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PRATAooPIAUI 
GOVERNO DE RESP'ONSABIUOAOE 

• Realizar o planejamento e o devido preenchimento do 

formulário Plano da Visita Domiciliar para cada atividade 

a ser proposta, bem como a informação acerca da 

modalidade de atendimento (remoto ou presencial) e o 

arquivamento das informações; 

• Observar o tempo do acompanhamento remoto que deverá 

ser o necessário para que todas as atividades planejadas 

sejam cumpridas e que não restem dúvidas quanto à 

execução da atividade pela familia; 

• Poderão ser utilizados aplicativos de mensagens como o 

Whatsapp, r-edes sociais como lnstagram e Facebook, bem 

como a realização de chamadas telefônicas ou de vldeo. 

por exemplo. tanto para o acompanhamento remoto. como 

para a realização de busca ativa de novas familias. 

d . Cadastro Único para Programas Sociaio - Po,too de Atendimento: 

2. CONSELHOS 

• O atendimento presencial ocorrerá apenas para usuários com 

beneficias do Programa Bolsa Familia BLOQUEADOS ou 

CANCELADOS, com agendamento prévio, considerando o 

atendimento máximo de até 02 (duas) pessoas por vez no 

ambiente; 

• Será priorizado o atendimento prescnci.al e remoto aos usuários 

com perfil de acesso ao auxilio emergencial do Governo Federal e 

Tarifa Social de Energia Elétrica, que estejam enfrentando 

dificuldades para acessar os referidos benefícios; 

• Ficam suspensos o Atendimento Móvel (itinerante) e os cadastro,i 

realizados por meio de entrevista domiciliar; 

• Fica ampliado o prazo para inclusão no Cadastro Único, de 

idosos e pessoas com deficiência,, que recebem Beneficia 

de Prestação Continuada BPC, nos termos da 

regulamentação disciplinada pela Portaria INSS n• 375, de 17 de 

março de 2020; 

• Os prazos de atualização e revisão cadastral do Cadastro Único 

para Programas Sociais, bem como os programas sociais: 

vinculados, como o Programa Bolsa Familia, serio adiados. 

confonne Portaria nº 330, de 18 de março de 2020, do Ministério 

da Cidadania; 

• Fica suspenso o comparecimento de pessoas e familias que 

aguardam a liberaçlo de beneficios do Programa Bolsa Familia ao 

Posto de Atendimento do Cadasiro Único no CRAS para, 

informações. sendo as mesmas prestadas pelos canais de 

atendimento remoto. através do númer-o de telefone: 86 99938--

5945, 

• As concessões de novos bcneficios serão informadas através de 

contato telefõnico e publicizadas nas redes sociais da Prefeitura 

Municipal de Prata do Piaul. 

a. Recomenda-se a suspensão de todas as atividades presenciais dos Conselh05' 

Municipais; 

b . Caberá a cada Conselho definir a possibilidade de realização de atividades 

remotas~ beJJ1 como qual a fonna de encaminhamento de suas demandas. 

3. CONSELHO TUTELAR 

a . Recomenda-se a reorganização do atendimento ao público de forma a 

prevenir o conbl.gio pelo COVID-19. 

An. 03°. Esta Nota Técnica está sujeita a ajustes decorrentes da sua utilização prática e das. 

modificações do cenário epidemiológico, vigorando por prazo indeterminado. 

Prata do Piaul. 28 de abril de 2020. 
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PRATAooPIAUI 
~NO DE RIE,.!!IPONSABI .. IDAtlE 

PLANO OE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL OE 
SAUOE OE PRATA DO PIAUI -PI, PARA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 
CORONAVIRUS (COVID-19) 

WIL~LIMA 
Prefeito de Prata do Piauí- PI 
CNPJ: 06.636.807/0001 -00 
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 210 CENTRO 
PRATA DO PIAUI 
FONE: 86- 98148-3225 

