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:NTRODUcA0
O Coronav[rus 6 uma familia de vfrus que pode causar infec96es respirat6rias. Os primeiros

coronavirus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965

que o virus foi descrito como coronavirus, em decorr6ncia do perfil na microscopia,
parecendo uma coroa. Alguns coronavirus podem causar doengas graves com impacto
importante em termos de sa0de priblica, como a Sindrome Respirat6ria Aguda Grave
(SARS), identificada em 2OO2, e a Sindrome Respirat6ria do Oriente M6dio (MERS),
identificada em2OL2.
Em 31 de dezembro de 2019,

o Escrit6rio da OrganizagSo Mundial de Sa0de na China foi

informado sobre casos de pneumonia de etiologia desconhecida, detectados na cidade de
Wuhan, provincia de Hubei, na China. Em 7 de janeiro de 2O2O, foi identificado e
caracterizado que o agente etiol6gico, at6 entSo desconhecido, tratava-se de uma nova
esp6cie de Coronavirus, denominado SARS-CoV-2, que provoca a doenga chamada COVID19.

A partir desse cendrio, em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou Emerg6ncia de Sa0de
Priblica de lmport6ncia lnternacional (ESPIl) e o Brasil, em 03 de fevereiro de 2O2O, declara
Emerg6ncia em Sarlde Prjblica de importSncia Nacional (ESPIN) em decorr6ncia da lnfecgSo
Humana pelo novo Coronav[rus (COVID-l9), considerando a necessidade de respostas
rdpidas atrav6s da Portaria MS/GM Ne 188.

As medidas adotadas pela Vigil6ncia i Saride do Brasil e outros 6rg5os como Ag6ncia
Nacional de Vigildncia Sanit5ria (ANVISA) tomam como base as orientag6es da OMS e
podem ser modificadas de acordo com a evolugSo dos estudos cientificos publicados
referentes

i

epidemia por esse novo Coronavirus.

At6 o momento, ndo hd nenhum medicamento especifico recomendado para prevenir ou
tratar o novo Coronavirus. No entanto, aqueles infectados com COVID - 19 devem receber
cuidados adequados para aliviar e tratar os sintomas, e aqueles com doengas graves
devem receber cuidados de suporte otimizados. Alguns tratamentos especificos estSo sob
investigagdo e serSo testados atrav6s de ensaios clinicos.
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Manter uma higiene bSsica das mSos e respirat6ria, e evitar contato pr6ximo com qualquer
pessoa que mostre sintomas de doengas respirat6rias, como tosse e espirros, t6m sido
aconselhado como formas de prevengSo. Assim como, pessoas que estiveram em alguma
drea de circulagSo do virus ou teve contato com algu6m que passou por esses locais,
devem procurar uma unidade de sar,ide, principalmente se tiver febre, tosse e dificuldade
em respirar. Nesses casos compartilhe imediatamente seu hist6rico de viagens recente
com o seu m6dico.

A OMS estd monitorando continuamente a epidemiologia deste surto para entender
melhor onde o virus estd circulando e como as pessoas podem se proteger da infecaSo'
para obter mais informag6es, consulte os relat6rios de situagSo mais recentes da OMS
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/)
do M inist6rio da Sa0de (https://saude.gov. br/sa ude-de-a-z/coronavirus).

e

No Brasil, as informag6es s5o atualizadas, tamb6m, diariamente e disponibilizadas atrav6s
do enderego elet16nico: https://www.saude.gov.br/saude-de-az/coronavirus.

