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1. INTRODUÇÃO 

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

casos de pneumonia de etiologia desconhecida detectada na cidade de Wuhan, província 

de Hubei. As autoridades chinesas identificaram um novo tipo de Coronavírus, que foi 

isolado em 07 de janeiro de 2020. Em 11 e 12 de janeiro de 2020, a OMS recebeu mais 

informações detalhadas, da Comissão Nacional de Saúde da China, de que o surto 

estava associado a exposições em um mercado de frutos do mar, na cidade de Wuhan.  

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

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em razão da 

disseminação do Coronavírus, após reunião com especialistas. Em 03 de fevereiro de 

2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 

(COVID-19),  a Portaria nº 356/GM/MS de 11 de março de 2020 que estabelece as medidas 

para enfrentamento da emergência de Saúde Pública de importância Internacional 

decorrente do Coronavírus (COVID-19) e em consonância com o Plano estadual de 

Contingência para o enfrentamento da Infecção Humana pelo Coronavírus (2019-nCoV) 

do Estado do Piauí que estabelece um fluxograma de atendimento e hospitais de 

retaguarda ou porta de entrada a Secretaria Municipal de Saúde estabelece medidas de 

combate e prevenção ao COVID-19.  

1.2 Características gerais sobre a Infecção Humana por COVID-19  

Os Coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e 

animais, são altamente patogênicos (SARS e MERS). Na infecção Humana por COVID-19 

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

letalidade, mortalidade, infectividade e transmissibilidade. Não há vacina ou medicamento 

específico disponível. O tratamento é de suporte e inespecífico. Os Coronavírus são uma 

grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo 

camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os Coronavírus animais podem infectar 

pessoas e depois se espalhar entre pessoas como MERS-CoV e SARS-CoV. No início, 

muitos dos pacientes com surtos de doenças respiratórias causadas pelo Coronavírus 

2019 (COVID-19) em Wuhan, na China, tinham alguma ligação com um grande mercado 



 

CARIDADE DO PIAUÍ 

SMS – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

CASO SUSPEITO: 

 
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 10 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 próximo de caso2 

suspeito para o coronavírus (2019-nCoV), nos últimos 10 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 próximo de caso2 confirmado de 

coronavírus (2019-nCoV) em laboratório, nos últimos 10 dias anteriores ao aparecimento dos 

sinais ou sintomas. 

 

Atualização: 17/03/2020 

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

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

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

 

2. COMPONENTES DO PLANO 
 

As ações descritas a seguir são embasadas no conhecimento atual sobre o novo 

Coronavírus (2019-nCoV) e estão em consonância com as orientações do Ministério da 

Saúde e da Organização Mundial da Saúde. 

Todo o caso suspeito de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) 

deve ser tratado como um alerta. A tomada de decisão será realizada após discussão 

conjunta entre todos os entes envolvidos (município, estado e Anvisa – áreas de portos, 

aeroportos e fronteiras e Ministério da Saúde). 

As ações pertinentes devem ser desencadeadas a partir da definição de caso 

suspeito de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), que no momento atual 

é: 

 

1 Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em 
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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 de um 

paciente com suspeita de caso por novo 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. 

Para definição de caso suspeito, é importante salientar que: 
 

 

 Além do quadro clínico, a identificação da procedência e do roteiro de viagem nos últimos 

14 dias deve ser realizada de forma mais detalhada possível (país e cidade, número de 

vôos, datas, etc); 

 Deve-se levar em consideração os países e Estados atualmente afetados pela doença 

e/ou contato com caso suspeito ou confirmado do novo coronavírus (2019-nCoV), 

conforme definições a serem estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

Ministério da Saúde (MS) e ressalta-se que essas definições podem sofrer alterações 

diariamente. 

