 

12. Fluxos de assistência 

Os casos suspeitos, que estiverem estáveis, deverão ser mantidos em isolamento 

domiciliar, mas monitorado pela equipe de saúde do município, por da Vigilância Epidemiológica. 

Já os casos com evoluções mais graves, deverão ser encaminhados via SAMU ao Hospital de 

Macapá ou de outro município de vizinho que encaminhará ao atendimento estadual de 

emergência, seguindo os protocolos do MS e OMS. 

13. Serviço Social 

- Providência 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; 

14. Recomendações para estabelecimentos comerciais 

devidamente autorizados pelo Decreto Estadual n° 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.  

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 
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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. 

16. Barreira Sanitária 

Após a confirmação dos casos no Amapá, como medida preventiva a saúde 

dos moradores e enfrentamento ao combate do COVID-19, será instalada barreira 

sanitária na entrada do município a fim de restringir a contaminação e evitar propagação 

do vírus através da restrição de entrada de pessoas que não residam no município e da 

tentativa de diagnóstico prévio dos moradores que estão retornando de localidade que 

apresente casos de contaminação. 

A barreira sanitária irá realizar a fiscalização em todos os veículos que 

entrarem no município, requerendo a identificação e aferindo a temperatura. Acaso seja 

verificado que a pessoa esteja com temperatura superior a 37,8°C, a equipe deverá 

questionar se apresenta outros sintomas (tosse seca, coriza e falta de ar), se a resposta 

for positiva, ela será imediatamente encaminhada a Unidade Básica de Saúde.  

Para que ocorra esta instalação, é necessário que seja proporcionada 

infraestrutura adequada para que os funcionários de saúde realizem as atividades de 

medição de temperatura e verificação de demais sintomas. Estima-se serem necessários 

para a instalação deste hospital de triagem: uma tenda com piso, um gerador e um 

banheiro químico. 

17. Estrutura de atendimento estabelecido para COVID-19 

Atualmente a Unidade Básica de Saúde é a referência, está funcionando de 

segunda a sexta- feira das 7h às 18h. A equipe de atendimento é composta por médico, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem e motorista. Neste processo de trabalho está 

disponível um transporte sanitário (ambulância) para dar apoio ao transporte dos 
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pacientes sintomáticos respiratórios ao Hospital Estadual de Macapá ou de outro 

município próximo quando necessário. Para dar apoio ao serviço, foi disponibilizado o 

número (96)98415-9771 (contato do coordenador de vigilância epidemiológica) para que 

aqueles que suspeitam estarem contaminados entrem em contato e a equipe se desloque 

até o domicilio da pessoa para análise. Pelo mesmo contato também são prestadas 

orientações sobre COVID-19 bem como orientações em relação ao fluxo de atendimento. 

18. Fluxo de atendimento 

- Qualquer estabelecimento de saúde deverá encaminhar um paciente com 

queixas respiratórias agudas para UBS Sentinela; 

- UBS 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 Macapá ou de outro município vizinho; 

19. 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 
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definirá como profissional referência, um profissional que teve seus serviços 

eletivos suspensos e está como apoio; 

- O profissional de referência deverá monitorar 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; 

- 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 seja “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 seja “NÃO posso aguardar, estou com dificuldades para respirar” 

para o questionamento, o profissional responsável orientará busca imediata ao 

Hospital Estadual de Macapá ou de outro município vizinho, 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; 

19.1. 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; 

- Sofás e cadeiras também não podem ser compartilhados; 

- A pessoa contaminada deve utilizar máscara cirúrgica o tempo todo, depois de 
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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. 

20. Indicadores de avaliação 
- Notificação oportuna de casos suspeitos e/ou confirmados (até 24 horas). 

- Investigação epidemiológica oportuna dos casos suspeitos/confirmados (até 24 

horas da notificação). 

- Coleta oportuna de espécimes clínicas (até 19h horas ou dia da notificação). 

- Envio oportuno de espécimes clínicas coletadas no município até o Laboratório 

Central do Estado (LACEN-AP), em até 12h do dia. 

- Envio oportuno de amostras clínicas coletadas, do LACEN-AP ao Laboratório de 

referência (IEC), em até 02 dias. 

- Liberação dos resultados dos exames laboratoriais oportunamente pelo 

Laboratório de Referência (IEC), em até 07 dias. 

-  

21. Anexos 
ANEXO I- PASSO A PASSO PARA COLETA DE ESPÉCIMES CLÍNICOS.  

PESQUISA DE INFLUENZA E OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS: 

 

SWAB DE NASO E OROFARINGE 

(Swab combinado) 
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1. MATERIAIS: 

 Swab do tipo Rayon; 

 Tubo com meio de transporte viral (1 a 3 mL de meio de 

transporte viral estéril). 

2. PROCEDIMENTO: 

 Inclinar a cabeça do paciente; 

 Inserir o swab pela narina até a região posterior do meato nasal; 

 Fazer a coleta friccionando o swab, rodando, tentando obter 

um pouco das células da mucosa; 

 Colher swab das duas narinas (um swab para cada narina); 

 Colocar no tubo contendo meio de transporte e 

cortar a parte sobressalente da haste do swab; 

 Inserir o swab pela boca. 

 Fazer a coleta friccionando o swab, na parte posterior da faringe 

e áreas tonsilares, evitando a língua; 
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ASPIRADOR DE NASOFARINGE 

 

 

(ANF) 

1. MATERIAIS  

 Coletores plásticos descartáveis de secreções com volume de 20 ml, acoplado a 

sonda uretral número seis e meio e controle do vácuo ARGYLE ou Equipo de soro 

para administração parenteral com sonda plástica uretral n° 6 estéril. 

