
 Terça-feira, 02 de junho de 2020 | Edição Nº 298 | Caderno I 3

 



 
 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARTARUGALZINHO-AP 
2020 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP 

PARA ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITO MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO-AP 

RILDO GOMES DE OLIVEIRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

JAKELLINNE RIBEIRO DE OLIVEIRA 

COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

JOSÉ MENDES DE AZEVÊDO JÚNIOR 

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

JOSIELSON PINHEIRO DOS SANTOS 

COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA 

HÉLENCARLA DOS SANTOS FERREIRA 



 
 

 

SUMÁRIO 
 

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------ 03 

2. DESCRIÇÃO DA COVID-19 ------------------------------------------------------------------------- 

3. PRINCIPAIS MEDIDAS DE PREVENÇÃO/CONTENÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID-19  

4. PRINCIPAIS FATORES DE RISCOS  

5. DADOS DOS ÓBITOS NO BRASIL POR FATORES DE RISCOS RELACIONADOS 

6. 6- TRATAMENTO 

7. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

8. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 

9. DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PÚBLIC 

10. DEFINIÇÕES E OBSERVAÇÕES  

11. NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS CASOS SUSPEITOS DA COVID-19 PELAS UNIDADES DE 

SAÚDE 

12. MEDIDAS PARA MITIGAR A VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DA COVID-19 

13. ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

14.  NÍVEIS DE RESPOSTA A COVID-19 

15. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS SEGUNDO NÍVEL DE ATIVAÇÃO 

16. AÇÕES JÁ REALIZADAS PELA EQUIPE DE SAÚDE DE TARTARUGALZINHO NA 

PREVENÇÃO E COMBATE DA POSSÍVEL TRANSMISSÃO LOCAL DA COVID-19.  

17. ANEXOS ( A DEFINIR: FOTOS, NOTIFICAÇÕES, TERMOS DE COMPROMISSOS, 

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

Diante da Emergência em Saúde Pública declarada pela Organização 

Mundial da Saúde na data de 30 de janeiro do ano corrente, por doença 

respiratória causada pelo agente novo coronavírus (COVID-19), conforme casos 

detectados na China e considerando-se as recomendações da Organização Mundial 

de Saúde (OMS), a Secretaria Municipal de Saúde de Tartarugalzinho apresenta o 

plano de contingência para o enfrentamento ao coronavírus, no qual serão 

definidas as responsabilidades do município, estabelecendo uma organização 

necessária, de modo a atender as situações de emergência relacionadas à 

circulação do vírus, definindo o nível de resposta e a estrutura de comando 

correspondente a ser configurada no âmbito municipal, visando à integralidade 

das ações na prevenção, monitoramento da doença, bem como na assistência à 

saúde da população e utilização de recursos que sustentarão o desenvolvimento 

das ações que serão aplicadas no Plano de Contingência para Enfrentamento ao 

CORONAVÍRUS.  
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2. DESCRIÇÃO DA COVID-19 

O Coronavírus é o mais recente descoberto, de uma grande família viral já 

conhecida desde 1960, voltou a ser discutido mundialmente após novos casos 

surgir na China, na cidade de Wuhan. Em 1965 o vírus foi descrito como 

coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.   

Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha 

coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1. Os tipos de coronavírus 

conhecidos até o momento são: Alpha coronavírus 229E e NL63. Beta coronavírus 

OC43 e HKU1 SARS-CoV (causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave ou 

SARS). MERS-CoV (causador da Síndrome Respiratória do Oriente Médio ou 

MERS). Coronavírus (CoV) em humanos podem causar síndromes respiratórias e 

gastrointestinais.O SARS-CoV-2 é o coronavírus mais recentemente descoberto. 

Inicialmente recebeu a denominação de 2019-nCoV, mas, no dia 11 de fevereiro de 

2020, passou a ser chamado de SARS-CoV-2.  

A primeira morte ocorrida em decorrência desse novo vírus aconteceu no 

dia 11 de janeiro de 2020. Rapidamente a doença, que ficou conhecida por Covid-

19, alastrou-se pelo planeta. Em março de 2020, todos os continentes já haviam 

sido afetados. Isso levou a OMS a declarar estado de pandemia. 

2.1. Sinonímia 

Novo Coronavírus (COVID-19) 

 

2.2. Agente Etiológico 

Coronavírus (CoV) é uma ampla família de RNA vírus que em humanos 

podem causar síndromes respiratórias e gastrointestinais. O novo coronavírus 

SARS-CoV-2 é uma nova cepa que ainda não havia sido previamente identificada 

em humanos. 

 

2.3. Situação Epidemiológica  

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 
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Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011. A Portaria MS n° 188também 

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.  

 

2.4. Modo de Transmissão  

A disseminação de pessoa para pessoa nos casos de MERS-CoV e SARS-CoV 

acredita-se que tenha ocorrido principalmente por meio de gotículas respiratórias 

produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, semelhante à maneira 

como a influenza e outros patógenos respiratórios se espalham (BRASIL, 2020).  

 

         FIGURA 01: CICLO DE TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. 

 

         FONTE: PORTAL G1. 
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2.5. Período de Incubação  

Conforme estudos o período médio de incubação da infecção por 

coronavírus é de 5.2 dias, com intervalo que pode chegar até 12.5 dias.  

 

2.6. Período de Transmissibilidade  

O que se sabe é que a transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-

CoV ocorre entre pessoas em média 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, 

dados preliminares do Novo Coronavírus (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 que uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus.  

É importante evidenciar que pesquisas realizadas na China, demonstraram 

que não se pode excluir a possibilidade de transmissão por pacientes que não 

tenham sintomas (CAI, J. et al 2020). Dessa forma medidas de prevenção devem ser 

tomadas em todos os lugares, bem como segue abaixo.  

 

2.7. Manifestações Clínicas  

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

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

novoCoronavírus não está 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. 

Em avaliação recente de 99 pacientes com pneumonia e diagnóstico laboratorial de 

2019-nCoV internados no hospital de Wuhan, aponta-se maior taxa de 

hospitalização em maiores de 50 anos, sexo masculino. Os principais sintomas 

foram febre (83%), tosse (82%), falta de ar (31%), dor muscular (11%), confusão 

(9%), dor de cabeça (8%), dor de garganta (5%), rinorréia (4%), dor no peito 

(2%), diarréia (2%) e náusea e vômito (1%). Segundo exames de imagem, 74 

pacientes (75%) apresentaram pneumonia bilateral, 14 pacientes (14%) 

apresentaram manchas múltiplas e opacidade em vidro fosco e 1 paciente (1%) 

evoluiu com pneumotórax. Também houve registros de linfopenia em outro estudo 

realizado com 41 pacientes diagnosticados com 2019-nCoV.  
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      FIGURA 02: Sintomas da COVID-19. 

 

      FONTE: PORTAL G1. 

 

2.8- Diagnóstico Diferencial  

As características clínicas não são específicas e podem ser similares àquelas 

causadas por outros vírus respiratórios, que também ocorrem sob a forma de 

surtos e, eventualmente, circulam ao mesmo tempo, tais como influenza, 

parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, outros 

coronavírus, entre outros.  

