
 

 
Prefeitura Municipal de Ipê 

Secretaria Municipal de Saúde 
Vigilância Epidemiológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Contingência e Ação do Município de Ipê para Infecção 
Humana COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipê 
Abril de 2021 

(Versão 3 – 29/04/2021) 
 

 

 



2 
 

ELABORAÇÃO 
 

Fabieli Gopinger Chiavagatti 
Enfermeira 

Vigilância Epidemiológica 
E-mail: vigilancia@ipe-rs.com.br 

 
Fernanda Schiochet Mezzalira 

Enfermeira 
Coordenação Atenção Básica 

E-mail: atencaobasica@ipe-rs.com.br 
 
 
 

REVISÃO 
Elizandra Bressan Candiago 

Secretária de Saúde 
E-mail: saude@ipe-rs.com.br 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vigilancia@ipe-rs.com.br
mailto:atencaobasica@ipe-rs.com.br
mailto:saude@ipe-rs.com.br


3 
 

Sumário 
1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. 5 

2 OBJETIVOS .................................................................................................................................. 6 

2.1 Objetivo Geral ..................................................................................................................... 6 

2.2 Objetivos Específicos ........................................................................................................... 6 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO .................................................................................................................. 7 

3.1 Características gerais sobre a infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) .................... 7 

3.1.1 Descrição ...................................................................................................................... 7 

3.1.2 Sinais e sintomas .......................................................................................................... 7 

3.1.3 Período de Incubação ................................................................................................... 7 

3.1.4 Período de Transmissibilidade ..................................................................................... 8 

3.1.5 Diagnóstico ................................................................................................................... 8 

3.1.6 Manejo Clínico .............................................................................................................. 9 

4 ESTRUTURA DE COMANDO ...................................................................................................... 11 

5 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE COMUNS A SEREM IMPLANTADAS EM TODOS OS 

SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICOS E PRIVADOS DO MUNICÍPIO DE IPÊ .......................................... 12 

5.1 As Áreas restritas de atendimento deverão estar dotadas de: ........................................ 12 

5.1.1 Salas de Espera ........................................................................................................... 12 

5.1.2 Consultórios, sala de isolamento e outras salas de procedimentos .......................... 13 

6 PROCEDIMENTOS IMPLANTADOS PARA DETECÇÃO OPORTUNA DE CASOS SUSPEITOS E 

MONITORAMENTO DE CASOS CONFIRMADOS PARA COVID-19 ................................................ 14 

6.1 Definições Operacionais .................................................................................................... 14 

6.1.1 Caso suspeito de COVID-19 ........................................................................................ 14 

6.1.2 Caso confirmado de COVID-19 ................................................................................... 14 

6.1.3 Caso descartado de COVID-19 ................................................................................... 15 

6.1.4 Caso Curado de COVID-19 .......................................................................................... 15 

6.1.5 Gestantes e Puérperas ............................................................................................... 15 

7 ASSISTÊNCIA EM SAÚDE ........................................................................................................... 17 

7.1 Recepção e espera por atendimento ................................................................................ 17 

7.2 Acolhimento e avaliação de risco ...................................................................................... 17 

7.3 Consulta Médica ................................................................................................................ 18 

7.4 Transporte de Pacientes.................................................................................................... 19 

7.5 Regulação de Leitos ........................................................................................................... 19 

7.6 Óbitos de Casos Suspeitos ou Confirmados ...................................................................... 19 

8 VIGILÂNCIA EM SAÚDE ............................................................................................................. 21 

9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA .................................................................................................. 23 

10 COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS ......................................................................................... 24 



4 
 

11 GESTÃO ................................................................................................................................... 25 

12 REFERÊNCIAS .......................................................................................................................... 26 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

Considerando a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional (ESPII) realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na data de 30 de 
janeiro do ano corrente, por doença respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2, conforme casos 
detectados na China, mais especificamente, na cidade de Wuhan, província de Hubei o 
Ministério da Saúde, assim como as Secretarias Estaduais de Saúde vem montando estratégias 
e desenvolvendo planos de ação e resposta para provável introdução do novo Coronavírus no 
Brasil. Sendo assim a Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul definiu a ativação do 
Centro de Operações de Emergências (COE) e orientou os municípios de seus territórios a 
elaborar os Planos de Contingência Municipais, adequados às suas especificidades, e em 
consonância com as diretrizes traçadas pelo Ministério da Saúde (MS) e Plano de Contingência 
e Ação do Estado do Rio Grande do Sul. 

