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APRESENTAÇÃO 

 

 O Plano Municipal de Contingência para enfrentamento da Infecção Humana 

pelo Coronavírus (2019-nCoV) apresenta as recomendações técnicas para o 

desenvolvimento e a estruturação de uma vigilância que objetivando atualizações, 

informações e orientações aos profissionais de saúde e de outros setores quanto aos 

aspectos epidemiológicos e medidas de prevenção e controle do Novo Coronavírus 

(2019-nCoV), com vistas a possível de ocorrência de casos confirmados da doença no 

município de Júlio Borges-PI, em virtude de que somos município que dá acesso a 

vários outros municipios.  

 O Plano abrange diferentes áreas que deverão atuar de forma articulada. 

Dentre estas estão: a vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância 

laboratorial, atenção primária à saúde, atenção secundária, além das ações de 

comunicação e divulgação. A vigilância em todo o município não poderia prescindir da 

notificação, é necessária a investigação de todos os casos suspeitos de Novo 

Coronavírus (2019-nCoV) para que as medidas de prevenção e controle possam ser 

desencadeadas. Devido ao crescente aumento de pessoas suscetíveis ao Novo 

Coronavírus (2019-nCoV), a circulação do vírus em várias partes do mundo e 

confirmação de casos com óbitos no Brasil, surge uma maior probabilidade de 

propagação viral. Desta forma, a Secretaria da Saúde de Júlio Borges, elabora um 

Plano de Contingência no sentido de controlar a entrada e disseminação do vírus, 

incluindo estratégias de vigilância epidemiológica, sanitária, laboratorial, dentre outros. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

COVID-19 é a doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, identificado pela 

primeira vez em dezembro de 2019, em Wuhan, na China. 

Os sintomas mais comuns da COVID-19 são febre, cansaço e tosse seca. 

Alguns pacientes podem ter dores, congestão nasal, corrimento nasal, dor de garganta 

ou diarreia. Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Algumas 

pessoas são infectadas, mas não apresentam sintomas e não se sentem mal. A 

maioria das pessoas (cerca de 80%) se recupera da doença sem precisar de 

tratamento especial.  

Uma em cada seis pessoas que recebe COVID-19 fica gravemente doente e 

desenvolve dificuldade em respirar. As pessoas idosas e as que têm outras condições 

de saúde como hipertensão arterial, problemas cardíacos ou diabetes, têm maior 

probabilidade de desenvolver doenças graves. Pessoas com febre, tosse e dificuldade 

em respirar devem procurar atendimento médico. 

A transmissão de pessoa para pessoa, geralmente após contato próximo com 

um paciente infectado, por exemplo, em casa, no local de trabalho ou em um centro de 

saúde.  

O vírus causador da COVID-19 pode se propagar de pessoa para pessoa por 

meio de gotículas do nariz ou da boca que se espalham quando uma pessoa com 

COVID-19 tosse ou espirra. A maioria dessas gotículas cai em superfícies e objetos 

próximos – como mesas ou telefones. As pessoas também podem pegar COVID-19 se 

respirarem gotículas de uma pessoa com COVID-19 que tosse ou espirra. É por isso 

que é importante ficar a mais de 1 metro de uma pessoa doente. 

Estudos até o momento sugerem que o vírus que causa o COVID-19 é 

transmitido principalmente pelo contato com gotículas respiratórias – e não pelo ar. 

 

2. OBJETIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA  

 

2.1. Geral  

 

Ações de prevenção e controle da doença de modo oportuno e eficaz diante da 

possível identificação de casos suspeitos no município de Júlio Borges-PI.  

 

2.2. Específicos  

 

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

oportuna;  

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

• Definir responsabilidades e prioridades na esfera municipal;  

• Orientar e recomendar medidas de controle e prevenção da doença, de forma 

ativa, imediata e oportuna;  

• Determinar os fluxos de referência para atendimento aos casos suspeitos com 

sintomas respiratórios leves e graves; 

•  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;  
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• Intensificar ações de capacitação dos profissionais de saúde da rede 

municipal de saúde;  

• Garantir adequada assistência ao paciente, com garantia de acesso e manejo 

clinico adequado;  

• Monitorar e avaliar a situação epidemiológica para orientar a tomada de 

decisão; 

• Definir as atividades de educação, mobilização social e comunicação que 

serão implementadas. 

 

3. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL NO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

A elaboração deste plano visa nortear as ações no município de Júlio Borges 

/PI, definindo objetivos e metas e seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério 

da Saúde. Dentre as atribuições a serem seguidas, podemos citar: 

 

 • Orientar o funcionamento da sala de situação no município após detecção da 

circulação viral do Covid-19 em território municipal, acompanhando indicadores 

epidemiológicos, operacionais e assistenciais; 

• Apoiar na intensificação e no monitoramento das ações dos procedimentos 

seguros para coleta de amostras;  

• Assessorar as unidades de Saúde da Família (USF) no acompanhamento das 

ações realizadas pelo município de Júlio Borges;  

• Articular com às unidades de Saúde da Família (USF) para a viabilização das 

ações a serem desenvolvidas, em tempo oportuno.  