 

2.9- Diagnóstico Laboratorial de COVID-19  
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O diagnóstico laboratorial é realizado através de exames específicos:  RT-

PCR em tempo real para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19)ou 

Testes sorológicos IgM ou IgG(testes rápidos). 

O diagnóstico laboratorial dos vírus respiratórios depende da qualidade das 

amostras coletadas, do rápido transporte ao laboratório e da estocagem 

apropriada até a sua realização.  

Obs: O diagnóstico através de RT-PCR deverá ser Coletado, Armazenado e o 

Transporte das Amostras das unidades de referências locais deverão ser 

encaminhadas com urgência para o LACEN-AP. 

 

3.  MEDIDAS DE PREVENÇÃO/CONTENÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID-19 

 

3.1. Recomendações Gerais de prevenção para toda População para evitar 

disseminação da COVID-19: 

 Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete/sabão por pelo menos 

20 segundos, ou usar desinfetante para as mãos a base de álcool quando a 

primeira opção não for possível;  

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavas;  

 Evitar contato próximo com pessoas doentes;  

 Ficar em casa quando estiver doente;  

 Usar um lenço de papel para cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, e 

descartá-lo no lixo após o uso;  

 Não compartilhar copos, talheres e objetos de uso pessoal;  

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;  

 Manter ambientes bem ventilados e higienizar as mãos após tossir ou 

espirrar; 

 Utilização de máscaras quando for necessário o deslocamento para áreas 

coletivas (aglomeração). 

 
 
3.2.  Recomendações para VIAJANTES para evitar disseminação da COVID-19: 
 

 É recomendado que toda pessoa que chegue de viagem de locais onde tenha 

casos confirmados da doença ou que tenham tido contato com casos 
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suspeitos/confirmados da COVID-19, permaneçam em isolamento preventivoem 

casa por um período de 7 a 10 dias. Caso apresente sintomas entrar com contato 

com a unidade de saúde, caso ao contrario seguir vida normal. É muito importante 

nesse momento a monitorização das pessoas que chegaram de viagem, para que 

não aja a dissemição do vírus.  

 

 É recomendado que toda pessoa que chegue de viagem de locais onde tenha 

casos confirmados da doença ou que tenham tido contato com casos 

suspeitos/confirmados da COVID-19, permaneçam em isolamento preventivoem 

casa por um período de 7 a 10 dias. Caso apresente sintomas entrar com contato 

com a unidade de saúde, caso ao contrario seguir vida normal. É muito importante 

nesse momento a monitorização das pessoas que chegaram de viagem, para que 

não aja a dissemição do vírus.  

 

 
3.3.  Recomendações para PROFISSIONAIS DE SAÚDE para evitar 

disseminação da COVID-19: 

  

 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão líquido, esfregando-as 

bem, durante pelo menos 20 segundos; 

 Reforçar a lavagem das mãos antes e após o contato com alimentos, após o 

uso de instalações sanitárias, e após o contato com superfícies em locais 

públicos (maçanetas das portas, balcões, techados, mouse, monitor, mesas,, 

botões de elevador, transportes públicos, interruptores, etc.); 

 Usar álcool em gel a 70% para higiene das mãos na impossibilidade da 

lavagem das mão com água e sabão, na ausência de sujidades visíveis; 

 Usar lenços/toalhas de papel para se assoar o nariz e descartá-los 

imediatamente, em lixeiro com tampa, higienizando as mãos em seguida; 

 Proteger a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, usando as regiões do braço e 

antebraço ou lenço de papel; 

 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca, principalmente, se as mãos não 

tiverem sido lavadas; 

 Promover o distanciamento entre pessoas, evitando locais fechados e 

aglomerações, sem absoluta necessidade; 
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 Evitar cumprimentos com contato físico (aperto de mão, abraço e beijo no 

rosto); 

 Limpar com frequência as superfícies e equipamentos de contato (teclado, 

mouse, monitor, telefone, corrimões, maçaneta, óculos, relógio, celular, 

colchonete, etc.); 

 Caso apresente sintomas como tosse, febre ou dificuldade respiratória, 

reduzir os contatos sociais, ficar em casa, verificar a necessidade de 

deslocamento para a unidade de saúde para próxima; 

 Atualizar Cartão de Vacinas (vacina influenza deverá estar disponível a 

partir do dia 23 de março, conforme o Ministério da Saúde); 

 Evitar cuspir/escarrar no chão e nas paredes; 

 Evitar compartilhar utensílios de contato com a boca (copos, talheres, 

canudos, garrafas, pratos e objetos íntimos: batom, toalha, sabonete); 

 Tomar bastante água e suco de fruta natural; 

 Tomar banho e trocar as roupas diariamente; 

 Evitar ir em cinemas, teatros, festas comemorativas; e outros ambientes 

fechados e aglomerados; 

 Evitar visitar pessoas idosas, se possível, conversar por meio das redes 

sociais; 

 

4. FATORES DE RISCOS PARA COMPLICAÇÕES:  

 

 Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após 

o parto (incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal).  

 Indivíduos que apresentem:  

 Pneumopatias (incluindo asma).  

 Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica).  

 Nefropatias.  

 Hepatopatias.  

 Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme).  

 Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus 

descompensado).  
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 Transtornos neurológicos que podem comprometer a função 

respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção cognitiva, lesões 

medulares, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, atraso de 

desenvolvimento, acidente vascular cerebral (AVC) ou doenças 

neuromusculares).  

 Imunossupressão (incluindo medicamentosa ou pelo vírus da 

imunodeficiência humana).  

 Obesidade.  

 Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido 

acetilsalicílico (risco de síndrome de Reye).  

 Adultos ≥ 60 anos.  

 Crianças < 2 anos.  

 População indígena. 

 

5. TRATAMENTO  

 

Não há nenhum antiviral específico recomendado para o tratamento de 

infecções por COVID-19. Pessoas infectadas com este vírus devem receber 

tratamento para auxiliar no alívio de sintomas. Para casos de pacientes em 

quadros severos (Síndrome da Insuficiência Respiratória Aguda - SDRA)  deve-

se incluir suporte de terapia intensiva, com aquisição de aparelhos ventiladores 

artificiais afim de garantir o suporte respiratório. Tais medidas devem ser supridas 

pelas esferas de gestão Federal, Estadual e Municipal. 

Existem evidências científicas ou em uso clínico off-label, da eficácia de 

alguns fármacos tais como: Hidroxicloroquina, Azitromicina, Ivermectina e 

Anticoagulantes no tratamento de casos graves de COVID-19.   