FRANSUÉLIO MELAO DA SILVA 
Secretário Municipal de Saúde de Prata do Piauí- PI 
CNPJ: 02.644.351/0001-60 
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 210 CENTRO 
PRATA DO PIAUI 
FONE: 86- 99996-6400MUNICIPIO: Prata do Piauí 
ESTADO: Piauí 
CODIGO 00 MUNICIPIO: 
POPULAÇÃO: 3.085,00 habitantes (IBGE 2010) 
AREA GEOGRAFICA: 196,323 KM2 

LIMITE GEOGRAFICO: O Município Limita-se com: Alto longa, São Miguel do 
Tapuia, São Felix do Piauí, São Miguel da Baixa Grande, Santa Cruz dos Milagres 
e Beneditinos. 

INTRODUCAO 
Este documento apresenta o Plano de Contingência Municipal para infecção 
Humana pelo novo Corona vírus (COVID-19), o qual está de acordo com Plano de 
Contingência do Estado do Piauí para a Infecção humana pelo novo coronavirus 
(COVID-19). 
Ocoronavirus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo 
agente do Coronavirus foi descoberto em 31/12/2019 após casos registrados na 
china, provoca a doença chamada coronavirus (COVID-19). O Coronavirus é uma 
grande família virai, conhecidos desde meados dos anos 1960, que causam 
infecções respiratórias em seres humanos, geralmente infecções por coronavirus 
causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado 
comum. Podem causar doenças semelhantes a uma gripe como um vírus da 
influenza A (H1 N1) é transmitido de pessoa a pessoa, principalmente por meio da 
tosse ou espirro e secreções respiratórias de pessoas infectadas. 

DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS 

A definição de caso suspeito de COVID-19 está em constante atualização devido à 
dinâmica da epidemia. Mantenha-se informado da definição mais atualizada 
acessando os sites mencionados acima 

CASO SUSPEITO/ PROVÁVEL DE INFECÇÃO (COVID-19) 
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,A., 
'"""' " PRATAooPIAUI 

OOVERN'O DE RE.SPONSABtl..lDAl)E 

CASO SUSPEITO PELO COVID-19: Situação 1 (VIAJANTE): pessoa que apresente 
febre (temperatura a partir de .:37,8ºC) E pelo menos um dos sinais ou sintomas 
respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou 
conjuntiva!, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de 02 < 95%,. 
sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E com 
histórico de viagem para paíscom transmissão sustentada OU área com transmissão 
local nos últimos 14 dias; 

ORIENTAÇÕES SOBRE O ATENDIMENTO FRENTE A PANDEMIA DE 
CORONAV[RUS • COVID-19 PARA A ATENÇÃO BÁSICA 
As medidas são válidas enquanto permanecer a emergência, em Decreto nº 
015/2020,de 17 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas temporárias de 
prevenção ao contágio pelo novo coronavirus COVID-2019 no âmbito municipal e 
dá outras providências. As orientações dividem-se em itens relacionados tanto aos 
cuidados ambientais quanto aos cuidados envolvendo o fluxo e o atendimento de 
pacientes pelos profissionais no âmbito da Atenção Básica do município de Prata 
do Piauí- PI. 

Deve-se procurar sempre os materiais mais atuais nas mídias oficiais do Ministério 
da saúde ou na Biblioteca da Atenção Básica da FMS de Teresina pelo link: 
www.bit.ly/dabcoronavirus, ou pelo portal do Ministério da 
Saúde,www.coronavirus.saude.gov.br/, em caso de dúvidas pesquise por 'corona" 
no seu navegador. 