No Brasil, em 25 de fevereiro de 2.020, foi confirmado o primeiro caso do COVID-19 no
estado de 56o Paulo, em um brasileiro procedente da lt6lia.
Diante desse cenSrio, uma s6rie de ag6es vem sendo adotadas em todo o mundo para
definir o n[vel de resposta e a estrutura de comando correspondente a ser configurada, em
cada nivel de gestSo e atengdo.
Este plano prop6e diretrizes orientadoras para prevengSo e controle de situag6es de risco,

bem como o enfretamento da ocorr6ncia de casos de infecaSo associados ao Coronavlrus
no municlpio de Vertentes, Pernambuco. No plano estSo descritos os seus componentes,
objetivos e as atividades por componente, considerando a sequ6ncia l6gica dos eventos
envolvidos para alcangar os efeitos finais.
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OBJETIVO
Descrever as ag6es e as estrat6gias de preparagSo, precaugSo, prevengSo, protegSo e
prontidSo, a fim de conter e mitigar os impactos da introdugSo da infecgso humana pelo
novo coronavirus (COVID-19) na populag6o do municipio de Vertentes-PE.
oRGANTZACAO e ESTRUTURA DO PrANO

Este plano

foi estruturado em niveis de

resposta, baseado nas recomendagdes da

Organizagdo Mundial de Sa0de (OMS), Minist6rio da Sa0de (MS) e da Secretaria Estadual

de Sa0de de Pernambuco (SES-PE) com adaptag6es locais, de forma que toda ag5o deve
ser proporcional e restrita aos riscos avaliados e cendrios epidemio169icos existentes.
DefinigSo dos niveis de resposta:

A definig6o de caso suspeito para Coronavirus estd sujeita ao cendrio apresentado no
Brasil e sofrer6 modificag6es definidas pelo MS.

Na aplicagSo do plano de contingdncia, as atividades especificas serSo direcionadas para
os trds nlveis de respostas descritos abaixo:

1.

Nfvel de resposta: Alerta: Corresponde a uma situagdo de risco de introdugSo do
novo Coronavirus (COVID-19) em VertentesfPE, contudo sem a presenga de casos
suspeitos conforme definig6o do MS, mas com a exist6ncia de casos suspeitos no
Brasil.

2.

Nivel de resposta: Perigo lminente: Corresponde a uma situagdo em que h5 caso
suspeito em Vertentes/PE, de acordo com a definigSo do MS.

3.

Nlvel de resposta: Emerg€ncia de Satide Pf blica

Cenirio I - Corresponde a uma situag5o em que hd caso confirmado importado em
Vertentes/PE, ou seja, sem transmissdo local.
Cen6rio ll - Corresponde a uma situagSo em que hd caso confirmado aut6ctone em
Vertentes/PE, ou seja, com transmissSo local.

ll! -

Transmissdo local comunit5ria/sustentada quando houver casos
aut6ctones confirmados sem vinculo, com contato pr6ximo ou domiciliar.

Cen6rio
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CONTATO PROXIMO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19:
Uma pessoa que teve contato fisico direto (por exemplo, apertando as mSos);

Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreg6es infecciosas (por exemplo, exposta a
tosse ou espirro, tocando tecidos de papel usados com a meo nua);

Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma dist6ncia inferior a

2

metros;
Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de reuni5o, sala de
espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma dist6ncia inferior a 2 metros;

Um profissional de sarjde ou outra pessoa que cuida diretamente de um caso COVID-19 ou
trabalhadores de laborat5rio que manipulam amostras de um caso COVID-19 sem equipamento de
protegSo individual recomendado (EPl) ou com uma possivel violagSo do EPI;
Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos (em qualquer diregSo) de um caso
confirmado de COVID-19, seus acompanhantes ou cuidadores e os tripulantes que trabalharam na seg5o
da aeronave em que o caso estava sentado
CONTATO DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19:

Uma pessoa que reside na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os residentes da mesma
dormit6rio, creche, alojamento, etc." (BRAS|L,2O2Ol

casa, colegas de

AJUSTES NO NTVEL DE RESPOSTA

O nivel de resposta deverd ser ajustado de acordo com a avaliagSo de risco do cendrio epidemiol6gico,
tendo em vista o desenvolvimento de conhecimento cientifico, para garantir que a resposta seja ativada
e as medidas correspondentes sejam adotadas adequadamente.