 

6. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  

 

As características epidemiológicas do Novo Coronavírus (COVID-19) e seu 

comportamento nos diversos países, o definem como de altíssima importância 

para a saúde pública internacional exigindo um sistema de vigilância 
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epidemiológica (SVE) de máxima sensibilidade e oportunidade, tendo como 

objetivos:  

 

6.1. Objetivo Geral  

 

Orientar os serviços de saúde do setor público que atua atenção primaria na 

identificação notificação, investigação laboratorial e manejo oportuno de casos 

suspeitos de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus de modo minimizar o os 

riscos de transmissão sustentada no território municipal,evitando assim a 

transmissão do vírus. Conscientizar os contatos próximos frente as condutas 

adotas por medidas de precaução e prevenção e orientar população geral no 

objetivo evitar/minimizar infecções virais.  

 

6.2. Objetivos Específicos  

 

 Detectar, identificar e notificar todos os casos suspeitos de coronavírus 

(COVID-19);  

 Orientar o manejo oportuno de casos suspeitos;  

 Orientar o fluxo de vigilância epidemiológica para o diagnóstico dos casos 

suspeitos;  

 Orientar na divulgação das informações;  

 Promover a comunicação de risco;  

 Promover ações de educação em saúde; 

 Estabelecer cuidados para redução do risco geral de contaminação pelo 

COVID-19 aos profissionais envolvidos nos atendimentos e protocolos 

relacionados.  

 

6.3.  Estratégia de Enfrentamento:  

 

O Enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), no 

município de Tartarugalzinho, dar-se-á por:  
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Vigilância epidemiológica de possíveis casos importados do novo vírus 

COVID-19, ou seja, pessoas com quadro de Coronavírus que tenham viajado para 

outros países ou outras regiões do Brasil e do estado;  

Vigilância epidemiológica de casos, quando a doença estiver disseminada no 

Município.  

 

7.  DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 
7.1 - Dados da incidência mundial da COVID-19 (13/04/2020) 
 

 
TOTAL DE PAÍSES AFETADOS NÚMERO MUNDIAL DE CASOS 

CONFIRMADOS 
NÚMERO MUNDIAL DE 

ÓBITOS 

185 1.904.566 118.459 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16 
 

 

FIGURA 03: Ranking Mundial de Casos Confirmados Por Países ( 13/04/2020) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 04: Mapa de casos confirmados de COVID-19 no Brasil por Estados 
(13/04/2020)

 
 
 

ORDEM NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS PAÍS 

1.  572.169 ESTADOS UNIDOS 
2.  169.496 ESPANHA 
3.  159.516 ITÁLIA 
4.  137.875 FRANÇA 
5.  128.208 ALEMANHA 
6.  89.569 REINO UNIDO 
7.  83.217 CHINA 
8.  73.303 IRÃ 
9.  61.049 TURQUIA 
10.  26.710 HOLANDA 
11.  25.688 SUÉCIA 
12.  22.720 BRASIL 
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FIGURA 05: Dados Epidemiológicos do município de Tartarugalzinho. 
 

          

 

8. DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

PÚBLICA 

Definições de casos operacionais para a VIGILÂNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 

não são definições clínicas. Os médicos podem identificar situações em que a 

avaliação clínica pode ser levada em consideração e a sua decisão deve ser 

registrada na ficha de notificação e no prontuário do paciente. 

 

8.1. CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)  

●  SITUAÇÃO 1 – VIAJANTE: Pessoa que, nos últimos 14 dias, retornou de viagem 

internacional de qualquer país ou local de confirmada transmissão local e 

apresente:  

I. Febre e pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, 

dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou 

conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, 

saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, 

tiragem intercostal e dispnéia). 
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●  SITUAÇÃO 2 – CONTATO PRÓXIMO: Pessoa que, nos últimos 14 dias, teve 

contato próximo de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 e apresente:  

II. Febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 

dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou 

conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, 

saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, 

tiragem intercostal e dispnéia). 

 

8.2. CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)  

●  SITUAÇÃO 3 – CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que, nos últimos 14 dias, resida 

ou trabalhe no domicílio de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 E 

apresente:  

III. Febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 

dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou 

conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, 

saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, 

tiragem intercostal e dispneia) ou outros sinais e sintomas 

inespecíficos como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, 

gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação 

e inapetência. 

 

8.3. CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)  

●  LABORATORIAL: caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-PCR 

em tempo real, pelo protocolo Charité. 

● CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito ou provável com histórico de contato 

próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19, que 

apresente febre ou pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos 

últimos 14 dias após o contato, e para o qual não foi possível realizar a 

investigação laboratorial específica.  

 

  8.4. CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

Caso que se enquadre na definição de suspeito E apresente resultado 

laboratorial negativo para SARS-CoV2 ou confirmação laboratorial para outro 

agente etiológico. 

 

8.5. CASO EXCLUÍDO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)    
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Diante do aumento de registros na base de dados do FORMSUS2, serão 

classificados como excluídos aqueles que apresentarem duplicidade OU que não se 

enquadram em uma das definições de caso acima. 

 

8.6. CASO CURADO DA DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)  

Diante das últimas evidências compartilhadas pela OMS e países afetados, o 

Ministério da Saúde define que são curados: 

8.6.1. Casos em isolamento domiciliar: casos confirmados que passaram 

por 14 dias em isolamento domiciliar, a contar da data de início dos sintomas E 

que estão assintomáticos.  

8.6.2. Casos em internação hospitalar: diante da avaliação médica. 

 

9.0. DEFINIÇÕES E OBSERVAÇÕES: 

●  FEBRE:  

 Considera-se febre a temperatura acima de 37,8. Alerta-se que a 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. Nessas situações, a avaliação clínica deve ser levada 

em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação.  

●  CONTATO PRÓXIMO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-

19:  

 Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as 

mãos);  

 Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções 

infecciosas (por exemplo, gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido 

ou lenços de papel usados e que contenham secreções);  

 Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a 

uma distância inferior a 2 metros;  
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 Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, 

sala de reunião, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma 

distância inferior a 2 metros;  

 Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um 

caso de COVID-19 ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de 

um caso de COVID-19 sem Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

recomendado, ou com uma possível violação do EPI; - Um passageiro de uma 

aeronave sentado no raio de dois assentos de distância (em qualquer direção) 

de um caso confirmado de COVID-19; seus acompanhantes ou cuidadores e os 

tripulantes que trabalharam na seção da aeronave em que o caso estava 

sentado.  

 CONTATO DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19:  

 Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados 

os residentes da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento etc. 

   FIGURA 06: Cenário de transmissão da COVID-19, Ministério da Saúde (2020). 

 

 

10. NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS CASOS SUSPEITOS DA COVID-19 PELAS 

UNIDADES DE SAÚDE: 

A COVID-19 é uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) e Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN), segundo anexo II do Regulamento Sanitário Internacional, portanto, um 

evento de saúde pública de notificação imediata, como determina a Portaria de 

Consolidação Nº 04, anexo V, capítulo I, seção I 

(http://j.mp/portariadeconsolidacao4ms).  
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Todo caso que atender a Definição de Caso Suspeito da Doença do 

Coronavírus (COVID-19) do Ministério da Saúde, deve ser obrigatoriamente 

notificado pelo profissional conforme fluxograma das unidades de referência, essa 

notificação deve ser imediatamente repassa para Vigilância Epidemiológica do 

Município de Tartarugalzinho, que deve fazer contato imediato com a Vigilância 

Epidemiológica do Estado do Amapá, por meio da equipe CIEVS-SVS-AP.  