• Encaminhar às USF os ofícios e notas informativas orientando as ações de 

prevenção e controle para disseminação do vírus;  

• Consolidar as informações epidemiológicas e laboratoriais para subsidiar a 

tomada de decisão, por meio de boletins e notas técnicas;  

• Sensibilizar os profissionais para a notificação, investigação e realização das 

ações de prevenção e controle do Covid-19, de forma oportuna;  

• Apoiar as USF e Atenção Secundária na investigação e situações inusitadas 

sempre que solicitado ou identificado, conforme a necessidade; 

 • Estabelecer parcerias intersetoriais; 

• 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 

bem como o combate a disseminação de Fake News; 

• Gestão dos insumos no município;  

• Capacitação de recursos humanos para execução das ações de assistência e 

Vigilância em Saúde;  

• Implementação de estratégias visando ações de prevenção e controle da 

doença de modo oportuno; 
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•  Divulgação de Capacitações On-line aos profissionais como:  

A) Vírus respiratórios emergentes, incluindo o COVID-19 na plataforma 

AVASUS : https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=320 

B) Doenças ocasionadas por vírus respiratórios emergentes, incluindo o 

COVID-19 pela OPAS: https://www.campusvirtualsp.org/pt-br/curso/virus-

respiratorios-emergentes-incluindo-o-covid-19 

C) Síndrome Gripal e COVID-19 pelo Hospital Sírio Libanês: 

https://eadsiriolibanes.org.br/cursos/cursos-gratuitos/sindrome-gripal-e-

covid-19 

D) Ventilação Mecânica Básica pelo Hospital Sírio Libanês: 

https://eadsiriolibanes.org.br/cursos/cursos-gratuitos/ventilacao-mecanica-

basica 

 

4. NÍVEIS DE ALERTA SEGUNDO A OMS  

 

Este plano é composto por três níveis de resposta:  

• Alerta (situação em que o risco de introdução do 2019-nCoV seja 

elevado e não apresente casos suspeitos); 

• Perigo Iminente (situação em que há confirmação de caso suspeito); 

• Emergência em Saúde Pública (situação em que há confirmação de 

transmissão local do primeiro caso de 2019-nCoV).  

 

Cada nível é baseado na avaliação do risco do 2019-nCoV afetar o Brasil e o 

impacto na 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 2019-nCoV entre humanos, animais, como a 

distribuição global das áreas afetadas, o volume de comércio e viagens entre as áreas 

afetadas e outras unidades federadas;  

• 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 OMS e evidências científicas publicadas em revistas 

científicas.  

 

A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) destaca que, até o momento, fatos 

e conhecimentos sobre o 2019-nCoV disponíveis são limitados. Há muitas incertezas 

no modo exato de transmissão e os possíveis reservatórios. As taxas de letalidade 

mortalidade e transmissibilidade não são definitivas e estão subestimadas ou 

superestimadas. As evidências epidemiológicas e clínicas ainda estão sendo descritas 

e a história natural desta doença está sendo construída. As informações cruciais para 

apoiar avaliação dos fatores mencionados, como infectividade, transmissibilidade, taxa 

de complicações, letalidade, mortalidade, serão gradualmente disponibilizadas. O risco 

será avaliado e revisto periodicamente, tendo em vista o desenvolvimento de 

https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=320
https://www.campusvirtualsp.org/pt-br/curso/virus-respiratorios-emergentes-incluindo-o-covid-19
https://www.campusvirtualsp.org/pt-br/curso/virus-respiratorios-emergentes-incluindo-o-covid-19
https://eadsiriolibanes.org.br/cursos/cursos-gratuitos/sindrome-gripal-e-covid-19
https://eadsiriolibanes.org.br/cursos/cursos-gratuitos/sindrome-gripal-e-covid-19
https://eadsiriolibanes.org.br/cursos/cursos-gratuitos/ventilacao-mecanica-basica
https://eadsiriolibanes.org.br/cursos/cursos-gratuitos/ventilacao-mecanica-basica
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conhecimento científico e situação em evolução, para garantir que o nível de resposta 

seja ativado e as medidas correspondentes sejam adotadas. 

Diante do exposto a SMS de Júlio Borges, se mobiliza junto a outros 

segmentos institucionais com o propósito de fortalecer e subsidiar a vigilância em 

saúde elaborando estratégias que viabilizem e instrumentalizem equipes técnicas para 

em caso de ocorrência do referido fenômeno, bem como seguir as recomendações da 

OMS / MS, elaborando Plano de Ação Estratégica para controle desse evento com o 

objetivo de implantar medidas de biossegurança diante da ocorrência de casos nos 

outros países bem como instrumentalizar os profissionais de saúde para a assistência 

de forma adequada. 

 

5. MEDIDAS DE RESPOSTA AO 2019-nCoV 

 

Estrutura do município para lidar com situações de emergência em doença de 

transmissão respiratória:  

• Assistência  

• Vigilância Epidemiológica  

• Vigilância Sanitária  

• Laboratorial  

• Comunicação 

• Assistência Farmacêutica 

 

6. ASSISTÊNCIA 

 

6.1. Rede de Assistência  

 

A SMS de Júlio Borges em conjunto com a SES do Piauí está mobilizada no 

sentindo da prevenção, controle e assistência para aparecimento de casos, tendo 

como porta de entrada a Atenção Básica e/ou Pontos de Atenção Hospitalar ( Hospital 

Estadual e Regional).  

 Para organização da rede de assistência faz-se necessário:  

• Fomentar a capacitação/atualização e informação dos profissionais de saúde 

em todos os níveis de atenção;  

• Avaliar o impacto das necessidades adicionais dos serviços de atenção à 

saúde;  

• Gerenciar e avaliar a capacidade dos serviços de saúde quanto a assistência, 

recursos humanos, equipamentos e insumos disponíveis;  

 

Cabe salientar que a assistência dada ao paciente ocorrerá na rede pública, 

tendo como porta de entrada a atenção básica (PSF, ambulatórios, entre outros) 

chegando até o nível mais complexo, de acordo com os sinais de gravidade que 

poderão ocorrer, devendo então os pacientes serem encaminhados segundo o 

fluxograma de encaminhamento. 
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6.2. Atividades a serem desenvolvidas pela Atenção Básica 

 

• Ordenar a rede de atenção para atendimento aos casos de 2019-nCoV, de 

acordo com nível de complexidade apresentada. 