ATIVIDADES POR NiVEtS DE RESPOSTA

Nlvel de resposta: Alerta
Gest6o

lnstalar

o Comit€ Municipal de Resposta

Rdpida ao Coronavfrus (CMRR COV|Dl9)

car6ter tempordrio;
Manter atualizados os contatos da equipe que ir6 compor o CMRR COVID-19 (Anexo 1);

ldentificar fontes de equipamentos e recursos adicionais para a realizagSo das ag6es
atribuidas

) secretaria

de sa0de para a execugSo do plano;

Articular 6reas estrat6gicas para verificagao dos insumos necessdrios para
enfrentamento da doenga;
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Prover meios para garantir a execugdo das atividades no nivel de alerta;

Promover estrat6gias eficientes de educagSo permanente para os profissionais da rede de

safde no municipio;
Direcionar estrat6gias de comunicagSo de massa;
Elaborar junto
Coronavfrus;

is

Sreas t6cnicas materiais informativos/educativos sobre o novo

Estabelecer porta voz com a imprensa;

lmplantar a sala de situaESo compartilhada.

Vigil6ncia

i

Sa0de

Minerar, diariamente, not(cias com foco na COVID-19;

Atualizar diariamente os gestores da Secretaria de Sa0de de Vertentes/pE com resumo
executivo da minerag6o de noticias e acompanhamento do cen6rio epidemiol6gico
nacional e mundial, bem como com as mudangas nas definig6es e/ou recomendag6es da
OMS, MS e SES/PE;

Sensibilizar os profissionais de sa(de da rede ptiblica e privada de Vertentes/PE para a
notificaggo imediata de casos suspeitos, de acordo com a definigSo de caso vigente,
estabelecida pelo MS;

Realizar busca ativa em unidades de sa0de municipal
Coronav[rus diariamente;

e privada com enfoque no

lnvestigar os rumores e os casos potencialmente suspeitos notificados pelas unidades de
sa6de para verificar se atendem ) definigSo de caso suspeito estabelecida pelo MS;
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Comunicar imediatamente ao Centro de lnformag6es Estrat6gicas de Vigil6ncia em Sa0de
de Pernambuco (Cievs PE) todo rumor notificado e o retorno das investigag6es;
Capacitar os profissionais da rede de sa(de municipal e privada sobre os sinais e sintomas

da doenga, medidas de prevengSo e controle, notificagdo, investigagSo, bem como
atualizS-los sobre o cenSrio epidemiol6gico nacional e mundial;

Monitorar o atendimento de casos de Sindrome Gripal (SG) e de notificagOes de Sindrome
Respirat6ria Aguda Grave (SRAG), visando reconhecer mudanga no comportamento
epidemiol6gico e, principalmente, na circulagSo de vfrus respirat6rios;
Atualizar sala de situagSo diariamente com cen6rio epidemiol6gico, para subsidiar
tomada de decisSo.
AtengSo

i

a

Safde

Elaborar e divulgar o fluxo de atendimento e de isolamento hospitalar e domiciliar dos
casos suspeitos para ateng5o primdria e servigos de pronto atendimento (Anexos 2 e3l;

Estimular as unidades a elaborarem

o protocolo interno para a assist6ncia de casos

suspeitos;

Definir protocolo do meio de transporte de pacientes para a rede de refer6ncia Estadual;
Sensibilizar profissionais da rede de atengSo para garantir o atendimento de casos de SG e
SRAG visando reconhecer provSveis casos suspeitos do Coronavfrus;
Capacitar os profissionais da rede de sa(de municipal sobre a COVID-19;
Reforgar medidas de precaugSo para as profissionais e pacientes;
Reforgar a aplicagSo dos protocolos de desinfecAso e limpeza de salas e equipamentos das
unidades de sa[de e transportes de pacientes;
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Providenciar a aquisigSo e distribuigSo de todos os insumos, como sabSo liquido, papel
toalha, Slcool gel e equipamentos de protegSo individual (EPl), para abastecer e reforgar a
rede de sa(de;

Garantir estoque estrat6gico de medicamentos para atendimento sintomdtico dos
pacientes;

Orientar os profissionais da rede de saride de Vertentes/PE sobre a organizagSo do fluxo
de servigo farmac6utico no municipio;
Monitorar o estoque de medicamentos no 6mbito municipal;
Nivelde resposta: Perigo Iminente
lntensificar todas as agdes do nivel de alerta e:
GestSo