Se o caso atende a definição de Caso suspeito e/ou provável de Coronavírus, 

o município deverá proceder a Coleta de Amostra respiratória (coleta de amostra 

de Escarro em Soro Fisiológico) e providenciar a correta armazenagem e 

encaminhamento para diagnóstico conforme especificações do LACEN/AP.  

A Gestão deve garantir insumos estratégicos necessários para o 

enfrentamento da COVID19 (Material para coleta, EPIs, medicamentos e transporte 

à disposição para envio das amostras para o LACEN-AP. 

 
 
11. MEDIDAS PARA MITIGAR A VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DA COVID-19: 
 

I. QUARENTENA: Recomendação adotada pelas autoridades sanitárias 

que visam redução no funcionamento de estabelecimentos 

comerciais e de serviços. 

 

II. ISOLAMENTO SOCIAL: Recomendação adotada pelas autoridades 

sanitárias que visam reduzir a possibilidade de contágio da 

população através de medidas restritivas de diminuição do fluxo de 

trânsito de pessoas.  

 

III. ISOLAMENTO DO VIAJANTE: Recomendação adotada pelas 

autoridades sanitárias para viajantes que tiveram contato com casos 

suspeitos ou confirmados ou que estiveram em países/regiões com 

transmissão comunitária, a recomendação é que cumpra o 

isolamento domiciliar voluntário por um período de 07 dias mesmo 

sem apresentar sintomas da COVID-19.   

 

IV. ISOLAMENTO DOMICILIAR OBRIGATÓRIO PARA OS CASOS 

SUSPEITOS/CONFIRMADOS: Recomendação adotada pelas 
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autoridades sanitárias para paciente SUSPEITOS OU CONFIRMADOS 

DE COVID19. Neste caso o isolamento domiciliar obrigatório por um 

período de 14 dias seguindo as recomendações da autoridade 

sanitária. 

 

12. ISOLAMENTO DOMICILIAR E SEUS CUIDADOS 
 
12.1. DEFINIÇÃO: 
 

É uma forma de permanecer em casa tomando alguns cuidados que 

diminuem o risco de transmitir infecções respiratórias, como a provocada pelo 

Coronavírus (Covid-19). Estes cuidados especiais impedem o contato das 

secreções respiratórias (gotículas expelidas ao espirrar ou tossir) de uma pessoa 

que pode estar com o Coronavírus (Covid-19) entrem em contato com outras 

pessoas.  

 

12.2. DO ISOLAMENTO DOMICILIAR:  

 

Os casos suspeitos de Covid-19 até receber o resultado negativo dos 

exames. Se o resultado for positivo o paciente deve ficar em isolamento até o 

desaparecimento dos sintomas respiratórios. A equipe de saúde orientará os 

pacientes e seus familiares sobre quando é necessário fazer esse tipo de 

isolamento, quem deve ficar isolado e por quanto tempo.  

 

12.3. DO LOCAL QUE O PACIENTE PRECISA PARA PERMANECER EM 

ISOLAMENTO DOMICILIAR: 

 

O ideal é que a pessoa fique sozinha em um quarto, ou em um cômodo da 

casa adaptado como quarto, se possível com um banheiro privativo. As portas do 

quarto devem ficar fechadas o tempo todo, mas as janelas devem ficar abertas para 

que o ambiente fique bem ventilado. O paciente só deve sair deste quarto em caso 

de necessidade (por exemplo, para ir ao banheiro se este for separado, ou para ir 

ao médico quando preciso). Se o doente precisa fazer algum tratamento com 

inalação (ou nebulização), deve fazer sempre dentro do quarto. As refeições 

também devem ser servidas dentro deste quarto.  
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12.4. DO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE EM ISOLAMENTO DOMICILIAR:  

 

Qualquer familiar ou amigo pode cuidar do paciente, mas é preciso evitar 

que sejam gestantes, idosos ou pessoas com outros problemas de saúde, como 

outras doenças respiratórias (bronquite, asma, enfisema, etc.). Os cuidadores 

devem evitar contato com as secreções respiratórias do doente, seguindo as 

instruções para uso correto de máscaras cirúrgicas, limpeza da casa e dos 

utensílios usados, além da lavagem das roupas e das mãos.  

 

12.5. DA VISITAS: 

 

As visitas devem ser proibidas. Só as pessoas que precisam cuidar do 

paciente (dar comida, remédios e etc.) podem entrar no quarto.  

 

12.6. DOS CUIDADOS COM A HIGIENE DOMICILIAR: 

  

Os cuidados de isolamento domiciliar não exigem nenhum equipamento 

especial. Além dos produtos de limpeza comuns é necessário ter máscaras 

cirúrgicas e álcool gel que podem ser adquiridos em farmácias.  

O quarto e o banheiro devem ser limpos normalmente todos os dias. As 

superfícies do banheiro e do quarto devem ser desinfetadas com álcool 70%. O 

piso do banheiro e o vaso sanitário devem ser desinfetados com hipoclorito (água 

sanitária), após a limpeza. A tampa do vaso sanitário deve ser mantida fechada 

durante o acionamento da descarga. Os panos de limpeza devem ser lavados após 

cada uso e desinfetados com hipoclorito (água sanitária). Antes de usar o álcool ou 

o hipoclorito certifique-se que essas substâncias não danificarão os objetos. O lixo 

do quarto e do banheiro do doente deve ser descartado em sacos fechados, 

normalmente, junto com o lixo da casa.  

 

12.7. DA UTILIZAÇÃO DE MÁSCARAS:  
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Os cuidadores do doente devem colocar a máscara antes de entrar no 

quarto do doente e ficar com ela, tampando boca e nariz, durante todo o tempo em 

que ficarem lá.  

O doente não precisa ficar de máscara dentro do quarto, mas deve colocar a 

máscara, tampando boca e nariz sempre que for sair, por qualquer motivo, e 

permanecer com ela durante todo o tempo em que ficar fora do quarto. Mesmo 

dentro do quarto, o doente deve cobrir o nariz e a boca com lenços de papel ao 

tossir ou espirrar.  

As máscaras usadas pelo doente e pelo cuidador devem ser descartadas no 

lixo após cada uso.  

 

12.8. DOS CUIDADOS QUE O CUIDADOR DEVE TOMAR: 

 

É importante lavar as mãos com água e sabão após cada contato com o 

doente ou com as roupas, toalhas e lençóis que ele tenha usado (após a lavagem 

das roupas e a troca de roupas, por exemplo), após a lavagem de pratos, copos e 

talheres do doente, após a limpeza do quarto, do banheiro e dos objetos, e após 

cada vez que a máscara for retirada. Pode ser usado álcool gel 70% substituindo a 

lavagem se as mãos não estiverem sujas.  

 

12.9. DA LAVAGEM DOS UTENSÍLIOS USADOS PELO DOENTE: 

   

Não é necessário lavar as roupas do paciente em separado, mas outras 

pessoas só podem usar qualquer peça que teve contato com o doente depois da 

lavagem. Na hora de recolher e de lavar as roupas elas não devem ser sacudidas.  