• Ampliação do horário de atendimento das Unidades Básicas de Saúde do 

município com disponibilidade de equipe completa.  

• Encaminhamento dos casos graves para atendimento em hospitais de 

referência com leitos que possuam suporte respiratório.  

• Apoiar e orientar sobre medidas de prevenção e controle para o vírus 2019-n 

CoV.  

• Implementação dos protocolos de Manejo Clínico na rede de atenção à saúde 

(primária).  

• Implantação/Implementação de Acolhimento com Classificação de Risco para 

atendimento de casos do vírus 2019-n CoV, conforme preconiza o MS.  

• Elaboração e implantação de fluxos para o itinerário do paciente suspeitos ou 

confirmados.  

• Ação integrada com o sistema de regulação da atenção à saúde, com vistas à 

adequada e oportuna transferência dos pacientes, de acordo com o nível de 

complexidade do caso.  

• Realização de capacitações para profissionais de saúde em Manejo Clínico 

de Infecção pelo vírus 2019-n CoV e outros vírus respiratórios de interesse de saúde 

pública, com base nas recomendações e protocolo da OMS e MS.  

• Coleta de amostra de secreções respiratórias para exame laboratorial, 

conforme, orientação do LACEN-PI.  

• Implementação de medidas de biossegurança (precaução padrão, de contato 

e respiratória por gotícula) para todos os indivíduos com suspeita ou confirmação de 

infecção pelo vírus 2019-n CoV.  

• Assegurar uso de precaução padrão, de contato e respiratória por gotícula e, 

principalmente em contato com casos suspeitos e ou confirmados de coronavírus, 

conforme protocolo do MS. 

• Estabelecer como rotina, utilização de equipamentos de proteção individual 

(precaução de contato, respiratório) por trabalhadores(as) e usuários(as), de acordo 

com as normas já estabelecidas.  

• Disponibilização de Equipamentos de Proteção individual (EPI) nos serviços 

de saúde.  

• Implantação/Implementação de medidas de limpeza e processamentos de 

artigos e superfícies, conforme Nota Técnica GVIMS/GGTESANVISA Nº 4/2020.  

• Adequação dos espaços - salas de espera- fluxo de pacientes e adoção de 

medidas de biossegurança, das unidades de atendimento de pacientes 

imunodeprimidos (diabéticos, renal crônico, pneumopatias crônicas, AIDS e outros).  

• Comunicação imediata de casos a SES do Piauí. E, notificar imediatamente 

(até 24 horas), à Vigilância Epidemiológica Municipal, Regional e ao CIEVS-PI.  

• Preenchimento das informações dos casos suspeitos, prováveis e ou 

confirmados no Sistema de Notificação/Investigação disponibilizado pelo MS.  

• Monitoramento dos casos em domicílio, sem indicação de internamento 

hospitalar: orientar precaução padrão (contato e transmissão respiratória por gotícula); 

acompanhamento para identificação de possíveis sinais de gravidade. 
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•  Vigilância em outros potenciais agravos bem como o COVID-19, que podem 

sobrecarregar a rede de atenção à saúde do município através das visitas domiciliares 

dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias conforme 

orienta as Recomendações para Adequação das Ações dos Agentes Comunitários de 

Saúde frente à atual situação Epidemiológica referente ao COVID-19 de 03/2020 e a 

Nota Informativa Nº 8/2020 do MS. 

• Formação de 3 equipes para vacinação dos idosos contra a Influenza (gripe), 

visando a diminuição de possíveis aglomerações nas unidades de saúde e exposição 

deste grupo de risco ao sair de sua residência. 

• Criação de uma equipe para acompanhamento e monitoramentos de 

indivíduos que retornaram de outros municípios e/ou estados pela vigilância Sanitária, 

Equipe de Saúde da Família e Policia Militar. 

 

7. Vigilância Epidemiológica 

 

A vigilância epidemiológica (VE) Covid-19 tem como objetivo geral orientar o 

Sistema Municipal de Vigilância em Saúde e a Rede de Serviços de Atenção à Saúde 

para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de 

infecção humana pelo Novo Coronavírus de modo a reduzir os riscos de transmissão 

sustentada no território municipal e realização de campanha de educação em saúde 

com os colaboradores e profissionais do setor público e privado sobre os usos de 

EPI’s corretamente além de procedimentos de higienização para prevenção ao 

coronavírus; 

 

7.1. Atividades a serem desenvolvidas pela Vigilância Epidemiológica 

 

• Descrever o acometimento da doença segundo variáveis de tempo, pessoa e 

lugar;  

• Prover análises epidemiológicas identificando grupos de risco;  

• Evitar transmissão do vírus para profissionais de saúde e contatos próximos; 

• Acompanhar a tendência da morbimortalidade associadas à doença; 

• Instituir comunicação com o Ministério da Saúde (MS) e outras autoridades de 

saúde para alinhamento oportuno de diretrizes nacionais e ou internacionais.  