Convocar reuni6o presencial, sempre que se fizer necessdrio para alinhamento da
resposta integrada ao enfrentamento da COVID-19;
Prover meios para a garantia da continuidade das atividades do plano, no nivel de perigo
iminente;

Adquirir, conforme demanda, os insumos essenciais para garantia das ag6es em cardter
emergencial;

Manter permanente articulag6o com a GestSo Estadual para apoio m(tuo quanto ao fluxo
dos pacientes is Unidades de Referdncia, bem como para a execugSo do plano de
conting6ncia municipal;

Garantir, se necess5rio, apoio imediato para fortalecer as equipes de resposta rSpida,
necess5rias ao atendimento de pacientes, busca ativa, detec9So, acompanhamento e
investigagSo laboratorial e epidemiol6gica de casos suspeitos de COVID-19 e de seus
contatos atrav6s de contratagSo de profissionais e/ou de autorizagSo de plantSo e/ou
hora extra;
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Articular ag6es de comunicagSo assertiva de risco para prevenir crises sociais, de mfdia,

politicas decorrentes da transcend6ncia do evento e,
consequentemente, p6nico da populagSo e dos profissionais da rede de servigos
econ6micas

e at6

assistenciais priblicos e privados diante do cendrio epidemiol6gico da COVID-19;

Ampliar a publicidade das informag6es sobre COVID-19 para a populagSo, profissionais de

sa[de, do turismo e a imprensa;
Compartilhar a sala de situagSo com gestores estrat6gicos.
Vigil6ncia

i

Sa(de

Alertar os gestores estrat6gicos sobre a mudanga no cendrio epidemiol6gico e o nivel de
resposta ativado;

Monitorar a evolug6o clinica dos casos suspeitos internados at6 a alta, se couber, e dos
casos em isolamento domiciliar durante o per[odo de incubagSo (14 dias) ou at6 o
descarte para a COVID-19, diariamente.
Realizar levantamento de contatos dos casos notificados para monitoramento;

Monitorar os contatos dos casos suspeitos, diariamente, durante o periodo de incubagSo
(14 dias) ou at6 o descarte para COVID-19 do caso indice;
Processar os registros de casos suspeitos e de contatos em banco de dadoslocal;

Elaborar e divulgar para gestores estrat6gicos, resumo t6cnico dos casos notificados de
COVID-19 e informe epidemiol6gico diariamente;

Monitorar e/ou realizar coleta de amostras biol6gicas para diagn6stico laboratorial de
casos suspeitos sintomdticos, de acordo com as definig6es de caso vigentes estabelecidas

pelo MS;

Monitorar o seguimento da amostra para o laborat6rio de refer6ncia at6 a liberagSo do
resultado;
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Apoiar as unidades de sa(de na realizag5o e transporte de coletas de amostras biol6gicas
para isolamento viral para COVID-19, se couber;
Realizar a vigil6ncia de SRAG e influenza para os casos descartados para COVID-19 que se

enquadrem na definigSo de caso de SRAG, independente do resultado para lnfluenza;
Realizar atualizag6es para

os profissionais de vigilincia epidemiol6gica, conforme a
mudanga no cendrio epidemiol6gico estadual, nacional e mundial e o nivel de resposta
estabelecido.
AtengSo

i

Safde

Atender e executar o protocolo interno de assist6ncia a casos suspeitos e medidas de
isolamento na unidade, at6 a transfer6ncia para a refer6ncia, quando necess5rio por meio
da central de regulagSo de leitos do Estado de Pernambuco;

Disponibilizar o transporte de pacientes graves suspeitos de COVID-19
estadual;
Notificar imediatamente o caso suspeito ao Cievs
Realizar a desinfecgSo

i

refer6ncia

PE;

e limpeza de salas e equipamentos das unidades de sa(de;

e

transportes de pacientes, segundo protocolos;
Garantir a continuidade do abastecimento de insumos como sabSo llquido, papel toalha,

dlcoolgel e EPI na rede de saUde municipal;
estabelecer logistica de controle, distribuigSo e remanejamento,
conforme aumento da demanda de medicamentos sintomdticos para COVID-19;