Este documento apresenta o Plano de Contingência e Ação do Município de Ipê para a 
Infecção Humana COVID-19, o qual está em consonância com as orientações do Plano de 
Contingência e Ação Estadual para Infecção Humana COVID-19, Nota Técnica Nº 04/2020 
GVIMS/GGTES/ANVISA e Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (COVID-19) do MS. As 
ações de resposta e comando constantes neste plano estão definidas em três níveis de 
complexidade conforme a situação da pandemia no País. Deste modo, seguimos a 
recomendação da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS): toda medida 
deve ser proporcional e restrita aos riscos. 

Ressalta-se que a vigilância epidemiológica da infecção humana causada pelo vírus 
SARS- CoV- 2 está sendo construída à medida que a OMS consolida as informações recebidas 
dos países e novas evidências técnicas e científicas são publicadas. Deste modo, o documento 
apresentado está sendo estruturado com base nas ações já existentes para notificação, registro, 
investigação, manejo e adoção de medidas preventivas, em analogia ao conhecimento 
acumulado sobre o SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2, que nunca ocorreram no Brasil, além 
de Planos de Vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e Síndrome Gripal (SG). 

Nesta versão 3 foram atualizadas informações referentes à testagem de gestantes, 
trabalhadores da saúde, contactantes domiciliares e inclusas informações referentes a condutas 
frente à óbitos suspeitos e/ou confirmados para COVID-19. 

Como toda normatização, este plano está sujeito a ajustes decorrentes da sua utilização 
prática e das modificações do cenário epidemiológico. Ressalta-se que ele se aplica ao cenário 
epidemiológico municipal na atual fase, de acordo com as orientações da OMS. 
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo Geral 
- Antecipar e gerir o impacto do surgimento de casos suspeitos ou confirmados da COVID-
19 no município. 

 
2.2 Objetivos Específicos 
- Desenvolver protocolos de medidas preventivas e indicação de uso de EPI nos serviços públicos 
e privados de saúde no município;  

- Estabelecer e informar toda a população quanto aos fluxos de atendimentos em saúde e 
medidas que devem ser adotadas em casos suspeitos. 

- Garantir a detecção, notificação, investigação de casos suspeitos de forma oportuna; 

- Intensificar ações de capacitação dos profissionais de saúde da rede municipal de saúde sobre 
manejo da COVID-19 na Atenção Básica; 

- Garantir adequada assistência ao paciente, com garantia de acesso e manejo clínico adequado; 

- Definir as atividades de educação, mobilização social e comunicação que serão implementadas. 

- Divulgar diariamente em meio de comunicação acessível para os munícipes e demais cidadãos 
a situação epidemiológica municipal frente a doença; 

- Monitorar e avaliar a situação epidemiológica para orientar a tomada de decisão; 

- Detectar, orientar e monitorar os casos confirmados de COVID-19, assim como, seus 
contactantes próximos. 

- Minimizar riscos à população frente a um caso suspeito de COVID-19; 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
3.1 Características gerais sobre a infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) 
  
3.1.1 Descrição  

A infecção humana provocada pelo SARS-CoV-2 é uma zoonose. O vírus é classificado 
como um beta Coronavírus do mesmo subgênero da Síndrome Respiratória do Oriente Médio 

(MERS), porém de outro subtipo. De acordo com a literatura disponível até ao momento a 
transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2) costuma ocorrer pelo ar ou por contato 
pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro ou tosse há menos 
de 1 metro de distância; catarro; contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão; 
contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou 
olhos. A transmissão do vírus por indivíduos assintomáticos segue em controvérsia até o 
presente momento. Em média, o período de incubação é estimado em de 5 a 6 dias, podendo 
variar de 0 a 14 dias. 

 

3.1.2 Sinais e sintomas 
O paciente com a doença COVID-19 apresenta geralmente os seguintes sintomas e 

sinais: 
• Febre (>=37,8ºC); 
• Tosse; 
• Dispneia; 
• Mialgia e fadiga; 
• Cefaleia; 
• Anosmia (perda ou diminuição do olfato); 
• Ageusia (perda ou diminuição do paladar); 
• Sintomas respiratórios superiores; e 
• Sintomas gastrointestinais, como diarreia (mais raros). 
O quadro clínico, típico de uma Síndrome Gripal, pode variar seus sintomas desde uma 

apresentação leve e assintomática (não se sabe a frequência), principalmente em jovens adultos 
e crianças, até uma apresentação grave, incluindo choque séptico e falência respiratória. A 
maior parte dos casos em que ocorreu óbito foi em pacientes com algumas condições clínicas 
de risco preexistente (10,5% doença cardiovascular,7,3% diabetes, 6,3% doença respiratória 
crônica, 6% hipertensão e 5,6% câncer) e/ou idosos.  