 

12.10. DA LIMPEZA DE OBJETOS USADOS PELO DOENTE:  

A louça utilizada pelo paciente não precisa ser lavada em separado, mas 

assim como as roupas os copos, pratos e talheres só podem ser usados por outras 

pessoas depois de lavados. Qualquer outro objeto que o doente usar, como por 

exemplo, aparelho de telefone, livros, computador, jornais e revistas, deve ser 

limpo e desinfetado com álcool a 70% antes de ser usado por outra pessoa. Antes 

de usar o álcool certifique-se que essa substância não danificará os objetos.  
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12.11. DOS CUIDADOS DO DOENTE: 

  

O doente deve ficar em repouso, tomar bastante líquido e receber 

alimentação leve e balanceada. Podem ser usados analgésicos a anti-térmicos 

comuns para os sintomas.  

 

12.12. DO ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE AO HOSPITAL:  

O doente deve ser levado para atendimento médico se apresentar piora. Em 

caso de dor no peito, falta de ar, extremidades azuladas (unhas e pontas dos 

dedos), desidratação, vômitos incontroláveis, diminuição da quantidade de urina, 

vertigens e confusão mental o paciente deve ser conduzido a um hospital 

imediatamente.  

 

12.13. DA CONTAMINAÇÃO DOMICILIAR: 

 

Deve procurar atendimento médico em unidade de saúde. Na consulta deve 

informar que teve contato com caso suspeito e fazer a coleta para exame para 

diagnóstico  

 

12.14. DO ISOLAMENTO NO PRONTO ATENDIMENTO:  

 

O isolamento dos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo 

coronavírus (2019-nCoV) deve ser realizado, preferencialmente, em quarto 

privativo comporta fechada e bem ventilado. Caso o serviço de saúde não disponha 

de quartos privativos em número suficiente para atendimento necessário, deve-se 

proceder com o isolamento por coorte, ou seja, separar em uma mesma enfermaria 

ou área os pacientes com suspeita ou confirmação para COVID-19. Deverá ser 

respeitada distância mínima de 1 metro entre os leitos e restringir ao máximo o 

número de acessos à área (inclusive de visitantes).  

Os profissionais de saúde que atuarem na assistência direta aos casos 

suspeitos ou confirmados devem ser organizados para trabalharem somente na 

área de isolamento, evitando circulação para outras área de assistência.  
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A área estabelecida como isolamento deverá ser devidamente sinalizada, 

inclusive quanto às medidas de precaução a serem adotadas: padrão, gotículas e 

contato ou aerossóis. 

Normas e rotinas de procedimento deverão ser elaboradas e 

disponibilizadas pelo serviço de saúde a todos os profissionais envolvidos na 

assistência ao casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus 

(COVID-19).  

 

12.15. TRANSPORTE DOS CASOS EM ISOLAMENTO: 

 

 Isolar precocemente pacientes suspeitos durante o transporte. Os mesmos 

deverão utilizar máscara cirúrgica todo o momento, desde a identificação 

até chegada ao local de isolamento.  

 Melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o 

transporte.  

 Utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI) quando em contato com 

o caso suspeito, (luvas descartáveis, avental, proteção para os olhos e 

máscara cirúrgica).  

 Realizar higiene das mãos com preparação alcoólica frequentemente.  

 Orientar pacientes e possíveis acompanhantes quanto à importância da 

higienização frequente das mãos.  

 Comunicar imediatamente aos profissionais dos serviços de atendimento 

ambulatorial ou pronto atendimento se caso suspeito ou confirmado.  

 Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a 

realização do transporte. A desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, 

hipoclorito de sódio ou outro desinfetante indicado para este fim e seguindo 

procedimento operacional padrão definido para a atividade de limpeza e 

desinfecção do veículo e seus equipamentos.  

 Reforçar a provisão de todos os insumos (máscaras cirúrgicas, máscaras 

N95, sabonete líquido ou preparação alcoólica, lenços de papel, avental 

impermeável, óculos de proteção e luvas de procedimento) do veículo de 

transporte.  
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13. ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO-AP 

PARA ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) norteará as ações 

de saúde no município de Tartarugalzinho-AP, definindo objetivos e metas, 

seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, no que diz respeito 

à resposta à Pandemia, a serem desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, 

cujo objetivo principal deste Plano de Contingência é preparar o município para 

gerir o risco de infecção e enfrentar eventuais casos de doença por Coronavírus 

(SARS-CoV-2), agente causal da COVID-19, minimizando a sua transmissão e o seu 

impacto na comunidade. Dentre as atribuições a serem seguidas, podemos citar: 

 Traçar estratégias para prevenção/redução da transmissão da doença, por 

meio do monitoramento e controle dos pacientes já detectados; 

 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 através da criação de folders em mídia e impresso para 

disponibilizar à população como forma de conscientização, prevenção e 

alerta epidemiológico. 

 Gestão de insumos como Equipamentos de Proteção Individual, Correlatos, 

medicamentos, fichas de notificação, guias de isolamento domiciliar, 

material de expediente, material para coleta de exames, testes rápidos, 

combustível para ações na sede e zona rural, garantir barreiras sanitárias 

com acomodações para os profissionais de saúde, alimentação para os 

trabalhos em áreas distantes e material de limpeza.   
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 Gestão de aquisição de equipamentos para o enfrentamento do COVID-19 

no município de Tartarugalzinho, tais como: respiradores artificiais, 

oxímetros, balas de oxigênio, aparelhos de PA, glicose, termômetro digital e 

infravermelho. 

 Capacitação de recursos humanos para execução das ações de assistência e 

Vigilância em Saúde relacionadas ao enfrentamento do coronavírus. 

 Criação do COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS.  

 Garantir o pagamento dos salários dos servidores da saúde que estão 

envolvidos em todo o processo de enfrentamento ao COVID-19 na esfera 

municipal. 

 Viabilizar aos servidores gratificação remunerada conforme grau de 

escolaridade (fundamental, técnico e superior), exclusivamente aos 

envolvidos no processo de enfrentamento ao COVID-19 na esfera municipal, 

em função das horas extras trabalhadas. 

 Garantir a contratação de servidores da área da saúde para atuação do 

enfrentamento ao COVID-19 para a Unidade Básica de Saúde e Unidade 

Mista de referência no município, caso haja a necessidade. 

 

13.1 OBJETIVOS 

 

13.1.1 Objetivos gerais 

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

COVID- 19 no município de Tartarugalzinho/AP. 

 

13.1.2 Objetivos específicos 

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

oportuna; 

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

 Estabelecer insumos estratégicos na utilização de casos suspeitos; 

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

monitoramento e controle dos pacientes já detectados; 

 Intensificar ações de capacitação dos profissionais de saúde da rede 

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

clínico 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, em articulação com as demais secretarias municipais, 

órgãos e entidades públicas e privadas. 