Monitorar, rever

e

Divulgar situagSo epidemiol6gica entre os profissionais da rede de atengSo municipal.
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Nivel de resposta: Emerg€ncia de Saride P(blica (Cen6rios l, ll e lll)
lntensificor todas os ogdes dos nfveis anteriores e:
GestSo

atuagSo do CMRR COVID-19 e realizar reuniSo semanal com todos os
envolvidos no enfrentamento da COVID-19, a partir do Cendrio ll;

Garantir

a

Avaliar a necessidade de ampliar os hordrios de funcionamento do CMRR COVID-19,
considerando a necessidade de funcionamento 24h horas por dia nos 7 dias da semana;
Prover mecanismos para expansdo de servigos de sarlde e ampliagSo do atendimento,
identificando as estrat6gias viSveis;
Manter a rede atualizada sobre protocolos clinicos e medidas de prevengSo;
O CMRR COVID-19 deve alertar imediatamente ao chefe do poder executivo municipal,
Cen6rio de Emerg6ncia de Saride P0blica para subsidiar tomada de decisSo;

O CMRR COVID-19, de cardter tempordrio, poderd ser desativado mediante a situagio epidemiol6gica
estabelecida da sindrome respirat6ria por COVID-19 no mundo e no Brasil, a partir do estabelecimento de
transmissSo local sustentada.
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Vigil6ncia

i

Sa{de

Alertar os gestores estrat6gicos sobre a mudanga no cendrio epidemiol6gico e o n[vel de
resposta ativado;

Monitorar a evolugSo clinica dos casos suspeitos internados at6 a alta e dos casos em
isolamento domiciliar durante o perlodo de incubagSo (14 dias) ou at6 o descarte para
COVID- 19, residentes em drea descoberta da Estrat6gia de Sa(de da Famllia (ESF); O
CMRR COVID-19, de cardter tempordrio, poderd ser desativado mediante a situag6o
epidemiol6gica estabelecida da sindrome respirat6ria por COVID-19 no mundo, no Brasil
e no Estado de Pernambuco, a partir do estabelecimento de transmissSo localsustentada.

Assist6ncia

i

Sa(de

Garantir a notificagSo de novos casos suspeitos;

Monitorar a evolugSo clinica dos casos suspeitos internados at6 a alta e dos casos em
isolamento domiciliar durante o periodo de incubagSo (14 dias) ou at6 o descarte para
COVID- 19, residentes em Srea coberta pela Estrat6gia de Satide da Familia e Estrat6gia de

Agentes Comunitdrios de Saride;

Avaliar a capacidade e qualidade dos atendimentos nos servigos de pronto atendimento
municipais, indicando a necessidade ou n5o da ampliag6o dos atendimentos;

Manter

o monitoramento da logistica de controle, distribuig6o e

remanejamento,

conforme aumento da demanda de medicamentos sintom6ticos para COVID-19;
Divulgar situagSo epidemiol69ica entre os profissionais da rede de ateng6o municipal.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAI]DE
Rua Manoel Benicio de Azevedo, s/n - Centro, Vertentes PE
Fone (8L) 37 34.t032 / 37 34.7736 - E-mai l: pmvsecsaude@ya hoo.com.br

VERTENTES NAO PODE PARAR

ANEXO!― AREA TECNICA E RESPONSA∨

E:S

ma‖

Chef ia/CoordenagSo/Di re95o

Nome

E‐

Gabinete Secretaria Municipal
de Saride de Vertentes/PE

Jos6 H6lder

Jhelderhr10@hotmai!.com

Telefone
(81)99228.3636

SecretSrio Executivo de Satide e
CoordenagSo de VigilSncia em Satde

Galba Lricio
Pierre de Lima

galba.pierre@gmail.com

(81)99981.0471

CoordenagSo de AtengSo Primdria

Valeria Aleixo
de Moura

valeriaaleixoenfermeira @gmail.com

(81)98186.2975

Pinto Corr6a de
Ara0io
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ANEX0 2‑FLUXO ASS:STENC:AL DE CASOS SusPEITOS NA ATENcAo PRIMAR:A A SAUDE
*ldosos com comorbidade deve16o ser avaliados pela unidade