A taxa de letalidade está em torno de 3,8% na China, porém o valor varia conforme o 
país. Estudos demonstram que, epidemiologicamente, homens entre 41 e 58 anos representam 
a grande maioria dos casos de pacientes confirmados, sendo febre e tosse os sintomas mais 
presentes. 

As alterações em exames complementares mais comuns são infiltrados bilaterais nos 
exames de imagem de tórax, linfopenia no hemograma e aumento da proteína C-reativa.  

A doença apresenta, fundamentalmente, complicações respiratórias: pneumonia e 
Síndrome da Angústia Respiratória Aguda – SARA. 

 

3.1.3 Período de Incubação  
O período médio de incubação por coronavírus é de 5 dias, com intervalos que 

chegam a 12 dias, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a 
infecção. Logo se uma pessoa não apresentar sintomas em até 14 dias após contato com 
uma pessoa contaminada ou caso suspeito ela já pode descartar contaminação.  
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3.1.4 Período de Transmissibilidade  
A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV-2 é em média de 7 dias após 

o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares sugerem que a transmissão possa ocorrer, 
mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. Até o momento, não há informação suficiente 
que defina quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas uma pessoa infectada passa a 
transmitir o vírus.  

3.1.5 Diagnóstico  
O diagnóstico da COVID-19 pode ser realizado a partir de critérios como: 

1 - O DIAGNÓSTICO CLÍNICO é realizado pelo médico atendente, que deve avaliar a possibilidade 
da doença, principalmente, em pacientes com a associação dos seguintes sinais e sintomas: 
- Febre, que pode estar presente no momento do exame clínico ou referida pelo paciente 
(sensação febril) de ocorrência recente. 
- Sintomas do trato respiratório (por exemplo, tosse, dispneia, coriza, dor de garganta) 
- Outros sintomas consistentes incluindo, mialgias, distúrbios gastrointestinais 
(diarreia/náuseas/vômitos), perda ou diminuição do olfato (anosmia) ou perda ou diminuição 
do paladar (ageusia). 

Em crianças, além dos itens anteriores, considera-se também a obstrução nasal, a 
desidratação e a falta de apetite (inapetência), na ausência de outro diagnóstico específico. 

Em idosos, deve-se considerar também, critérios específicos de agravamento como: 
síncope (desmaio ou perda temporária de consciência), confusão mental, sonolência excessiva, 
irritabilidade e falta de apetite (inapetência). 

O diagnóstico clínico da doença, também deve ser considerado em pacientes com 
doença grave do trato respiratório inferior sem causa clara, como é o caso de pacientes que se 
apresentem em Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Nesta síndrome o indivíduo 
apresenta-se em franca dispneia/desconforto respiratório/dificuldade para respirar com 
saturação de oxigênio (O2) menor do que 95% em ar ambiente ou coloração azulada dos lábios 
ou rosto (cianose) ou queixa de pressão persistente no tórax. 

Em crianças, a SRAG apresenta-se com os sinais e sintomas anteriores, devendo ser 
observados sinais característicos de esforço respiratório, tais como, os batimentos de asa de 
nariz, tiragem intercostal, e, por fim, alteração na coloração das extremidades que ficam 
azuladas (cianose).  

 
2 - O DIAGNÓSTICO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO é realizado pelo médico atendente no qual 
considera-se: 
- Casos de paciente com a associação dos sinais e sintomas supracitados ou SRAG MAIS histórico 
de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 14 dias antes do aparecimento dos sintomas, com 
caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a 
investigação laboratorial específica. 

 
3 - DIAGNÓSTICO CLÍNICO-IMAGEM: 
- Caso de sintomas respiratório mais febre ou SRAG ou óbito por SRAG que não foi possível 
confirmar ou descartar por critério laboratorial E que apresente alterações tomográficas. 