• Emissão de alertas sobre a situação epidemiológica, com orientações para a 

preparação de resposta, com medidas de prevenção e controle para a infecção 

humana pelo vírus 2019-nCoV, em tempo oportuno;  

• Elaboração e divulgação de Nota Informativa para população em geral; 

• Elaboração e publicação de Notas Técnicas, Informes Epidemiológicos para 

as diversas instâncias de gestão e outros estabelecimentos de saúde da rede pública 

e privada.  

• Atualizar definições de vigilância e critérios de suspeição, diante de novas 

evidências ou recomendações do MS.  

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

monitoramento de casos suspeitos, prováveis e confirmados de infecção pelo vírus 

2019-nCoV.  
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• Articulação com gestores e profissionais da rede de serviços públicos, 

filantrópicas e privados de atenção à saúde para detecção de possíveis casos 

suspeitos nos serviços de saúde.  

• Articulação e realização de reuniões com os setores da Secretaria de Saúde 

do estado, envolvidos no enfrentamento do vírus 2019-nCoV, e outros agravos.  

• Articulação e integração com outros setores, envolvidos no enfretamento do 

vírus 2019-nCoV e outros vírus respiratórios de interesse de saúde pública. 

• Estimular articulações intersetoriais no âmbito municipal para elaboração e 

execução dos Planos de Contingências Municipais para o vírus 2019-nCoV.  

• Promover reuniões com grupo de especialistas na área para debater questões 

específicas e apresentar subsídios para a tomada de decisão.  

• Promover e ou realizar capacitação para profissionais de saúde da rede 

pública, em Manejo Clínico e vigilância epidemiológica da Infecção pelo novo 

coronavírus e outros vírus respiratórios de interesse de saúde pública.  

• Divulgar materiais de educação em saúde para o trabalhador da saúde.  

• Articulação e realização de reuniões com outros setores que têm interface 

com as ações de enfrentamento do vírus 2019-nCoV. 

• Atualização periódica da situação epidemiológica e das recomendações para 

enfrentamento da situação de emergência do vírus 2019-nCoV. 

• Apoio técnico e institucional ao gestor municipal e estabelecimentos de saúde 

para enfrentamento do vírus 2019-nCoV. 

• Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação a etiqueta 

respiratória e higiene das mãos. 

• Reforçar importância da notificação imediata e investigação de casos 

suspeitos, prováveis, confirmados e de óbitos por Novo Coronavírus (2019-nCoV), em 

articulação com o estado. 

• Orientação aos serviços de saúde públicos, e filantrópico quanto às medidas 

de prevenção e controle de infecção para o vírus (2019-nCoV). 

• Monitoramento/acompanhamento dos casos suspeitos, prováveis e ou 

confirmados em domicílio, sem indicação de internamento hospitalar: orientar 

precauções de transmissão respiratória por gotícula e identificação precoce de sinais 

de agravamento.  

• Divulgação de recomendações e protocolos do Manejo Clínico e Tratamento 

do Novo Coronavírus (2019-nCoV), elaborado pelo Ministério da Saúde e adotado pela 

Secretaria de Saúde do Estado (SESAPI).  

• Articulação com o LACEN para a disponibilização regular e sistemática dos 

kits de coleta de material biológico para diagnóstico.  

• Divulgação de recomendações de ações de proteção para serviços de saúde 

e população em geral – Biossegurança.  

• Divulgar e apoiar o cumprimento dos Decretos emitidos pelo estado do Piauí. 

 • Monitoramento dos sistemas de informação em saúde oficiais.  

• Monitoramento de rumores sobre ocorrências de casos suspeitos, em redes 

sociais, imprensa e serviços de saúde.  

• Articulação com a VISA para avaliar o risco sanitário, implementar ações de 

vigilância dos viajantes e trabalhadores, gerenciamento de resíduos sólidos e ações 

de educação e comunicação em saúde.  

• Realizar eficaz monitoramento das informações de diversos setores, para 

pronta e adequada resposta.  
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• Realizar investigação de casos confirmados de infecção pelo vírus 2019-n 

CoV.  

• Articulação com outros setores em apoio ao enfrentamento ao Novo 

Coronavírus.  

• Monitoramento dos Estabelecimentos de Saúde para garantia da 

implementação das medidas de biossegurança e controle de infecção em 

estabelecimentos de saúde (Vigilância Sanitária Municipal). 

 

 7.1.1.  Medidas de prevenção e controle 

 

Como atualmente não existe vacina para prevenção de infecção por 2019-

nCoV, a melhor maneira de prevenir é evitar a exposição ao vírus. Devem ser 

reforçadas ações preventivas diárias que possam auxiliar na prevenção de 

propagação de vírus respiratórios: 

 

• Higiene frequente das mãos com água e sabão ou preparação alcoólica. 

• Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienização adequada das mãos. 

• Evitar contato próximo com pessoas doentes. 

• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, com cotovelo flexionado ou 

utilizando-se de um lenço descartável. 

• Ficar em casa e evitar contato com pessoas quando estiver doente. 

• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. 

 

            7.1.1.1. Prevenção e controle de infecções para a comunidade em geral 

 

Para evitar a transmissão, a comunidade em geral precisa: 

 

• Evitar frequentar espaços fechados com aglomeração de pessoas. 

• Manter pelo menos um metro de distancia das pessoas com sintomas 

respiratórios por COVID-19 (por exemplo, tosse ou espirros). 

• Uso de mascara comum pelos que apresentam sintomas respiratórios. 

• Realizar a higiene das mãos com frequência, utilizando álcool em gel se as 

mãos não estiverem visivelmente sujas (durante 20 a 30 segundos) ou sabão e 

agua quando as mãos estiverem visivelmente sujas (durante 40 a 60 

segundos). 