CASO SUSPEITO PELO COVID-19: Situação 3 (CONTATO PRÓXIMO):Pessoa 
que manteve contato domiciliar com caso confirmado por COVID-19 nos últimos 14 
dias E que apresente febre (temperatura apartir de.: 37,8ºC) OU pelo menos um 
sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, 
congestão nasal ou conjuntiva!, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, 
saturação de 02 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem 
intercostal e dispneia). Nesta situação é importante observara presença de outros 
sinais e sintomas como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça.calafrios, manchas 
vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos aumentados, diarréia.náusea, vômito, 
desidratação e inapetência. 
OBSERVAÇÃO 
FEBRE: considera-se febre aquela acima de 37,8; alerta-se que a febre pode não 
estar presente em alguns casos como por exemplo, em pacientes jovens, idosos, 
imunos suprimidos ou em algumas situações pcssam ter utilizado medicamento 
antitérmico, nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração 
e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação. Considerar a febre relatada 
pelo paciente, mesmo não mensurada. 
SINTOMAS RESPIRATORIOS: Tosse, dificuldade para respirar, produção de 
escarro, congestão nasal ou conjuntiva!, dificuldade para deglutir, dor de garganta, 
coriza, saturação de 02<95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, 
tiragem intercostal e dispneia. 

2. CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) 
2.1 LABORATORIAL: Caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT
PC Rem tempo real, pelo protocolo Charitée SWAB de orofaringe. 
2.2 CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: Caso suspeito ou provável com histórico de 
contatopróximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente por COVID-

CASO SUSPEITO PELO COVID 19: Situação 2 (CONTATO):Pessoa que 
apresente febre (temperatura a partirde ~ 37,BºC) OU pelo menos um sinal ou 
sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, 
congestão nasal ou conjuntiva!, dificuldade para deglutir, dor de garganta. coriza,. 
saturação de 02 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem 
intercostal e dispneia) E histórico de contato com caso suspeito OU confirmado para 
COVID-19, nos últimos 14 dias: 

19, que apresente febre (temperatura a partir de.: 37,BºC) 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. 

ORIENTAÇOES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID -19 
Em Prata do Piauí a Unidade de Saúde FUNDEC disponibilizou um espaço 
destinado exclusivamente para os pacientes com sintomas respiratórios; 

1. Garantir vínculo do usuário às UBS para evitar aglomerações em Hospitais e 
Unidades de Pronto Atendimento (UPA); 
2-Afixar na UBS informativo com a indicação de uso de máscara por todo paciente 
sintomático respiratório (febre. tosse e falta de ar) - os cartazes devem ser 
impressos.em papel A4, pela UBS, disponibilizados na biblioteca virtual; 
3- Organizar progressivamente a agenda médica e de enfermagem chegando a, 

garantir que 100% das consultas médicas e de enfermagem estejam disponíveis 
para atendimento em demanda espontânea. 

Comunicar e ori entar claramente a população os motivos do cancelamento das 
consultas eletivas. Recomendar fortemente aos usuários habituais das UBS que 
sóprocurem o serviço em casos de doenças agudas ou crônicas descompensadas 
que necessitam de consulta imediata. 
]4- Suspender atendimentos odontológicos agendados e de demanda espontânea, 
com exceção das situações comprovadamente urgentes; 
5-Suspender atendimentos por grupos de atendimentos em dias pré
determinados(HlPERDIA, gestantes, crianças e idosos), bem como agendamentos 
futuros para evitar aglomerações de pacientes mais vulneráveis ao coronavírus, 
devendo distribuir esses atendimentos no decorrer da semana e por horários; 
6- Não programar nenhum tipo de atividade coletiva que possa formar 
aglomerações; 
7- . As receitas para medicamentos com a expressão de ' uso continuo· serão 
articuladas através dos ACS's e pessoal da enfermagem. Medicamentos sujeitos a 
controle especial e antimicrobianos permanecem seguindo a legislação específica. 
8- Elaborar escala de entrada e saída dos profissionais médicos, 
enfermeiros,dentistas, técnicos de enfermagem, aux.iliar de saúde bucal , SAME e 
farmácia, v isandoa permanência de pelo menos um profissional de cada uma 
dessas categorias.durante todo o expediente de funcionamento da UBS, garantindo 
atendimento continuado das 08 às 17 horas. 
9- O número de pacientes atendidos por profissional será até o limite da carga 
horária do servidor; 
10- Manter acessível e de fácil vísualízação o fluxograma para casos suspeitos de 
Covid-1 9 na Atenção Básica; 
11 - Atender toda a demanda espontânea sem necessidade de comprovação de 
território (cartão da família) e facilitar o atendimento apenas com o cartão do SUS 
ou CPF (atender mesmo sem a apresentação do cartão do SUS ou CPF, bastando 
o servidor lotado na recepção buscar no e - SUS AB com os dados: nome do 
paciente.nome da mãe e data de nascimento); 
12- Suspender as atividades dos NASF e Polos de Academias em Saúde; 