 
4 - DIAGNÓSTICO LABORATORIAL: 
- Caso o paciente apresente os sintomas respiratórios mais febre ou SRAG. O profissional de 
saúde poderá solicitar os seguintes exames laboratoriais: 

• De biologia molecular, (RT-PCR em tempo real) que diagnostica tanto a COVID-
19, a Influenza ou a presença de Vírus Sincicial Respiratório (VSR) normalmente 
até o oitavo dia de início de sintomas. 

• Imunológico, que detecta, ou não, a presença de anticorpos em amostras 
coletadas a partir do oitavo dia de início dos sintomas. Sendo eles: 

• Ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay - ELISA); 
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• Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos; 

• Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (ECLIA). 

• Pesquisa de antígenos: resultado reagente para SARS-CoV-2 pelo método de 
Imunocromatografia para detecção de antígeno. 

 
5 - DIAGNÓSTICO LABORATORIAL EM INDIVÍDUO ASSINTOMÁTICO (pessoa sem sintomas) que 
realizou: 

• Exame de Biologia Molecular com resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 
realizado pelo método RT-PCR em tempo real. 

• Exame de Imunológico com resultado REAGENTE para IgM e/ou IgA realizado 
pelos seguintes métodos:  Ensaio imunoenzimático (ELISA) e 
Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos. 

 
Importante destacar que na Atenção Primária em Saúde as definições de caso e critérios 

clínicos para a avaliação diagnóstica segue o estabelecido na Nota Informativa nº 30 COE/SES/RS 
atualizada em 31 de março de 2021 (ANEXO 1). 
 

3.1.6 Manejo Clínico  
O manejo clínico da Síndrome Gripal (SG) na APS/ESF difere frente a gravidade dos casos. 

Para casos leves, inclui medidas de suporte e conforto, isolamento domiciliar e monitoramento 
até alta do isolamento. Para casos graves, inclui a estabilização clínica e o encaminhamento e 
transporte a centros de referência ou serviço de urgência/emergência ou hospitalares. 

A estratificação de intensidade da SG é a ferramenta primordial para definir a conduta 
correta para cada caso, seja para manter o paciente na APS/ESF ou para encaminhá-lo aos 
centros de referência, urgência/emergência ou hospitais. 

Abaixo, em quadro elaborado pelo Ministério da Saúde, onde podemos observar os 
sinais e sintomas de gravidade para Síndrome Gripal: 
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Dada a letalidade muito mais elevada da COVID-19 entre os idosos (pessoas com 60 anos 
ou mais), deve-se priorizá-los para atendimento. Além deles, pessoas com doença crônica, 
gestantes e puérperas devem ter atendimento priorizado.  

Os casos de síndromes gripais sem complicações ou sem condições clínicas de risco 
serão conduzidos pela APS/ESF através do teleatendimento na identificação, manejo e 
acompanhamento de pacientes com sintomas suspeitos de SG, conforme fluxo esquematizado 
no anexo 2. 

No atendimento, deve-se levar em consideração os demais diagnósticos diferenciais 
pertinentes e o adequado manejo clínico. Em caso de suspeita para Influenza, não retardar o 
início do tratamento com Fosfato de Oseltamivir nos pacientes com risco aumentado de 
complicações1.  

Todos os pacientes que receberem alta durante os primeiros 07 dias do início do quadro 
(qualquer sintoma independente de febre), devem ser alertados para a possibilidade de piora 
tardia do quadro clínico e sinais de alerta de complicações como: aparecimento de febre 
(podendo haver casos iniciais afebris), elevação ou recrudescência de febre ou sinais 
respiratórios, taquicardia, dor pleurítica, fadiga, dispneia.  

Casos suspeitos ou confirmados para COVID-19 que não necessitem de hospitalização e 
o serviço de saúde opte pelo isolamento domiciliar, o médico poderá solicitar RX de tórax, 
hemograma e provas bioquímicas antes de serem dispensados para o domicílio a depender da 
avaliação clínica do paciente. Estes pacientes deverão receber orientações de controle de 
infecção, prevenção de transmissão para contatos e sinais de alerta para possíveis complicações 
e um acesso por meio de comunicação rápida deve ser providenciado para eventuais dúvidas ou 
comunicados.  