 

14. NÍVEIS DE RESPOSTA A COVID-19 

 
Nesse contexto, considerando a organização do Plano Nacional 

Contingência para Infecção Humana pelo Coronavírus 2019 (COVID – 19), em que 

as atividades previstas são elaboradas a partir de uma classificação de risco em 

três níveis de resposta (Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública) e 

tendo em vista que o Ministério da Saúde (MS) declarou Emergência de Saúde 

Pública, em 04 de fevereiro de 2020. Cabe destacar que no momento da elaboração 

do presente plano não havia sido detectado nenhum caso confirmado de infecção 

pelo Coronavírus neste município. Assim, a eventual detecção e disseminação 

poderá implicar algumas mudanças neste Plano, de acordo com a evolução da 

situação epidemiológica. Este cenário deve ser monitorado periodicamente, tendo 

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

para garantir que o nível de resposta seja adequado e as medidas correspondentes 

sejam adotadas. 

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

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

Coronavírus afetar o Brasil e seu impacto para a saúde pública. Questões 

importantes são consideradas nessa avaliação: 

 

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

transmissão entre reservatórios para humanos ou humano para humano, 

capacidade de sustentar o nível da comunidade e surtos; 

 Propagação geográfica do novo coronavírus (COVID-19) entre humanos, 

animais, como a distribuição global das áreas afetadas, o volume de 

comércio e viagens entre as áreas afetadas e outras unidades federadas; 
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 Gravidade clínica da doença, como complicações graves, internações e 

mortes; 

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

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

 Disponibilidade de medidas preventivas, como vacinas e possíveis 

tratamentos; Recomendações da Organização Mundial da Saúde e 

evidências científicas publicadas em revistas científicas. 

 

14.1. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS SEGUNDO NÍVEL DE ATIVAÇÃO 

 

14.1.1 Nível de Resposta 1: ALERTA 

 

INDICADOR: A Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) como 

potencial Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), 

segundo anexo II do Regulamento Sanitário Internacional. 

 

I. Componente: VIGILÂNCIA EM SAÚDE: 

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

serviços de  saúde. 

 Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas 

evidências ou recomendações da OMS. 

 Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos 

suspeitos para infecção humana por COVID-19. 

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

monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo 

COVID-19, conforme a definição de caso estabelecida, no devido sistema de 

informação orientado pelo MS. 

 Articular com a rede de serviços públicos 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. 
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 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. 

 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-AP  

 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 por COVID-19. 

 

II. Componente: VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 

 

 Elaborar material informativo para orientar os viajantes quanto à 

prevenção e controle a infecção humana pelo COVID-19. 

 Orientar e inspecionar os Estabelecimentos comerciais e 

Microempreendedores localmente, sobre as orientações de prevenção e 

controle da infecção humana pelo COVID-19. 

 

III. Componente: REDE ASSISTENCIAL: 
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 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. 

 

 

IV. 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. 

 Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito municipal. 

 Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, 

conforme solicitação a demanda. 

 
V. Componente: COMUNICAÇÃO DE RISCO: 

 

 Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e 

informações pertinentes prevenção e controle para infecção humana pelo 

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. 

 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 

informaçõesequivocadas (fakenews). 

 
VI. 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 

casossuspeitos 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). 

 
 
14.1.2. Nível de Resposta 2: PERIGO IMINENTE  
  

INDICADOR: quando há confirmação de caso suspeito para infecção 

humana pelo novo coronavírus (COVID-19) no TERRITÓRIO. 

 

I. Componente: VIGILÂNCIA EM SAÚDE: 
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 Acompanhar e monitorar os rumores sobre casos suspeitos. 

 Acompanhar a situação epidemiológica e divulgar Boletins Epidemiológicos 

produzidos pela CVS/SEMSA. 

 Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas 

evidências ou recomendações da OMS. 

 Intensificar orientações sobre notificação e investigação de casos 

potencialmente suspeitos de infecção pelo COVID-19. 

 Intensificar identificação de casos potencialmente suspeitos de infecção 

pelo COVID-19. 

 Intensificar a disseminação de informes da OMS, OPAS e MS sobre a 

situação epidemiológica da Infecção Humana pelo COVID-19 para a rede de 

atenção à saúde. 

 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 por COVID-19. 

 Emitir alertas para as unidades de saúde sobre a situação epidemiológica 

global e nacional, com orientações para medidas de prevenção e controle 

para infecção humana pelo Coronavírus. 

 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 eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos 

serviços de saúde. 

 Fortalecer os fluxos estabelecidos para o diagnóstico laboratorial de casos 

suspeitos para a infecção humana pelo COVID-19, junto à rede laboratorial 

de referência para os vírus respiratórios (LACEN-AP). 

 Aplicar os protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo COVID-19 

de acordo com as recomendações da OMS. 

 Realizar levantamento de capacidade de resposta para o diagnóstico de 

infecção humana pelo Coronavírus. 

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

laboratório de referência (LACEN-AP). 

 Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para o COVID-19 e 

outros vírus respiratórios. 
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 Comunicar a vigilância epidemiológica os resultados laboratoriais para 

adoção de medidas de prevenção e controle. 

 Estabelecer o fluxo para garantir o transporte das amostras ao LACEN-AP. 

 Vigilância Sanitária 

 Divulgar material informativo para orientar os viajantes quanto a 

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

 Orientar e inspecionar os Estabelecimentos comerciais e 

Microempreendedores localmente, sobre as orientações de prevenção e 

controle da infecção humana pelo COVID-19. 

 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). 

 Definição e divulgação dos equipamentos de proteção individual 

necessários aos atendimentos de casos suspeitos ou confirmados sobre as 

medidas de precaução e controle. 

 
II. 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 (públicos e privados) para coleta e transporte oportunos e 

adequados das amostras para diagnóstico laboratorial. 

 Levantar a disponibilidade nos hospitais de referência de leitos de 

internação com isolamento e leitos de UTI com isolamento para casos 

graves. 
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 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). 

 Estabelecer e apoiar o uso de Equipamentos de Proteção Individual para os 

profissionais do SUS de acordo com o protocolo de manejo clínico para a 

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

recomendação da ANVISA. 

 

III. 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. 

 Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, 

conforme solicitação a demanda. 

 

IV. 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). 

 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). 

 Divulgar informações epidemiológicas e de prevenção e controle da 

infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) no sítio do 

MS e para a imprensa. 

 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. 
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 Divulgar informações para população em geral em relação às medidas 

deetiqueta 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. 

V. 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 e insumos laboratoriais). 

 Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica 

(protocolos,manuais, guias, notas técnicas). 

 

14.1.3. Nível de resposta 3 : EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA  
 

INDICADOR: Há confirmação de transmissão local do primeiro caso de 

Coronavírus (COVID-19) no TERRITÓRIO. 

 
I. Componente: VIGILÂNCIA EM SAÚDE: 
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 Em casos confirmados de COVID-19 : Equipe de Saúde deverá realizar a 

análise do cumprimento adequado do Isolamento Domiciliar, caso seja 

detectado por esta equipe, que não existe esta  possibilidade, o Isolamento 

OBRIGATÓRIO, deverá ser cumprido em uma Unidade de Referência no 

Município.  