• Ao tossir ou espirrar deve-se cobrir o nariz e a boca com a parte interna do 

cotovelo flexionado ou com um lenço e imediatamente depois da sua utilização 

o lenço deve ser descartado, sendo preciso higienizar as mãos. 

• Evitar tocar o nariz ou a boca. 

 

      7.1.1.2. Medidas de prevenção e controle para impedir a transmissão em 

estabelecimentos de saúde 

 

Os profissionais de saúde podem estar em risco de infecção. 

Os sintomas iniciais de infecção respiratória podem ser inespecíficos; portanto, os 

profissionais de saúde podem não estar atentos a implementar precauções adicionais 

para impedir a transmissão enquanto prestam assistência à saúde. 
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Dessa forma vem a importância das precauções-padrão. 

Usar as precauções-padrão para TODOS os pacientes, em TODOS os serviços, a 

TODO momento, por TODOS os profissionais, independentemente dos sintomas. 

Estes incluem: 

 

• A higiene das mãos: lavar frequentemente as mãos com água e sabonete, 

alternativamente, higienizar as mãos com álcool em Gel à 70% (ANEXO). 

• A higiene respiratória e etiqueta da tosse ( cobrir com lenço de papel o nariz e 

a boca ao espirrar ou tossir. 

• O uso de equipamento de proteção individual (EPI) com base na avaliação de 

risco conforme Nota Técnica Nº 4 de 30/01/2020 da ANVISA. 

• As práticas seguras de aplicação de injetáveis. 

• A limpeza ambiental. 

• O manejo de resíduos. 

• O manejo das roupas. 

• O equipamento para atendimento dos pacientes.  

• Evitar tocar o rosto com as mãos não lavadas. 

• Evitar aglomerações, dando preferência à realização de reuniões virtuais. 

• Profissionais com mais de 60 anos, gestantes, doentes crônicos são 

dispensados do serviço, por fazerem parte do grupo de risco. 

• Manter os ambientes bem ventilados. Se possível, abra portas e janelas 

utilizando menos o ar condicionado; 

• Não compartilhar objetos pessoais. 

• Cuidado ao utilizar os banheiros públicos. Veja se estão limpos e ao sair deixe-

os em condição de uso. 

• Manter limpas e desinfetadas com álcool à 70% ou hipoclorito (1 a 2%) todas 

as superfícies que são de maior manipulação como por exemplo: corrimão de 

escada, maçanetas de portas, celulares, bancadas de trabalho, teclado de 

computadores, dentre outras. 

• Caso tenha recentemente retornado de viagem onde o número de casos se 

encontra aumentando, reservar-se por um período de 7 (sete) dias, 

principalmente, de pessoas acima de 60 anos, por ser o grupo mais vulnerável 

ao COVID 19. 

• Buscar o serviço de saúde, quando apresentar sintomas compatíveis com o 

COVID-19 como febre, tosse e/ou dificuldade para respirar. 

• Caso você seja um paciente suspeito, ao ser atendido pela unidade de saúde, 

será feita uma notificação pelo profissional de saúde, realizada coleta de 

amostras de material e enviadas ao Laboratório Central do Piauí – LACEN/PI 

para análises. 

 

Não existe necessidade de uso de máscaras, apenas se você apresentar 

sintomas e for a um serviço de saúde, você terá disponível uma máscara cirúrgica, 

com o objetivo de reduzir a propagação do vírus naquele ambiente que você está 

sendo atendido. 
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7.2.  Definições operacionais: Caso suspeito ou confirmado de infecção 

humana pelo Covid-19  

 

7.2.1. Recomendações para pessoas que preencham a definição de caso 

suspeito:  

 

1. CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) 

  

● Situação 1 – VIAJANTE: pessoa que apresente 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 dispneia) E com histórico de viagem para país com transmissão 

sustentada OU área com transmissão local nos últimos 14 dias (figura 1); OU  

● Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: Pessoa que apresente 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) E histórico de contato com caso suspeito ou confirmado para 

COVID-19, nos últimos 14 dias (figura 1).  

 

2. CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)  

 

● Situação 3 - CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que manteve contato 

domiciliar com caso confirmado por COVID-19 nos últimos 14 dias E que apresente 

febre OU pelo menos um 29 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). Nesta situação é importante observar 

a presença de outros sinais e sintomas como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça, 

calafrios, manchas vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, 

náusea, vômito, desidratação e inapetência (figura 1).  

 

3. CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (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 por 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.  
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ISOLAMENTO:  

 

1. Os pacientes suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento 

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

deve ocorrer o mais rápido possível;  

2. Qualquer pessoa que entrar no quarto de isolamento, ou entrar em contato 

com o caso suspeito, deve utilizar EPI (preferencial máscara N95, nas exposições por 

um tempo mais prolongado e procedimentos que gerem aerolização; eventualmente 

máscara cirúrgica em exposições eventuais de baixo risco; protetor ocular ou protetor 

de face; luvas; capote/avental).  

 

AVALIAÇÃO:  

 

1. Realizar coleta de amostras respiratórias.  

2. Prestar primeiros cuidados de assistência.  

 

ENCAMINHAMENTO:  

 

1. Os casos graves devem ser encaminhados ao Hospital Regional Manuel de 

Sousa Santos na cidade de Bom Jesus/Pi(referência) para Isolamento e tratamento.  