 
Ao se definir um caso como suspeito é importante: 
 
 

 Proceder com o isolamento do paciente, através da colocação de máscara cirúrgica 

e segregação em área com pouca ou nenhuma circulação de pessoas; 

 Notificação do caso às autoridades epidemiológicas locais (contato telefônico e 

preenchimento da ficha de notificação imediatamente; 

 Avaliar a gravidade do quadro clínico e seguir orientações em relação ao transporte e 

internação dos casos suspeitos graves de acordo com a regulação local e estadual para o 

Hospital Regional Justino Luz na cidade de Picos quw é a referencia para os casos 

Suspeitos. 

 Realizar o levantamento dos contactantes ou comunicantes, os quais deverão ser 



 

CARIDADE DO PIAUÍ 

SMS – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

acompanhados pelos próximos 16 dias a contar da data do contato. 

 
3. NÍVEIS DE RESPOSTA 

 
Este plano é composto por três níveis de resposta, aos moldes do Ministério da Saúde: 
 
 
Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública. Cada nível é baseado na 

avaliação do risco do novo Coronavírus afetar o Brasil e o impacto na saúde 

pública. 

Nível de resposta: Alerta 

O Nível de resposta de Alerta corresponde a uma situação em que o risco de 

introdução do novo Coronavírus (2019-nCoV) no Brasil e no Estado do Piauí seja elevado 

e não apresente casos suspeitos. 

Nível de resposta: Perigo Iminente 
 

Nível de resposta de Perigo Iminente corresponde a uma situação em que há 

confirmação de caso suspeito, conforme previsto no Capítulo IV, Seção I, Artigo 15 da Lei 

nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências: 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito 

administrativo, as seguintes atribuições: XIII - para atendimento de necessidades 

coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de 

calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera 

administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas 

naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização; 

 
Nível de resposta: Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 
 

Nível de resposta de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN) corresponde a uma situação em que há confirmação de transmissão local do 

primeiro caso do novo Coronavírus (2019-nCoV), no território nacional, com 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 
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PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS 

 
Diante do exposto a Prefeitura Municipal de Caridade juntamente com a Secretaria 

Municipal de Saúde e todos os órgãos da SMS- Caridade do Piauí se unem no intuito de 

fortalecer e subsidiar a vigilância em saúde elaborando assim estratégias que viabilizem e 

instrumentalizem as equipes de Atenção Básica do Município, Vigilancia Sanitária para em 

caso de ocorrência de referido fenômeno bem como ainda seguir todas as recomendações 

da OMS e MS, elaborando assim Plano de Ações Estratégicas para controle deste vírus, 

tendo em vista que, o Município atua na Atenção Primária a saúde, ou seja, Atenção Básica 

a qual tem como papel a Prevenção, promoção e recuperação da saúde no âmbito 

Municipal, sendo a mesmo a porta de entrada inicial dos casos suspeitos de Coronovírus. 

 
 Diante de todo cenário atual de emergência de Saúde Pública em decorrência da 

infecção causada pelo vírus CODVID-19, também intitulado Coronavírus, a Prefeitura 

Municipal de Caridade do Piauí, estabelece as seguintes medidas preventivas: 

 Elaboração de DECRETOS MUNICIPAIS estabelecendo medidas 

preventivas ao COVID 19. Em anexo. 

 
4. REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

 
 

A Secretaria Municipal de Saúde da Caridade do Piauí e a Vigilancia Sanitária 

estão mobilizadas no sentindo da prevenção, controle e assistência para aparecimento de 

casos, tendo como porta de entrada as Unidades Básicas de Saúde: 

1) UBS JOAQUINA JUSCELINA DOS SANTOS  

(ZONA URBANA) 

2) UBS GREGÓRIO VITALINO DA SILVA 

(ZONA RURAL) 

3) UBS GERALDO RAIMUNDO NONATO 

(ZONA RURAL) 
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MEDIDA  PREVENTIVAS GERAIS, através de: 