Acolher e classificar o paciente suspeito. Atendimento
lmediato

de refe16ncia;

**Hospital Correia Picango (lnfantil), Hospital Oswaldo Cruz
(lnfantil e Adultos) lMlP (Pu6rperas, Gestantes e Rec6mnascidos), Hospital Mestre Vitalino - HMV (Adulto)

Ofertar imediatamente, para o paciente: mascar cir[rgica
e isolar, acomodando-o em um consult6rio, sem circulagSo
de pessoas que estejam sem protegdo.

{'x'*Nas dreas cobertas pela Estrat6gia de Sa0de da Fam[lia
(ESF) e Estrat6gia de Agentes Comunitdrios de Sa0de (EACS) o

monitoramento serd realizado pelas equipes.

Registrar

O profissional deve usar equipamento de protegSo

o atendimento

sistema de infё rma,3o(e‐

individual (EPI).

5U51APS)CIp1 1911 1,feC9101
(CIlid119):

para lregiStro

Prestar os cuidados de assist6ncia, realizar notificagSo

conforme

imediata e acionar a Vigi16ncia em Sa(de.

Casos moderados ou

graves*:

Encaminhar

aos

hospitais

de

Pneumonia leve, Pneumonia grave,

referencias** atrav6s da regula95o do

SRAG, Sepse ou Choque S6ptico.

Estado(08002813555)

Casos leves: infecgSo viral n5o
complicada do trato respirat6rio

lsolamento domiciliar***:

superior, podendo apresentar sintomas

deverd ser encaminhado ao domicilio e

inespec(ficos como febre, tosse, dor

permanecer em isolamento domiciliar
at6 a sua completa recuperag6o.

garganta, congest5o nasal,

dor

cabega, dor muscular ou mal-estar.

de

o

paciente

ANEXO 3. FTUXOGRAMA DE ATENDIMENTO NOS SERVTCOS DE PRONTO ATENDTMENTO DO COV!D-19

Acolher e classificar o paciente suspeito. ClassificagSo:
Vermelho. Atendimento lmediato.

*O profissional que realizar procedimentos que gerem aerolizagSo de secreg6es
respirat6rias (intubagSo, aspiragSo de vias a6reas ou indug6o de escarros)deverd usar
m6scaras;

Ofertar imediatamente, para o paciente: mascar cirtirgica
e isolar, acomodando-o em um consult6rio, sem circulagSo
de pessoas que estejam sem proteg5o.

**ldosos com comorbidade deverSo ser avaliados pela unidade de referdncia;
***Hospital Correia Picango (lnfantil), Hospital Oswaldo Cruz (lnfantil e Adultos) e IMIP
(Pu6rperas, Gestantes e Rec6m-nascidos), Hospital Mestre Vitalino - HMV (Adulto)

O profissional deve usar equipamento de protegdo
individual (EPl)*

****Nas Sreas cobertas pela Estrat6gia de Satide da Familia (ESF) e Estrat6gia de
Agentes Comunitdrios de Saride (EACS)o monitoramento serd realizado pelas equipes.

Prestar os cuidados de assist6ncia, realizar notificagSo
imediata e proceder com a coleta laboratorial na p16pria
unidade.

Casos moderados ou graves**:
Pneumonia leve, Pneumonia grave,

Encaminhar

SRAG, Sepse ou Choque S6ptico.

Estado (08002813555)

Casos leves: infecA6o viral n5o
complicada do trato respirat6rio
superior, podendo apresentar sintomas
inespecfficos como febre, tosse, dor

garganta, congest5o nasal,

dor

cabega, dor muscular ou mal-estar.

de

aos hospitais

de

refer6ncias*** atrav6s da regulag6o do

lsolamento domiciliar****: o paciente
deverd ser encaminhado ao domicflio e
permanecer em isolamento domiciliar
at6 a sua completa recuperagSo.