13- Os Agentes Comunitários de Saúde manterão suas atividades nas UBS, 
conforme programação já existente. As visitas domiciliares a pacientes com 
síndrome gripal deverão ser evitadas, exceto quando definidas pela equipe de 
saúde da familia seguindo do Ministério da Saúde (www.bit. ly/dabcoronavirus, ou 
pesquisando por · corona', na Biblioteca Virtual da AB) e utilizando os EPl 's. As, 
demais v isitas domiciliares deverão ser mantidas, com o enfoque em atualizar a 
população sobre o acesso aos serviços de saúde definidos nesse Plano de 
Contingência através de meios d igitais e tecnológicos, ou caso seja necessário, 
que seja feito visita domicil iar. 
14- . Seguir o Fluxo de Atenção Primária á Saúde, incluindo os profissionais da 
odontologia (dentista e auxiliar de saúde bucal) na triagem e acolhimento, 
disponível na biblioteca virtual; 
15- Todas as atividades das ESF relacionadas ao alcance de metas de 
cadastramento e de desempenho estão suspensas enquanto durar o Plano de 
Contingência de enfrentamento ao coronavfrus; 
16- Manter em funcionamento a recepção, farmácia, sala de procedimentos, e sala 
de vacina; 
17- Sala de nebulização manterá em funcionamento em local exclusivo. com ai 

janela aberta, com ventiladores e/ou ar condicionados desligados e porta fechada; 
18- Estão autorizadas reuniões técn icas de profissionais e trabalhadores de saúde 
com as equipes técn icas do SMS (Sistema Municipal de Saúde) quando se tratar 
de ações voltadas ao enfrentamento do coronavírus ; 
19- As informações acerca das medidas preventivas e ao acesso ao serviço de 
saúde serão repassada por meio de carro de som e redes sociais. 

ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS . CONFORME 
CRITÉRIOSATUAUZADOS DEFINIDOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: 

, _ Fornecer máscara cirúrgica na recepção para qualquer paciente com sintoma. 
respiratório, mesmo sem histórico de viagem ou suspeita de COVID - 19; 
2- Encaminhar imediatamente esse paciente para a sala de atendimento de 
pacientes com síndromes respiratórias, quando Indisponível, buscar lugar externo, 
se condições climáticas permiti rem e explicar ao paciente o porquê ele está sendo 
isolado dos demais. O acompanhante. se houver, deve permanecer na sala de 
espera da unidade; 
3- Priorizar atendimento de pacientes com sintomas respiratórios, dentre esses, 
priorizar o atendimento de idosos; 
4- Atender pacientes com sintomas respi ratórios em salas arejadas com janelas 
aberta e porta fechada e com ar cond icionado ou ventilador desligado; 
s- Ao ser confi rmado caso suspeito, mediante critérios da vig ilância epidemiológica: 
• Avaliar nível de gravidade, conforme fluxograma, para definir se o paciente tem, 
indicação de isolamento domici liar ou de encaminhamento para outro nível de 
atendimento; 
• Fornecer atestado médico de 14 dias a contar do início dos sintomas, colocando 
CID10 B34.9; 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

340 Ano XVIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 26 de Maio de 2020 • Edição IVLXXVIII
c..v-1-ººs ~~ ,,. , +e::, 

i l . J i 
===============================================-- ~ \~ :;· 

-~ ---· ,.§ 

~•' .......... 
PRATAooPIAUI 
GOVERNO DE RESPONSABILIDADE 

• Registrar o atendimento no e - SUS AB com Cid 834.9 
• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou utilizar álcool em gel nos 
cincos momentos preconizados pela OMS; 
• Os momentos preconizados pela OMS são: 
1. Antes do contato com o paciente; 
2 . Antes da realização de procedimento; 
3. Após risco de exposição e fluidos biológicos: 
4 . Após contato com o paciente e; 
5. Após contato com áreas próximas ao paciente. 