 Carro de Som 

 Participação de Profissionais da Saúde em Programas de Rádio 

 Flyer (Banner) Virtual 

 Vídeos Explicativos  

 Recomendações oficiais 

Recomendações a toda população  

1. Lavar frequentemente as mãos com agua e sabão; 

2. Ao tossir ou espirrar, utilizar o lenço de papel ou o antebraço, nuca as mãos; 

3. Só sair de casa em caso de extrema necessidade; 

4. Evitar aglomerações; 

5. Evitar tocar o rosto, especificamente, nariz, boca e olho; 

6. Ao sair de casa usar  MÁSCARA 

7. Recomenda-se a população que procurem os Postos de Saúde, somente em casos 

urgentes e necessários, que necessitem de consulta imediata; 

8. Pessoas que vierem de outros Estados ou município com casos de COVID 19, que fiquem 

em isolamento domiciliar por 14 dias. 

 

AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA 

1. Barreira Sanitária, com a parceria da Policia Militar que tem o objetivo de prevenir 

a disseminação do covid 19. São abordados todos os veículos onde é feito as 

orientações, controle de pessoas, verificação de temperatura e acompanhamento 

dos transportes de carga até os estabelecimentos de destino; 

2. Atendimento à denuncias através  do DISQUE DENUNCIA  - Telefone: 99400-3210 

disponibilizado para toda população facilitando a realização da denuncia quando 

ocorrer algum fato que esteja infringindo as normas de segurança estabelecidas; 

3. Realização de Rondas na sede, povoados e zona rural, no intuito de vistoriar se a 

população esta obedecendo as medidas de prevenção a COVID 19; 

4. Orientação e Fiscalização em todos os estabelecimentos comerciais, casa 

lotérica, Banco, com fornecimento de material educativo (cartazes para fixar),  
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medidas de orientação, como distanciamento, uso de mascaras, higienização e 

não aglomeração, dentre outras, na prevenção ao COVID 19; 

5. Demarcação com distanciamento nos estabelecimentos que tem riscos de 

aglomeração (comércios, casa lotérica, bancos, dentre outros) 

6. Distribuição de máscaras em casas lotéricas, Bancos e locais com fluxo maior de 

pessoas;  

7. Realização de vistorias diárias pelas vigilantes Sanitárias em todos os 

estabelecimentos citados anteriormente;  

8. Em parceria com os Profissionais da Estratégia de Saúde da Família, Agentes 

Comunitários de Saúde, realizamos a identificação e o monitoramento de todas 

as pessoas que chagam de outros municípios que já tem casos confirmados por 

um período de 14 dias, através do isolamento domiciliar; 

9. Em parceria com a Prefeitura Municipal de Caridade foi realizado a Pulverização 

Sanitária, nas ruas, bairros e principais locais onde há maior fluxo de pessoas, 

com objetivo de tentar impedir a disseminação do coronavírus (Covid-19). 

10. Contratação de recursos humanos para atuar na Vigilância Sanitária; 

11. Capacitação dos Profissionais; 

  

Medidas preventivas nas UBS 

FLUXO DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CODVID-19 

1. Os atendimentos médicos estão sendo realizados em situações de urgência e emergência 

e em situações inadiáveis; 

2. Os atendimentos odontológicos estão sendo realizados em situações urgência e 

emergência; 

3. Os Pré Natais continuam sendo realizados de forma agendada, com horários 

programados para proteger esse grupo de aglomeração; 

4. Foram suspensos os atendimentos de Puericultura e Coleta de Exame de Prevenção 

(Citologia);  

5. Os Hipertensos e Diabéticos como a maioria são idosos está sendo disponibilizado sua 

medicação mediante um responsável e ou se houver extrema necessidade será realizado 

um atendimento rápido programado em horário de menos fluxo na Unidade de Saúde; 
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6. As visitas dos Agentes Comunitários de Saúde são realizadas em casos de extrema 

necessidade.  

7. A vacina será feita de forma agendada de acordo com a área de cada  ACS. Sendo 

orientado procurar seu ACS e agendar sua vacina; 

8. Os atendimentos de Fisioterapia e Psicólogia  serão realizados aos pacientes com 

extrema necessidade; 

9. Os exames de USG que o município disponibiliza  estão sendo realizados em gestantes e 

em casos  de urgência. 