2. Os casos leves devem ser acompanhados pela Atenção Primária em Saúde 

do municipio (APS) e instituídas medidas de precaução domiciliar. 

 

 
 

SERVIÇO FUNERÁRIO  

 

• O serviço funerário deve ser avisado que a causa de morte foi infecção por 

Covid-19.  

• Se o serviço funerário for chamado a atender um indivíduo que morreu em 

casa, os profissionais devem utilizar EPI completo no preparo do corpo.  



 
 

18 
 

• Os cuidados na realização do preparo do corpo devem seguir as 

recomendações da OMS.  

• Realizar higienização das mãos após contato com o corpo.  

 

Cabe salientar que a assistência dada ao paciente ocorrerá tanto na rede 

pública quanto na privada, tendo como porta de entrada a atenção básica (PSF, 

consultórios particulares, ambulatórios e núcleos hospitalares de epidemiologia,  

estado e município) chegando até o nível mais complexo, de acordo com os sinais de 

gravidade que poderão ocorrer, devendo então os pacientes serem encaminhados 

segundo o fluxograma de encaminhamento. 

 

7.3.  Notificação 

 

Deve ocorrer de forma imediata para o CIEVS Estadual. A notificação imediata 

deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível, em até 24 horas 

a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito deste 

Boletim Epidemiológico, como determina a Portaria de Consolidação Nº 04, anexo V, 

capítulo I, seção I (http://j.mp/ portariadeconsolidacao4ms). A Infecção Humana pelo 

Covid-19 é um potencial ESPIN, segundo anexo II do Regulamento Sanitário 

Internacional. Sendo, portanto, um evento de saúde pública de notificação imediata. 

Os casos suspeitos de infecção devem ser comunicado imediatamente (até 24 

horas) pelo o profissional de saúde responsável pelo o atendimento, ao CIEVS Piauí, 

no telefone (86) 3216 3606 ou ainda pelo email : cievs@saude.pi.gov.br. O CIEVS 

Piauí é uma unidade componente da Rede de Monitoramento e Respostas às 

Emergências em Saúde Pública, tendo como objetivo detectar, avaliar, monitorar e 

coordenar as respostas às emergências em saúde pública. Portanto, CIEVS-PI atua 

nos eventos capazes de constituir ameaça à saúde pública. Os dados coletados da 

notificação devem ser inseridos na ficha de notificação através do link http://bit.ly/2019-

ncov, (clicar no link ou na barra de endereços da internet) com o CID10: B34.2 – 

Infecção por Covid-19 de localização não especificada. Considerando a insuficiência 

de informações sobre o espectro clínico da doença e características epidemiológicas, 

os casos suspeitos devem ser registrados também no Sistema de Informações de 

Agravos de Notificação – (SINAN) na ficha de notificação individual (http://bit.ly/sinan-

notificacaoindividual).  

 

8. Vigilância Sanitária  

 

• Disponibilizar material informativo para viajantes sobre prevenção e controle a 

infecção humana pelo novo coronavírus e outros vírus respiratórios.  

• Disponibilizar orientações, contidos nos protocolos da Anvisa, sobre 

procedimentos serem adotados diante de casos suspeitos em pontos de entrada.  

• Orientação a comunidade de áreas de fronteira para preparação e adoção de 

medidas para o enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus.  

• Articular junto às companhias de transporte e polícia federal para 

disponibilização oportuna de listas de passageiros, cujos veículo de transporte tenham 

casos suspeitos de infecção pelo vírus 2019-n CoV.  

http://bit.ly/sinan-notificacaoindividual
http://bit.ly/sinan-notificacaoindividual
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• Avaliação de risco sanitário em fronteiras para implementar ações de 

vigilância dos viajantes e trabalhadores, gerenciamento de resíduos e ações de 

educação e comunicação em saúde.  

• Intensificar/agilizar a comunicação com Vigilância Epidemiológica e Atenção 

Básica sobre casos de indivíduos que retornaram ao munícipio e estão em 

acompanhamento e monitoramento da evolução e isolamento. 

• Orientar  o setor regulado (representantes do comercio varejista e atacadista, 

sindicato dos trabalhadores, clínicas, hospitais, drogarias, farmácias de manipulação, 

laboratórios, serviços de hotelaria e alimentação em geral, serviço de transporte 

rodoviário, escola de todos os níveis, entre outros), com o objetivo de aplicação das 

medidas preventivas em relação à redução do risco de contaminação do Covid-19;  

• Inspecionar os serviços de saúde de referência do municipio para 

atendimento dos casos suspeitos e confirmados do Covid-19;  

• Orientar e acompanhar os trabalhadores de saúde quanto ao uso dos EPI´s;  

• Orientar os trabalhadores de todas as categorias sobre as medidas 

preventivas para a redução dos riscos de disseminação do Covid-19;  

• Confeccionar e disponibilizar para reprodução materiais de divulgação das 

medidas preventivas contra o Covid-19, como cartazes, folders, matérias jornalísticas 

no site institucional, no face book, entre outros;  

• Contribuir na elaboração de notas técnicas, normas, resoluções e emissões 

de portarias que o caso requer; 

 • Participar de comissões e comitês institucionais relativos à redução da 

disseminação do Covid-19. 