• Realizar limpeza e desinfecção de equipamentos utilizados para avaliação do, 
paciente; 
• Realizar limpeza e desinfecção de superfície com álcool 70% ou desinfetante, 
padronizado 

ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS NO ATENDIMENTO A PACIENTES 
SUSPEITOS COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS 
1- Para Médicos, Enfermeiros e auxiliares/técnicos de enfermagem e 
profissionais do NASF: 

• Utilizar máscara cirúrgica. caso o paciente seja caso suspeito ou possua 
sintomas respiratórios; 
• Higienizar as mãos com água e sabonete liquido ou utilizar álcool em gel! 
(preparação alcoólica) nos cinco momentos preconizados pela OMS. 
• O uso da máscara N95/PFF2 somente está indicada nos procedimentos que 
podem gerar aerossol (como coleta de material biológico, broncos copia, aspiração 
de paciente intubado, entre outros). os quais geralmente não são realizados por 
médicos. enfermeiros e técnicos de enfermagem em UBS. A máscara N95/PFF2 
deve ser avaliada quanto á sua integridade, podendo ser reutilizada caso não haja 
sujidade, dobras e umidade. Deve ser acondicionada em envelope de papel e não 
pode ser dobrada. para manter seu efeito protetor. 
• Evite tocar. olhos, nariz e boca 
• Evitar contato coma distância inferior a 1 metro 

2-Para Dentistas/Auxiliares de Saúde Bucal: 
• Não realizar procedimentos indutores de aerossóis; 
• Higienizar as mãos com água e sabonete ou utilizar á lcool em gel nos cinco 
momentos preconizados pela OMS; 
• Evitar tocar os próprios olhos. nariz e boca; 
• Não atender pacientes com síndrome gripal (com febre , acompanhada de tosse, 
e/ou dor de garganta e pelo menos um dos sintomas: mialgia, cefaleia . artralgia, 
dispnéia conjuntivite, mal estar geral e perda do apetite) . 
• Evite contato com distância inferior a 1 metro; 
• Realizar os atendimentos dos casos de urgência utilizando todos os EPls de uso 

odontológico e, se for necessário realizar procedimentos indutores de aerossóis. 
encaminhar ao hospital de urgência mais próximo. 
• O uso da máscara N95/PFF2 está ind icada nos procedimentos que podem gerar 
aerossol , em casos de urgência. A máscara N95/PFF2 deve ser avaliada quanto à 
sua integridade. podendo ser reutilizada ca.so não haja sujidade, dobras e umidade. 
Deve ser acondicionada em envelope de papel e não podeser dobrada, para, 
manter seu efeito protetor. 

3. Para Agentes comunitários de saúde e Agentes de combate a endemlas 

• Em caso de contato com pacientes suspeitos ou com sintomas respiratórios, 
utilizar máscara cirúrgica; 
• Evitar contato com distância inferior a 1 metro; 
• Utilizar luvas de procedimento se tiver contato com itens de uso pessoal dos 
pacientes. 
• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica nos 
cinco momentos preconizados pela OMS. 

4- Para Administrativos/ Servidores que fazem escuta recepção!Agente de 
Portaria/ Posso Ajudar/ Projeto Acolher: dos usuários da atenção básica do 
município. 
• Em caso de contato com pacientes suspeitos ou com sintomas respiratórios, 
utilizar máscara cirúrgica; 
• Evitar contato com distância inferior a 1 metro; 

5 . Para profissionais de limpeza: 

• Devem utilizar máscara cirúrgica e luvas de procedimento em caso de 
atendimento de caso suspeito na Unidade; 
• Devem proceder higienizaçiio de mãos frequente com álcool gel ou água e 
sabonete. 