A presença de qualquer sinal de alerta deverá determinar retorno e hospitalização 
imediata do paciente. Porém, é necessária avaliação de cada caso, considerando também se o 
ambiente residencial é adequado e se o paciente é capaz de seguir as medidas de precaução 
recomendadas pela equipe de saúde responsável pelo atendimento.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
1 Atenção: Em 15 de maio de 2020, por meio do Parecer Técnico 60/2020, o Ministério da Saúde divulga que, devido à 
alta demanda de Fosfato de Oseltamivir nacional e internacionalmente, há escassez do medicamento no Brasil. Por isso, 
recomenda, em caráter excepcional e temporário, a priorização do tratamento nas primeiras 48 horas do início dos 
sintomas para os casos de SRAG, bem como para os casos de SG envolvendo pessoas com as seguintes condições e 
fatores de risco: gestantes, pacientes com doença renal crônica, hepatopatia, imunossupressão e obesidade mórbida 
(IMC>40). Casos de Síndrome Gripal em adultos ≥ 60 anos, também poderão ser contemplados, conforme a 
disponibilidade de tratamento ao nível de estado e município. 
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4 ESTRUTURA DE COMANDO  

As decisões e orientações acontecerão a partir das determinações do Comitê Municipal 
de Atenção ao Coronavírus (COE/Ipê) criado e ratificado sob decreto nº1.314 de 08 de junho de 
2020 e ratificações de membros efetuadas sob Portaria 191/2021.  

O COE/Ipê será composto pelos seguintes membros: 

I - um representante da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; 

II - um representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

III -  um representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

IV- um representante do Gabinete do Prefeito; 

V - servidor responsável pela Vigilância Epidemiológica do Município; 

VI - Vigilante Sanitário; 

VII- Agente de Combate a Endemias; 

VIII -  um representante da Associação dos Servidores municipais 

IX - um representante da rede estadual de ensino; 

X - um representante da Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agricultura de Ipê 
– ACISA . 

XI – um representante do Sindicatos do Trabalhadores Rurais; 

XII – um representante da Associação dos Motoristas; 

XIII – um representante da Polícia Civil; 

XIV – um representante do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública – CONSEPRO; 

XV – um representante da Brigada Militar; 

XVI – um representante da Paróquia São Luiz Rei;  

XVII– um representante da Câmara de Vereadores; 

XVIII – um representante do CTG Tronco de Ipê.  
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5 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE COMUNS A SEREM 
IMPLANTADAS EM TODOS OS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICOS E 
PRIVADOS DO MUNICÍPIO DE IPÊ 
 

As seguintes medidas devem ser seguidas por todos os serviços de atenção básica ou 
que prestem atendimento ambulatorial aos casos suspeitos ou confirmados COVID-2019: 

- Garantir que pacientes com sintomas suspeitos de infecção humana COVID-2019 ou 
outra infecção respiratória (por exemplo, febre e tosse) não fiquem esperando atendimento 
entre outros pacientes. 

- Identificar um espaço separado e bem ventilado que permita que os pacientes 
suspeitos em espera sejam apartados. (Essa separação pode ser por coorte no mesmo ambiente, 
desde de que as áreas mantenham no mínimo um metro de distância entre elas;  

- Prover sala de isolamento em cada unidade para atendimento de triagem e 
procedimentos aerossóis; 

- Aplicar os critérios definidos para identificação e atendimento dos casos e seguir o 
fluxograma de atendimento; 

- Capacitar e orientar os profissionais de saúde quanto às medidas de precaução a serem 
adotadas assim como o uso dos EPIs. 

- Orientar os profissionais de saúde a evitar tocar superfícies próximas ao paciente (ex. 
mobiliário e equipamentos para a saúde) e aquelas fora do ambiente próximo ao paciente, com 
luvas ou outros EPIs contaminados ou com as mãos contaminadas. 

- Orientar os profissionais de saúde e profissionais de apoio a utilizarem equipamentos 
de proteção individual (EPI) durante a assistência direta aos pacientes ou que tenham contato 
com o paciente ou superfícies e materiais/produtos utilizados por ele e por seus 
acompanhantes/visitantes. 

- Seguir procedimento operacional padrão para higienização das salas, superfícies e 
equipamentos; 

- Não se deve circular pelo serviço de saúde utilizando os EPIs, esses equipamentos 
devem ser utilizados apenas nas áreas restritas de atendimento. 

5.1 As Áreas restritas de atendimento deverão estar dotadas de: 
 
5.1.1 Salas de Espera 

- Presença de folders ou cartazes orientando os pacientes a adotar as medidas de 
etiqueta respiratória: 

• Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço 
de papel; 

• Utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o 
uso e realizar a higiene das mãos); 

• Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 

• Realizar a higiene das mãos. 