 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 SARS-COV-2 oportunamente. 

 Realizar investigação do caso confirmado pela infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19). 

 Elaborar e divulgar Boletins Epidemiológicos para atualização da situação 

epidemiológica do município e das ações de enfrentamento à COVID-19. 

 Acompanhamento diário dos casos confirmados com relação ao seu estado 

de saúde bem como garantir o cumprimento da recomendação 

OBRIGATÓRIA de isolamento domiciliar. 

 Manter a Rede de vigilância e atenção à saúde organizadas sobre a situação 

epidemiológica do município e a necessidade de adoção de novas medidas 

de prevenção e controle da infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19). 

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

serviços de saúde. 

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

infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 

 Disponibilizar equipes de resposta rápida para a investigação de casos 

confirmados da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 Conduzir investigação epidemiológica e rastrear contatos de casos 

suspeitos e confirmados da infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19). 

 Divulgar amplamente materiais de educação em saúde para o trabalhador 

da saúde. 

 Orientar os serviços de saúde e os pacientes suspeitos  quanto às medidas 

de prevenção e controle de infecção para casos suspeitos ou confirmados de 
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infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme orientações da 

Anvisa. 

 Garantir a execução dos fluxos para diagnóstico laboratorial para detecção 

de infecção 

 humana pelo novo coronavírus (COVID-19), junto a rede laboratorial de 

referência para os vírus respiratórios. 

 Aplicar os protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo novo 

coronavírus 

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

 Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para a infecção humana 

pelo novo 

 coronavírus (COVID-19) e outros vírus respiratórios. 

 Apoiar e garantir o transporte das amostras do município ao laboratório de 

referência ( LACEN-AP). 

 

II. Componente: VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 
 

 Intensificar a divulgação do material informativo para orientar os viajantes 

quanto a 

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

19). 

 Orientar e inspecionar os Estabelecimentos comerciais e 

Microempreendedores localmente, sobre as orientações de prevenção e 

controle da infecção humana pelo COVID-19. 

 Reforçar as orientações sobre a utilização dos equipamentos de proteção 

individual necessários aos atendimentos de casos suspeitos e demais 

medidas de precaução. 

 Mobilizar a rede de vigilância em saúde, considerando os Planos de 

contingência locais, da necessidade da preparação e adoção de medidas 

para o enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-

19). 

 
III. Componente: REDE ASSISTENCIAL: 
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 Apoiar o funcionamento adequado e oportuno da organização da rede de 

atenção para atendimento ao aumento de contingente de casos de SG, SRAG 

e da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 

 Apoiar a ampliação de leitos, reativação de áreas assistenciais obsoletas, ou 

contratação de leitos com isolamento para o atendimento dos casos de de 

SG, SRAG e da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 

 Acompanhamento do estado de saúde dos pacientes confirmados com 

COVID-19, verificar o cumprimento e adoção das recomendações de 

isolamento domiciliar OBRIGATÓRIO, referenciar os casos com 

sintomatologia grave para unidade de referência(HE-Macapá). 

 Reforçar a necessidade de garantir proteção aos profissionais atuantes no 

atendimento aos casos suspeitos ou confirmados da infecção humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19), nos serviços públicos e privados, conforme 

recomendações da Anvisa, garantindo provisionamento de Equipamento de 

proteção individual, evitando assim a desassistência. 

 
IV. 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. 

 Monitorar o estoque de medicamentos. 

 
V. Componente: COMUNICAÇÃO DE RISCO: 

 
 Emitir orientações de saúde para instituições privadas, escolas e público em 

geral, com o apoio do Grupo Executivo Interministerial (GEI); 

 Informar as medidas a serem adotadas pelos profissionais de diversas áreas 

e apopulação 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; 

 Monitorar as redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações 

equivocadas; 
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 Disponibilizar material informativo/educativo para públicos específicos: 

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

 

VI. Componente: GESTÃO: 
 

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

órgãos envolvidos na prevenção e controle do vírus SARS-COV-2. 

 Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o 

cenário epidemiológico da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-

19). 

 Garantir e monitorar estoque estratégico de medicamento para o 

atendimento de casos suspeitos e confirmados para o vírus SARS-COV-2. 

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

controle da vírus 

 SARS-COV-2. 

 Emitir instruções para os órgãos de governo sobre diretrizes de controle de 

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

 DECRETOS MUNICIPAIS REFERENTES AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS. 

1. DECRETO MUNICIPAL 049/2020-PMT EM 17 DE MARÇO DE 2020. 
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2. DECRETO MUNICIPAL 051/2020-PMT EM 19 DE MARÇO DE 2020. 
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3. DECRETO MUNICIPAL 061/2020-PMT EM 06 DE ABRIL DE 2020. 
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4. DECRETO MUNICIPAL 063/2020-PMT EM 22 DE ABRIL DE 2020. 
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5. DECRETO MUNICIPAL 051/2020-PMT EM 29 DE ABRIL DE 2020. 
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ANEXO II 

RELATÓRIO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DE SAÚDE DE 

TARTARUGALZINHO NA PREVENÇÃO E COMBATE DA POSSÍVEL TRANSMISSÃO 

LOCAL DA COVID-19. 

    Reunião em Macapá, no Palácio do Governo, solicitada pelo Governador do 

Estado do Amapá, a todos os gestores municipais, secretários municipais de 

saúde e equipe, visando prestar informações e anunciar as medidas estaduais 

adotadas para enfrentamento contra a COVID-19 em 17/02/2020. 

    Acompanhamento do Decreto Estadual N°1377/2020. 

    Reunião do gestor local e sua equipe e posterior Publicação do Decreto Municipal 

N °049/2020. 

    Criação do Comitê Municipal de Enfrentamento da COVID-19 através do decreto 

051/2020 PMT. 

    Equipe do COMINTÊ DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS realiza reunião 

com a equipe de saúde a nível local visando à organização e capacitação para 

enfrentamento da COVID-19. 

    Definição das unidades de referência para os usuários com sintomas de COVID-

19: Unidade Mista de Saúde de Tartarugalzinho(U.M.S.T.) e Unidade Básica de 

Saúde Ipojucan (U.B.S. IPOJUCAN). 

    Criação do fluxograma de atendimento nas unidades de referência local bem 

como determinar o fluxo de referência estadual. 

    Implantação de RONDA DIÁRIA no município afim de garantir o cumprimento 

das recomendações dos Decretos Estadual e Municipal referente ao prevenção de 

possível disseminação da COVID-19 (Parceira entre das diversas secretarias 

municipais (Saúde, Educação, Ação Social, Obras, entre outras), Polícia Militar e 

Civil, Conselho Tutelar. 

    Implantação de Blitz na BR-156 afim de realizar ações educativas de medidas 

prevenção, bem como inspeção do uso dos EPI´s pelos trabalhadores de 

transporte alternativos conforme recomendações de prevenção à transmissão da 

COVID-19. 