 Tubo com meio de transporte viral (1 a 3 mL de meio de transporte viral estéril) 

2. PROCEDIMENTOS 

 Aspirar a secreção de nasofaringe das duas narinas. Utilizar bomba aspiradora 

portátil ou vácuo de parede, sem pressão de vácuo muito forte; 

 Inserir a sonda através da narina até atingir a região da nasofaringe; 

 Aplicar vácuo, aspirando a secreção; 

 Manter movimentação da sonda para evitar que haja pressão diretamente sobre 

a mucosa, provocando sangramento; 

 Após aspirar a secreção nasofaríngea com o coletor próprio, aspirar todo meio 

de transporte viral para dentro do coletor; 

 Fechar o frasco coletor utilizando a tampa plástica que se encontra na parte 

inferior do coletor; 

 Vedar a tampa com plástico aderente tipo Parafilme ou esparadrapo. 
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TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 
 

 

O Teste rápido mede a quantidade de dois anticorpos (o IgG e o IgM) que o 

organismo produz quando entra em contato com um invasor. O IgM é produzido na fase 

aguda da infecção, ao passo que IgG pode aparecer só mais tarde. E para dar um 

resultado positivo, é preciso que haja uma quantidade mínima dessas moléculas 

circulando pelo corpo. É indicado apenas entre o sétimo e décimo dia do início dos 

sintomas, como febre e tosse. 

Os resultados deste teste saem em média de 15 a 30 minutos. 

1. MATERIAIS 

 Cassete de teste 

 Lanceta estéril 

 Solução tampão 

 Tubo capilar 

 Algodão 

 Álcool 

 Luvas de procedimento 

2. PROCEDIMENTO 

 A lanceta será usada para furar o dedo do paciente e assim com a 

ajuda do tubo capilar retirar uma gota de sangue. 

 Uma gota de sangue será colocada no cassete juntamente com duas 

gotas de solução tampão. 

 Aguardar cerca de 10 a 30 minutos para verificar o resultado. 
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Anexo II  – ACONDIONAMENTO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRA 

PARA EXAME  PESQUISA DE INFLUENZA E OUTROS VÍRUS RESPIRATÓRIOS  

 

1. AMOSTRA CLÍNICA 
Aspirado de nasofaringe (ANF) ou swabs combinados (nasal/oral) - Os swabs 

e as lavagens de garganta são de uso limitado no diagnóstico de influenza, uma vez que 
a maior parte das células capturadas por meio desta técnica é do epitélio escamoso. 

2. PERÍODO DE COLETA 
Até sete dias do início do aparecimento dos sintomas (fase aguda da doença) 

Período referente a Síndrome gripal. Para pacientes graves, coletar conforme critério 
clínico. 

3. ACONDICIONAMENTO/TEMPERATURA 
Preservação em Meio de Transporte Viral (MTV) em coletores plásticos 

descartáveis de secreções para o ANF ou em tubos cônicos descartáveis (15 cm) 
contendo os Swabs combinados. Manter refrigerada a 4°C por até 48 horas. 

   

 

 

4. TRANSPORTE 
Utilizar caixa de isopor ou caixa isotérmica com gelo reciclável. 

As amostras deverão ser encaminhadas ao laboratório, individualizadas em 

saco plástico, lacrado e identificado adequadamente contendo: 

- Nome do paciente; 

- Data E hora de coleta; 

- Cópia da ficha de investigação epidemiológica. 

(ANF)     (Swab combinado) 
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O transporte do espécime ao laboratório deverá ser realizado no mesmo dia 

da coleta. Excepcionalmente, o aspirado ou o swab poderá ser estocado e preservado, 

refrigerado a 4°C, por período não superior a 48 horas. 

 

(Caixa de isopor com gelo reciclável) 

 
 

5. PRAZO DE LIBERAÇÃO DE RESULTADOS 

Sete dias corridos a partir do recebimento da amostra no laboratório 
executor. 
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ANEXO III –  FLUXOGRAMA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRACUÚBA EM CASOS DE SUSPEITA DE COVID -19 
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ANEXO IV –  INFORMATIVOS 
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ANEXO V – DECRETO ESTADUAL 
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 ANEXO VI- DECRETOS MUNICIPAIS 
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ANEXO VII – FICHA DE NOTIFICAÇÃO 
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ANEXO VII – MODELO DE ENCAMINHAMENTO MÉDICO 
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ANEXO XI – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO XII – AÇÕES 

- 21/03/2020 - PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE PRACUÚBA FAZEM TREINAMENTO 

CONTRA A COVID-19 

 
 

- 22/03/2020 – REUNIÃO QUE DEFINIU QUE A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 

ACONTECERIA EM DOMICILIO 
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- 24/03/2020 – VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 

-  

 

- 25/03/2020 - PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

ESTIVERAM EM COMUNIDADES DE REPASSANDO INFORMAÇÕES AOS 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, SOBRE COMO ORIENTAR OS 

MORADORES NA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS. 
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- 27/03/2020 - PREFEITURA DE PRACUÚBA ENTREGA KITs DE PREVENÇÃO À 

EQUIPES DE SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA E CONSELHO TUTELAR 

 

- 23/04/2020 - EQUIPES DE SAÚDE FAZEM VISITAS PERIÓDICAS PREVENTIVAS 

EM COMUNIDADES DE PRACUÚBA 
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