- Prover dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das mãos (sob as 
formas gel ou solução) e estimular a higiene das mãos após contato com secreções respiratórias; 
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- Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de 
sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem 
contato manual; 

- Prover mesa com lenço descartável para higiene nasal e lixeira com acionamento por 
pedal para o descarte de lenços (saco branco, lixo infectante); 

- Manter os ambientes ventilados; 

- Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do consultório e de outros ambientes 
utilizados pelo paciente. 

5.1.2 Consultórios, sala de isolamento e outras salas de procedimentos 
- Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do consultório e de outros ambientes 

utilizados pelo paciente; 

- Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que tenha 
sido utilizado na assistência ao paciente; 

- Se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro serviço de saúde, 
sempre notificar previamente o serviço referenciado. 
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6 PROCEDIMENTOS IMPLANTADOS PARA DETECÇÃO OPORTUNA 
DE CASOS SUSPEITOS E MONITORAMENTO DE CASOS 
CONFIRMADOS PARA COVID-19 
 Toda conduta com relação a Vigilância de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG) relacionada à infecção humana pela COVID-19, sistemas de 

notificação, rede ambulatorial e estratégias de testagem está amparada na Nota Informativa 

nº30 COE/SES-RS de 31 de março de 2021, constante no Anexo 1 deste plano. 

 

6.1 Definições Operacionais 
Todo o caso suspeito de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) deve 

ser tratado como um alerta. As ações pertinentes devem ser desencadeadas a partir da 
definição de caso suspeito de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), que no 
momento atual é: 

6.1.1 Caso suspeito de COVID-19  
 
Definição de caso de SINDROME GRIPAL (SG): 
Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos 

seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de 
cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos, diarreia. 

• Em crianças: além dos itens anteriores, considera-se também obstrução nasal, 
na ausência de outro diagnóstico específico. 

• Idosos: deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como 
síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. 

 
Definição de caso de SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): 
Indivíduo com SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão 

persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração 
azulada dos lábios ou rosto. 

• Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, 
cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. Vale ressaltar que 
febre pode não estar presente em alguns casos excepcionais, como crianças, 
idosos, imunossuprimidos ou pessoas que utilizaram antitérmicos e, portanto, 
a avaliação clínica e epidemiológica deve ser levada em consideração. 

A estratificação de gravidade dos casos suspeitos de SG deve se dar em consulta 
médica da seguinte forma: 

• Casos leves. Aqueles que podem ser acompanhados completamente no âmbito 
da APS devido à menor gravidade do caso; e 

• Casos graves. Aqueles que se encontram em situação de maior gravidade e, 
portanto, necessitam de estabilização na APS e encaminhamento ao hospital de 
referência (Hospital São José - Antônio Prado) para avaliação ou intervenções 
que exijam maior densidade tecnológica. 

 

6.1.2 Caso confirmado de COVID-19 

POR CRITÉRIO LABORATORIAL: caso suspeito de SG ou SRAG com teste:  
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- Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2): com 
resultado detectável paraSARS-CoV-2. 
 
- Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos): com 
resultado positivo para anticorpos IgM e/ou IgG, em amostra coletada após o sétimo dia 
de início dos sintomas.: resultado REAGENTE para IgM, IgA e/ou IgG* realizado pelos 
métodos de ELISA) ou Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos; 
 

 
POR CRITÉRIO CLINICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito de SG ou SRAG para o qual não 
foi possível realizar a investigação laboratorial especifica, com histórico de contato 
próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19, nos 
últimos 14 dias antes do aparecimento dos sintomas. 
 

POR CRITÉRIO CLÍNICO-IMAGEM: Caso de SG ou SRAG ou óbito por SRAG que não foi 
possível confirmar por critério laboratorial E que apresente pelo menos uma (1) das seguintes 
alterações tomográficas: 

• OPACIDADE EM VIDRO FOSCO periférico, bilateral, com ou sem consolidação ou linhas 
intralobulares visíveis ("pavimentação"), OU 

• OPACIDADE EM VIDRO FOSCO multifocal de morfologia arredondada com ou sem 
consolidação ou linhas intralobulares visíveis ("pavimentação"), OU 

• SINAL DE HALO REVERSO ou outros achados de pneumonia em organização (observados 
posteriormente na doença). 
 