 

9. Laboratorial 

 

9.1. Procedimentos para Diagnóstico Laboratorial  

 

Deve ser realizada coleta de swabs combinado (nasal/oral), aspirado de 

nasofaringe (ANF) e/ou amostra de secreção respiratória inferior (escarro ou lavado 

traqueal ou lavado brônquico alveolar) fornecido pelo LACEN. É necessária coleta de 

1 (uma) amostra na suspeita de Covid-19 por paciente. As amostras devem ser 

encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Costa Alvarenga 

(LACEN) Piauí imediatamente ou em até 48 h, refrigeradas na temperatura de 4 - 8°C, 

transportadas em caixas térmicas. 
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• As amostras devem ser encaminhadas ao LACEN-PI, com cadastro no 

Sistema de Gerenciamento Laboratorial (GAL), acompanhada da ficha de investigação 

Epidemiológica própria para Coronavírus, já disponível em: 

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

• O LACEN-PI fornecerá o kit para a coleta: 01 tubo plástico com tampa 

rosqueável contendo meio de transporte viral e Swab de Rayon (03 por tubo) – 

também usado para a coleta/diagnóstico de sarampo, influenza e outros vírus 

respiratórios;  

• As unidades deverão solicitar os kits, através de Ofício da unidade 

especificando quantitativo e entregar/receber na Recepção de Amostras do LACEN-PI;  

• Kits vencidos deverão ser devolvidos também na recepção de amostras para 

que o LACEN-PI faça a substituição; 

• Os tubos contendo o meio de transporte viral deverão ser transportados em 

caixa térmica com gelo reciclável e mantido sob refrigeração em geladeira, na posição 

vertical em estantes;  

• O tubo deverá ser identificado com nome por extenso do paciente, tipo de 

material e data da coleta;  

• As amostras serão recebidas de segunda a sexta de 07h00 às 17:00h e aos 

finais de semana e feriados. 

 
 

Em caso de dúvidas entrarem em contato com o LACEN através dos telefones: 

- Gerência Técnica (86) 3216-3657/3216-3651  

• email: patologia@lacen.pi.gov.br/redelab@lacen.pi.gov.br 

 

10. Comunicação 

 

• Apoio à vigilância epidemiológica difundindo informações relevantes para a 

população sobre a epidemia de 2019-n CoV e suas medidas de prevenção em tempo 

oportuno.  

• Divulgar amplamente alertas e boletins epidemiológicos.  

• Monitoramento das Redes Sociais para esclarecer rumores, boatos e 

informações equivocadas. 

 • Estabelecimento de parcerias com a rede de comunicação pública (TV, 

rádios e agências de notícias) para envio de mensagens com informações atualizadas 

emitidas pelas áreas técnicas.  

mailto:patologia@lacen.pi.gov.br/redelab@lacen.pi.gov.br
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• Elaboração e distribuição de materiais informativos/educativos sobre 2019-n 

CoV, em acordo com a área técnica da Vigilância em Saúde/SESAPI.  

• Promover coletivas de imprensa com veículos de comunicação, sempre que 

necessário.  

• Divulgação de campanhas educativas sobre o vírus 2019-n CoV, elaboradas 

e orientadas pelo MS.  

• Atualização regular das informações sobre o 2019-n CoV nas páginas 

eletrônicas da SMS. 

 

11. Assistência Farmacêutica 

 

• Garantir o recebimento e estoque estratégico de insumos laboratoriais para 

coleta de amostras biológicas para diagnóstico. 

• Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático 

dos pacientes.  

• Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo 

de serviço farmacêutico de competência municipal.  

• Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, 

conforme solicitação a demanda. 

• Fornecer os EPI’s para os profissionais de saúde. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O município de Júlio Borges/PI, através da Secretaria Municipal de Saúde, 

diante da Pandemia pela COVID 19 e do aumento dos casos confirmados no país, 

vem a público apresentar esse plano de contingência que tem por objetivo reformar as 

ações de prevenção da pandemia nesse primeiro momento. 

Podendo posteriormente serem desenvolvidas outras ações não contempladas 

no plano, de acordo com a situação epidemiológica. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

Fluxos e Medidas de controle a serem implementadas no Atendimento 

Ambulatorial, Pronto Atendimento e Clínicas Privadas 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 

 

COMUNICADO PARA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E REDES SOCIAIS 

A Secretaria Municipal de Saúde de Júlio Borges, tendo em vista a situação 

mundial do novo coronavírus   como pandemia, institui as seguintes recomendações: 

• Fiquem em casa. 

• Evitar locais de aglomeração de pessoas em locais fechados. 

•  Eventos em geral devem ser cancelados. 

• Evitar viagens inclusive aquelas para realização de consultas e exames que 

não sejam urgentes. 

• Lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia. 

• Ao tossir ou espirrar usar lenços de papel ou braços e, nunca as mãos. 

• Evitar cumprimentos como: apertos de mãos, abraços e beijos. 

• Evitar procurar os postos de saúde em situações que possam ser adiadas. 

• As pessoas que vieram de cidades com história de transmissão comunitária 

deverão ficar em isolamento domiciliar. Por exemplo: Rio de janeiro, São Paulo 

etc. 

• Os atendimentos básicos nos postos de saúde serão reduzidos, ficando 

funcionando para Pré natais, vacinas de campanha e possíveis urgências. Os 

Pré natais serão agendados por horário nas UBS;  

 

O Município de Júlio Borges não tem nenhum caso suspeito até a presente 

data mas, colocamo-nos vigilantes com ações pertinentes que serão 

desenvolvidas através dos profissionais de saúde deste. 