10. Os exames Laboratoriais  estão sendo realizados em gestantes e em casos de urgência;  

11. Foram disponibilizados contatos telefônicos para assistência médica e Psicológica. 

CONTATO 89 9446 0369 

12. Implantado no município a ENTRADA RESOLUTIVA PARA PACIENTES 

RESPIRÁTORIOS, ou seja, foi estruturado um espaço físico, com equipe de saúde para 

atender exclusivamente pacientes com sintomas respiratórios. Na UBS Joaquina 

Juscelina dos Santos, situada na Sede do município. 

13. Esse espaço é destinado aos pacientes com sintomas respiratórios, dentre esses priorizar 

o atendimento ao Idoso; 

14. Será fornecido mascara a todos aqueles que buscam o atendimento e não fazem o uso 

da mesma; 

15. Foram estruturados os ambientes e consultório seguindo os protocolos  do MS com 

espaço  ventilado e equipamentos necessários ao atendimento aos pacientes. 

16. O Fluxo de atendimento desse pacientes seguem as recomendações do MS. 

 Os casos de baixa complexidade serão avaliados e medicados em seguida 

encaminhados ao Isolamento domiciliar e monitorado; 

 Os casos de media e alta complexidade serão encaminhados para referencia; 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

01. Realizado logo no inicio da pandemia várias reuniões com todos os profissionais de 

saúde de acordo com sua área de trabalho. (pessoal da limpeza, técnicos de 

enfermagem, enfermeiros, ACS, recepcionistas, motoristas de ambulância, 

vigilantes sanitários, dentre outros); voltada a discursão sobre a problemática do 

CORONA VIRUS, as ações preventivas, os protocolos do MS e capacitação quanto 
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a utilização correta dos EPIs; 

02. Elaboração e disponibilização de materiais educativos com o tema: Prevenção do Vírus 

CODVID-19 

03. Disponibilização de cópias dos Planos de Contingência para o enfrentamento da 

infecção humana pelo Coronavírus CODVID – 19, bem como o fluxograma de manejo 

clínico na Atenção Primária; 

04. Fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual de acordo com o Protocolo 

da ANVISA e OMS a todos os profissionais e servidores da saúde.  

05. Os profissionais de saúde devem realizar notificação dos casos suspeitos conforme o 

fluxo de manejo clinico na Atenção Primária à Saúde, modelo já disponibilizado pela 

Secretaria Municipal de Saúde através das recomendações do Plano de Contingência 

do Estado do Piauí e Plano de Contingência do Município de Caridade do Piauí-PI. 

Orientações para o ISOLAMENTO DOMICILIAR para o paciente com sintomas 

respiratórios com suspeita de infecção viral CODVID 19 

Todas as pessoas com diagnóstico de Síndrome Gripal deverão realizar isolamento 

domiciliar, portanto faz-se necessário o fornecimento de atestado médico até o fim do 

período de isolamento, isto é, 14 dias a partir do início dos sintomas. Quanto ao 

cuidado doméstico do paciente, as condutas descritas na Tabela 12 devem ser 

adotada. 

Isolamento do paciente Precauções do cuidador Precauções gerais 

 • Permanecer em quarto isolado e bem ventilado;  

• Caso não seja possível isolar o paciente em um quarto único, manter pelo menos 1 
metro de distância do paciente. Dormir em cama separada (exceção: mães que estão 
amamentando devem continuar amamentando com o uso de máscara e medidas de 
higiene, como a lavagem constante de mãos); 

 • Limitar a movimentação do paciente pela casa. Locais da casa com 
compartilhamento (como cozinha, banheiro etc.) devem estar bem ventilados; 

 • Utilização de máscara cirúrgica todo o tempo. Caso o paciente não tolere ficar por 
muito tempo, realizar medidas de higiene respiratória com mais frequência; trocar 
máscara cirúrgica sempre que esta estiver úmida ou danificada;  

• Em idas ao banheiro ou outro ambiente obrigatório, o doente deve usar 
obrigatoriamente máscara; 
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 • Realizar higiene frequente das mãos, com água e sabão ou álcool em gel, 
especialmente antes de comer ou cozinhar e após ir ao banheiro;  

• Sem visitas ao doente;  

• O paciente só poderá sair de casa em casos de emergência. Caso necessário, sair 
com máscara e evitar multidões, preferindo transportes individuais ou a pé, sempre 
que possível.  