POR CRITÉRIO CLÍNICO: Caso de SG ou SRAG associado à anosmia (disfunção olfativa) 

OU ageusia (disfunção gustatória) aguda sem outra causa pregressa E que não foi possível 
encerrar por outro critério de confirmação. 

6.1.3 Caso descartado de COVID-19 
Caso de SG para o qual houve identificação de outro agente etiológico confirmado por 

método laboratorial específico, excluindo-se a possibilidade de uma co-infecção, OU 
confirmação por causa não infecciosa, atestada pelo médico responsável. 

Ressalta-se que um exame negativo para COVID-19 isoladamente não é suficiente para 
descartar um caso para COVID-19. 

O registro de casos descartados de SG para COVID-19 deve ser feito no e-SUS Notifica. 

6.1.4 Caso Curado de COVID-19 
• Casos em isolamento domiciliar: casos confirmados que passaram por 14 dias em 

isolamento domiciliar, a contar da data de início dos sintomas e que estão 
assintomáticos. 

• Casos em internação hospitalar: diante da avaliação médica. 

A liberação do isolamento do paciente e contactantes poderá ser realizada a partir de visita 
domiciliar ou remota (telefone ou telemedicina) pela equipe de atenção básica ou vigilância 
epidemiológica do município. 

6.1.5 Gestantes e Puérperas 
Recentemente o Ministério da Saúde publicou o Manual de Recomendações para a 

assistência à gestante e puérpera frente à pandemia de COVID-19. Todas as gestantes deverão, 

no momento da internação clínica, cirúrgica ou para parto normal, realizar exame de RT-PCR 

para SARS-CoV-2 de acordo com o Quadro 1, desde que sem diagnóstico positivo prévio. 
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Quadro 1: Recomendações para solicitação de RT-PCR para SARS-CoV2 para gestante ou 

puérpera* 
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7 ASSISTÊNCIA EM SAÚDE 

A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social reorganizou o fluxo de atendimento 
das unidades de saúde. A partir de maio passou a funcionar o ambulatório de atendimento 
COVID-19, anexo à UBS Centro, sendo referência para atendimento de casos suspeitos para todo 
o município contando com a presença de um profissional enfermeiro em tempo integral. 

Este espaço dispõe de: sala de acolhimento e triagem, consultório médico, sala de 
observação e de coleta e realização de exames. O atendimento funciona por livre demanda, não 
sendo necessário o seu agendamento. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do telefone 
(54) 3233-1196 de segunda a sexta-feira em horário de expediente.  

Nos demais atendimentos que cabem a Atenção Primária à Saúde seguem as 
Recomendações para a organização interna das equipes de Atenção Básica do RS frente à 
pandemia do COVID-19, documento atualizado em 27/01/2021 (ANEXO 3). 

7.1 Recepção e espera por atendimento 
Ao agendar consultas e/ou outros procedimentos, os pacientes e acompanhantes devem 

ser questionados quanto a sintomas de alguma infecção respiratória (tosse, coriza, febre, 
dificuldade para respirar, etc). Em caso de confirmação, deve-se: 

- Orientar o paciente e acompanhantes a usar a máscara de proteção facial durante toda 
permanência no serviço de saúde e etiqueta respiratória; 

- Encaminhar o paciente e acompanhantes para a área reservada para casos suspeitos; 

- Os pacientes suspeitos deverão ser encaminhados para acolhimento com prioridade de 
atendimento, a fim de mantê-lo o menor tempo possível dentro da unidade (minimização de 
risco). 

7.2 Acolhimento e avaliação de risco  
O principal objetivo neste momento é a identificação, notificação e manejo oportuno de 

casos suspeitos de COVID-19 de modo a minimizar os riscos de transmissão sustentada no 
território municipal. 

- Todos os casos de SG deverão ser atendidos considerando orientações de manejo 
desde o acolhimento (não somente após a testagem), destacando-se a necessidade de 
observar: condições clínicas, fatores de risco para possíveis complicações da SG, exames 
complementares relevantes na COVID-19, caso necessário. Orienta-se também verificar a 
oximetria de pulso, se disponível, em todos os usuários com SG e manter o monitoramento 
clínico pela equipe de Atenção Primária à Saúde; 

- Comunicar o médico assistente; 

- Avaliar possíveis riscos de surtos, por exemplo, se for um trabalhador de alguma 
indústria; 

- Utilização de EPIs pelos profissionais de saúde durante a assistência2: 