6- orientações para o isolamento domiciliar dos pacientes: 

• Avaliar se paciente tem condições de seguir as o rientações de isolamento 
domiciliar; 
• Orientar que. no período estabelecido, o paciente deve permanecer em casa de 
preferência restrito a um quarto com o mínimo contato interpessoal possível , em 
especial comidosos; 
• Eleger contato próximo que monitore o paciente. principalmente no caso de 
idosos; 
• Escolher quarto bem ventilado e orientar que o paciente fique a maior parte do 
tempo nesse quarto, saindo apenas em casos excepcionais; 

V- llh(;l;/RM,t- --, 

• Instalar no local uma lixeira com saco de lixo/ sacola para descarte de lenços; 
• Utilizar máscara em locais compartilhados com outras pessoas, como cozinha e 
sala e, quando sem máscara cobrir a boca com lenço ao tossir e espirrar. Também 
pode-se utilizar parte interna do braço para cobrir a boca. Higienizar as mãos com 
frequência. 
• Não dividir talheres, copos, alimentos, chimarrão, toalhas com outras pessoas 
• Utilizar um banheiro isolado, se possível; caso não seja possível, lavar 
frequentemente o banheiro da casa com água sanitária; 
• Desinfetar as superfícies de alto toque (toque frequente) com álcool 70% ou 
água sanitária; 
• Não receber visitas no período nem visitar especialmente idosos 
• Sair de casa somente em casos de extrema necessidade e SEMPRE de 
máscara, não frequentar em hipótese alguma locais com aglomerações como 
shoppings, igrejas, estádios, etc. 
• Aguardar e estar atendo aos resultados de exames. 
• Orientar sinais de alerta para reavaliação, devendo procurar o serviço de saúde 
mais próximo de sua residência; 
• Verificar demais orientações disponíveis na biblioteca virtual; 

ORIENTAÇOES AOS PROFISSIONAIS QUE IRAO COMPOR A EQUIPE OE 
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

• A equipe de vigilância epidemiológica de Praia do Piauí será composta pelo os 
agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de endemias, técnicos de 
enfermagem, coordenados pelo coordenador de Atenção Básica, Gerente de 
saúde, enfermeiros (as) de cada equipe de ESF. 
• Será entregue um termo de consentimento e compromisso para os regressantes 
do município de Prata do Piauí, de áreas onde existem casos confirmados de 
pessoas infectadas pelo coronavirus (COVID -19), os quais serão orientados pela 
equipe de saúde do município sobre as medidas a serem tomadas em caso de· 
apresentarem sinais e sintomas dessa doença; dentre elas manter o isolamento, 
social por 14(quatorze) dias para sintomático ou 07 (sete) dias para assintomático 
da doença em questão. 
• Acompanhar e monitorar os rumores sobre casos suspeitos; 
• Acompanhar a situação epidemiológica e divulgar boletins epidemiológicos 
produzido pela SVS/MS 
• Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidencias 
ou recomendações da OMS; 
• Intensificar orientações sobre notificação e investigação de casos 
potencialmente suspeitos de infecção pelo COVID -19; 
• Intensificar identificação de casos potencialmente suspeito de infecção pelo 
COVI0 -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 a 
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 situaçao epidemiológica globati 
e nacional , com orientações para medidas de prevenção e controle para infecção 
humana pelo coronavirus 
• 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. 

ONDE ENCONTRAR INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES OFICIAIS: 
✓ Biblioteca V irtual da AB de Teresina www.bit.ly/dabcoronavirus 
✓ Ministério da Saúde www çoronavirus.saude .gov.br/ 
✓ Ouvidoria do SUS através da ligação gratuita pelo número de telefone 136 
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