   Adoção das medidas para cumprimento das recomendações referente ao Decreto 

Municipal 063/2020: como fichas de notificação sanitária. 
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    Divulgação das medidas de prevenção a COVID-19: Mídias sociais (Whatsapp, 

Facebook, Instagram), utilização de carro de som, distribuição de panfletos 

educativos, visitas periódicas da equipe de saúde para participar da programação 

da rádio Tartarugal FM; 

    A Equipe de Vigilância Sanitária realizou visitas aos estabelecimentos comerciais 

e microempreendedores, visando esclarecimento, obediência a recomendações e 

fechamento de alguns estabelecimentos não essenciais através do cumprimento 

das medidas do Decreto 063/2020 e 068/2020.    

    Equipe de Vigilância em Saúde e Unidades de referência iniciam busca ativa de 

possíveis casos suspeitos e sintomáticos da COVID-19, utilizando os critérios 

estabelecidos pelos protocolos do Ministério da Saúde. 

    Busca ativa de pessoas que encontram-se residindo no município de 

Tartarugalzinho, que estiveram em regiões/países com transmissão comunitária 

confirmada ou que tiveram contato com casos suspeitos/confirmados da COVID-

19; 

    Acompanhamento do estado clínico de saúde e monitoramento do cumprimento 

do Isolamento domiciliar obrigatório de suspeitos notificados no município. 

    Criação do guia de isolamentos domiciliar e termo de responsabilidade de 

isolamento domiciliar. 

   Criação das fichas de notificação de casos supeitos de COVID-19.  

    Integração entre a Equipe de Vigilância em Saúde e Atenção Básica de maneira a 

ampliar as atividades educativas através de ações realizadas na sede e em todas 

as localidades de zona rural do município (Panfletagens, fixação de faixas, visitas 

domiciliares, detecção ativa de possíveis casos suspeitos da COVID-19 e 

acompanhamento médico dos casos em isolamentos domiciliar). 

   Divulgação dos boletins epidemiológicos com dados do municipio. 

   Realização de coletas de amostras para realização de exame laboratorial no 

LACEN-AP. 

    Criação do canal de comunicação do CENTRO DE OPERAÇÕES EMERGENCIAIS DE 

ENFRETAMENTO AO CORONAVÍRUS. 

    Entrega de EPIS aos profissionais envolvidos no enfrentamento do 

CORONAVÍRUS.  

    Contratação de costureiras locais para confecção de máscaras e jalecos 

descartáveis para suprir a necessidade de EPIS para os profissionais da saúde, 
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haja vista a escassez no mercado estadual e a necessidade imediata de repor 

estoque. 

    Borrifação com cloro em órgãos no território municipal com grande risco de 

contaminação por COVID-19, como por exemplo, UBS Ipojucan, Unidade Mista de 

Tartarugalzinho, Policia Civil. 
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ANEXO III 

 FOTOS DAS AÇÕES REALIZADAS 

 

 Reuniões periódicas com a equipe de Saúde visando elaboração das 
estratégias para enfrentamento da COVID-19.  
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 Equipe de Saúde Municipal realiza reuniões visando Organização e capacitação 
da equipe de saúde a nível local para enfrentamento da COVID-19. 
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 Fluxogramas de atendimentos na UBS IPOJUCAN E UMST. 
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 Criação de mídias para trabalho de prevenção ao CORONAVÍRUS. 
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 Equipe participando da programação da rádio Tartarugal FM. 
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 Equipe de Vigilância Sanitária realizando visitas aos estabelecimentos 

comerciais e microempreendedores, visando esclarecimento, obediência a 

recomendações e fechamento de alguns estabelecimentos não essenciais através do 

cumprimento das medidas do Decreto 049/2020. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Acompanhamento do estado clínico de saúde e monitoramento do 
cumprimento do Isolamento domiciliar obrigatório de suspeitos notificados no 
município. 
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 Integração entre a Equipe de Vigilância em Saúde e Atenção Básica de maneira 

a ampliar as atividades educativas através de ações realizadas na sede e em todas as 

localidades de zona rural do município (Panfletagens, fixação de faixas, visitas 

domiciliares, detecção ativa de possíveis casos suspeitos da COVID-19). 
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 Realização de Rondas diárias (diurnas e noturnas em parceira entre as 
Equipes de Saúde, Polícia Militar, Polícia Civil e Conselho Tutelar afim de 
cumprimento das medidas do Decreto Municipal em vigor). 
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 Implantação de Blitz na BR-156 afim de realizar ações educativas de 
medidas prevenção, bem como inspeção do uso dos EPI´s pelos trabalhadores de 
transporte alternativos conforme recomendações de prevenção à transmissão da 
COVID-19. 
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 Entrega de Equipamentos de Proteção Individual para profissionais da 
saúde do município e estado com atuação em Tartarugalzinho. 
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 Confecção de máscaras e jalecos descartáveis para o desenvolvimento do 
trabalho dos profissionais de saúde. 
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 Borrifação com cloro em órgãos no território municipal com grande risco de 
contaminação por COVID-19. 
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 Guia de isolamentos domiciliar e termo de responsabilidade de isolamento 
domiciliar. 

 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

 

 Ficha de notificação de casos supeitos de COVID-19. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

 

OBS: Os estabelecimentos que descumprirem as recomendações sanitárias, conforme Decreto Municipal( N° ___ / 06/04/20), estarão cabíveis  as sanções 

previstas,  que incluem multa e fechamento do referido estabelecimento. 

 Recomendações aos estabelecimentos comerciais e microempreendedores: 
 
 
 

                                                                          

                             ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

 

Recomendações a serem seguidas pelos estabelecimentos comerciais e 

microempreendedores, afim de garantir a prevenção da transmissão do COVID19: 

 

I - Empregar mecanismos de restrição de acesso ao público(instalação de grades); 

II - Observar distância mínima de 1,5 metros entre pessoas durante atendimento e espera, com fita, 

giz, cones, e outros materiais que possam ser usados para sinalização; 

III - Disponibilizar espaço externo para área de espera, sempre que possível, e se as condições 

climáticas permitirem; 

IV – Disponibilizar informações visíveis ao público com as orientações das medidas para contenção 

da Covid-19, nas áreas de circulação e uso comum; 

V - Suspender, durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública da Covid-19, a 

alimentação e degustação de produtos, com exceção da alimentação dos próprios colaboradores do 

estabelecimento; 

VI - Providenciar o desenvolvimento de estratégias para diminuir o tempo que o usuário/cliente 

permanece em espera; 

VII - Adotar medidas adicionais para evitar a aglomeração de pessoas, como horários diferenciados 

para clientes com necessidades específicas; 

VIII - Disponibilizar álcool em gel em 70% ou equivalente profilático, para os empregados, 

colaboradores e consumidores; 

IX - Reforçar as ações de higiene em corrimãos, maçanetas de portas, carrinhos, cestas de compras, 

banheiros e nas áreas de circulação de público e de preparação de alimentos, com intervalo máximo 

de três horas; 

X – Disponibilizar aos empregados e colaboradores equipamento de proteção individual, luvas e 

máscaras de procedimento; 
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