• O cuidador deve utilizar uma máscara (descartável) quando estiver perto do 
paciente. Caso a máscara fique úmida ou com secreções, deve ser trocada 
imediatamente. Nunca tocar ou mexer na máscara enquanto estiver perto do 
paciente. Após retirar a máscara, o cuidador deve lavar as mãos;  

• Deve ser realizada higiene das mãos toda vez que elas parecerem sujas, 
antes/depois do contato com o paciente, antes/ depois de ir ao banheiro, antes/ 
depois de cozinhar e comer ou toda vez que julgar necessário. Pode ser utilizado 
álcool em gel quando as mãos estiverem secas e água e sabão quando as mãos 
parecerem oleosas ou sujas;  

• Toda vez que lavar as mãos com água e sabão, dar preferência ao papel-toalha. 
Caso não seja possível, utilizar toalha de tecido e trocá-la toda vez que ficar úmida; 

 • Caso alguém do domicílio apresentar sintomas de SG, iniciar com os mesmos 
cuidados de precaução para pacientes e solicitar atendimento na sua UBS. Realizar 
atendimento domiciliar dos contactantes sempre que possível. 

 • Toda vez que lavar as mãos com água e sabão, dar preferência ao papel-toalha. 
Caso não seja possível, utilizar toalha de tecido e trocá-la toda vez que ficar úmida;  

• Todos os moradores da casa devem cobrir a boca e o nariz quando forem tossir ou 
espirrar, seja com as mãos ou máscaras. Lavar as mãos e jogar as máscaras após o 
uso;  

• Evitar o contato com as secreções do paciente; quando for descartar o lixo do 
paciente, utilizar luvas descartáveis;  

• Limpar frequentemente (mais de uma vez por dia) as superfícies que são 
frequentemente tocadas com solução contendo alvejante (1 parte de alvejante para 
99 partes de água); faça o mesmo para banheiros e toaletes;  

• Lave roupas pessoais, roupas de cama e roupas de banho do paciente com sabão 
comum e água entre 60-90ºC, deixe secar. 
Segue, em anexo, o Fluxograma de Atendimento de casos suspeitos 2019-nCoV 
na Atenção Básica 
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Essas medidas entram em vigor hoje dia 20 de março de 2020, podendo ser 
prorrogadas de acordo com a situação epidemiológica. 

 
 
 

 
 
 
Contamos com a compreensão e engajamento de toda a população. 

Caridade do Piauí, 20 de março de 2020. 

 
 
 
 
     Antoniel de Sousa Silva                                Tatiana Danuse Borges Leal 
        Prefeito Municipal                                       Secretaria Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quaisquer duvidas e/ou esclarecimentos: 
Comitê SMS Caridade do Piauí/Coronavirus: 
(89) 9446 0369   /  (89)9 8127 7812 
VIGILANCIA SANITARIA 99400-3210 
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CORONAVIRUS 

COVID -19 

 

PACIENTE PROCURAR A UBS JOAQUINA JUSCELINA DOS 

SANTOS (Posto de Saúde de Caridade) 

 

DEFINIR GRAVIDADE 

CASOS LEVES 

 

- Manejo clínico adequado 
- Notificação 
- Orientação e 
acompanhamento do paciente 
e dos comunicantes 
- Isolamento Domiciliar 
 
 
 

CASOS MODERADO/GRAVES 

 

- Encaminhar o paciente ao serviço 

de REFERENCIA HOSPITALAR 
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