Desde já agradecemos a compreensão de toda a população. 
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ANEXO VII 

FICHA DE MONITORAMENTO DOS CONTATOS PRÓXIMOS 

DADOS DO CASO 

Nome:__________________________________________________Sexo: (   )F  (  )M  

Nome da mãe:______________________________Data de Nascimento: __/__/____ 

Telefone: _____________________Município: ______________________________ 

N° da Notificação: ____________________________Data de notificação:  __/__/____ 

 

DADOS DO CONTATO 

Nome:__________________________________________________Sexo: (   )F  (  )M  

Nome da mãe:_______________________________Data de Nascimento: __/__/____ 

Telefone:_____________________Município: _______________________________  

N° da Notificação:____________________________Data de notificação:  __/__/_____  

 

TIPO DE CONTATO   (   ) Profissional de Saúde   (   ) Família   (   ) Amigo  (   ) Outros.  

Especificar: ___________________________________________________________  

 

LUGAR DE CONTATO ( )Hospital ( )Domicílio ( )Outros. 

Especificar:____________________________________________________________ 

 

DATA DA PRIMEIRA EXPOSIÇÃO:__/__/_____ 

DATA DA ÚLTIMA EXPOSIÇÃO:    __/___/____  
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CHECK LIST DIÁRIO DE SINTOMAS 

 (OBSERVAÇÃO: Preencher com N quando não houver sinais ou sintomas e com S quando 

houver. Favor não deixar os campos em branco.)  

Dia  
 

Data de início 
do 

monitoramento 
 1

  

_
_
/_

_
_
/_

_
_
 

2
_
_
/_

_
_
/_

_
_
 

3
_
_
/_

_
_
/_

_
_
 

4
_
_
/_

_
_
/_

_
_
 

5
_
_
/_

_
_
/_

_
_
 

6
_
_
/_

_
_
/_

_
_
 

7
_
_
/_

_
_
/_

_
_
 

8
_
_
/_

_
_
/_

_
_
 

9
_
_
/_

_
_
/_

_
_
 

1
0
_
_
/_

_
_
/_

_

_
 

1
1
_
_
/_

_
_
/_

_

_
 

1
2
_
_
/_

_
_
/_

_

_
 

1
3
_
_
/_

_
_
/_

_

_
 

1
4
_
_
/_

_
_
/_

_

_
 

Febre               
Tosse               

Falta de ar 
(Dispneia) 

              

Sinais de 
esforço 

respiratório 
(batimento de 
asas nasais, 

tiragem 
intercostal, 
cianose, 

hipoxemia) 

              

Outros. 
Especificar: 

              

Conduta: 
 
 
 
 
 
 
 

              

Data de início dos sintomas: ____/____/________  

 

COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS 

 

( ) SIM. Data da coleta: ____/____/________  

RESULTADO: _________________________________________________________ 

( ) NÃO 

 

CONCLUSÃO DO ACOMPANHAMENTO 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO VIII 

FICHA DE CONTROLE DE PASSAGEIROS 

IDENTIFICAÇÃO 

 

NOME__________________________________________________DATA_____/_____/______ 

FATORES DE RISCO:  IDADE ____________ GESTANTE/LACTANTE (   ) PORTADOR DE D. C.  (    ) 

MUNICIPIO DE ORIGEM_______________________________ESTADO____________________ 

ENDEREÇO____________________________________________________________________ 

BAIRRO___________________________Nº _____________TELEFONE(    )_________________ 

MUNICIPIO DE DESTINO_________________________________________________________ 

ENDEREÇO____________________________________________________________________ 

BAIRRO___________________________Nº _____________TELEFONE(    )_________________ 

 

NUMERO DE ACOMPANHANTES (        )  GRAU DE PARENTESCO _________________________ 

 

SINTOMAS 

 

FEBRE                                         (   ) S      (   ) N       DATA DO INICIO DOS SINTOMAS:___/___/_____       

TOSSE                                         (   ) S      (   ) N      DATA DO INICIO DOS SINTOMAS: ___/___/_____         

FADIGA                                       (   ) S      (   ) N     DATA DO INICIO DOS SINTOMAS: ___/___/_____   

DIFICULDADE RESPIRATÓRIA (   ) S      (   ) N      DATA DO INICIO DOS SINTOMAS: ___/___/_____        

OUTROS SINTOMAS                 (   ) S      (   ) N     DATA DO INICIO DOS SINTOMAS: ___/___/_____      

 

 

Júlio Borges - PI, ___________de ___________________________ de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Autoridade Sanitária 
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ANEXO IX 

TERMO DE CONDUTA E RESPONSABILIDADE 
 
 
 
 
Eu,_______________________________________________, RG nº______________, CPF 

nº______________________ declaro que fui devidamente informado (a) sobre a Pandemia de 

Coronavius e sobre a necessidade de isolamento social a que devo me submeter durante o período 

que estiver decretado estado de transmissão comunitária de coronavírus e situação de calamidade 

pública. Pretendo permanecer no Município 

de__________________________________________________________ período de 

Início,__________________________________________ Termino previsto                       

de________________________. Estou ciente das possíveis consequências de não cumprir as 

recomendações de isolamento social. 

 

 

Local de origem:___________________________________________________________________ 

Telefone para contato :_____________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________________ 

 

 

Nome dos acompanhantes: _________________________________________________________ 

Grau de Parentesco: ______________________________________________________________ 

Identidade Nº: ____________________________________________________________________ 

Telefone:________________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________________ 

 

Nome dos 

acompanhantes:__________________________________________________________________ 

Grau de Parentesco: _______________________________________________________________ 

Identidade Nº: ____________________________________________________________________ 

Telefone:________________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________________ 

_________________________________________ 

Assinatura 

 

C.P.F ________________________ 

 

 

 