• Higiene das mãos com preparação alcoólica; 

 
2 Observação: Ao realizar procedimentos geradores de aerossóis (procedimentos que induzem a tosse, intubação ou aspiração 

traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, coletas 

de amostras nasotraqueais) os profissionais de saúde deverão, obrigatoriamente, utilizar máscaras N95 e demais EPIs, manter o 

paciente em sala de isolamento com portas fechadas, restringir o número de profissionais durante estes procedimentos e solicitar 

a higienização do local após o procedimento.  
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• Óculos de proteção ou protetor facial (face shield); 

• Máscara cirúrgica; 

• Avental impermeável; 

• Luvas de procedimento; 

7.3 Consulta Médica 
- O atendimento médico do paciente suspeito deverá ser realizado na sala de isolamento 

definida para atendimento de casos suspeitos ou confirmados; 

- Em consulta médica, após confirmar a presença de Síndrome Gripal, é fundamental 
estratificar a gravidade dos casos (Quadro 1), a fim de identificar rapidamente casos suspeitos 
de Síndrome Respiratória Aguda Grave: 

• Sem sinais de gravidade: recomendado isolamento domiciliar até melhora dos 
sintomas, medidas de precaução e monitoramento por profissionais da Atenção 
Básica; 

• Com sinais de gravidade: Avaliar a gravidade do quadro clínico, caso necessário, 
realizar o encaminhado ao Hospital São José de Antônio Prado para avaliação e 
conduta; 

Quadro 1 - Critérios de gravidade e local de manejo. 

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO 

                                           Casos leves Casos Graves 

Quadro clínico  Síndrome Gripal com 
sintomas leves (sem dispneia 
ou sinais e sintomas de 
gravidade)  
E  
Ausência de comorbidades 
descompensadas que 
indiquem avaliação em 
centro de referência/atenção 
especializada  

Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) (Síndrome Gripal com 
dispneia ou sinais de gravidade)  
OU  
Comorbidades descompensadas 
que indiquem avaliação em centro 
de referência/atenção 
especializada  

Local de atendimento 
recomendado  

APS/Atenção ambulatorial  Hospitalar/Centro de referência  

Fonte: Brasil (2020). 

- Prescrição do isolamento deverá ser acompanhada da assinatura pela pessoa sintomática ou 
responsável, do Termo de Notificação de Isolamento Domiciliar contendo a declaração dos 
contactantes domiciliares (APÊNDICE A);  

- Realizar orientações quanto à testagem e/ou programar retorno para coleta de material para 
testagem considerando o período oportuno para coleta; 

- Fornecimento de atestado pelo período de 14 dias para a pessoa sintomática e contatos 
domiciliares mesmo que não estejam presentes na consulta3. 

- Todos os casos de SG e SRAG deverão ser notificados nos sistemas de informação (e-SUS 
Notifica, SIVEP-Gripe e GAL), com o preenchimento obrigatório do CPF. 

- Os casos sintomáticos da população em geral (Grupo 3 – TESTAR/RS) que preenchem a 
definição de caso suspeito de COVID-19 possuem indicação de testagem por RT-PCR. Este 
deve ser coletado, preferencialmente, do 3º ao 7º dia após início dos sintomas. 

 
3 Este período poderá ser menor ou maior conforme avaliação e conduta médica. 
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7.4 Transporte de Pacientes 
Diante do atual cenário da pandemia do SARS-CoV-2, os serviços de transportes de 

pacientes devem executar políticas e as boas práticas internas que minimizem a exposição a 
patógenos respiratórios, adotando medidas de prevenção e controle de infecção que resultem 
na mitigação dos riscos de transmissão de microrganismos durante o deslocamento de 
pacientes. Portanto, deve-se: 

- O paciente deve utilizar máscara durante todo o percurso, obrigatoriamente;  

- Evitar manipulações desnecessárias do paciente; 

- Prover álcool 70% em gel ou líquido para higienização das mãos; 

- Restringir o acesso da cabine ao salão da ambulância.  

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

- Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do 
transporte. A desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio ou outro 
desinfetante indicado para este fim. A limpeza terminal do veículo deve ser realizada após cada 
atendimento de paciente em situações especiais, como o atendimento de pacientes em 
precauções específicas (contato, gotículas ou aérea), no caso da COVID – 19. 

- Os materiais descartáveis utilizados deverão ser acondicionados em sacos brancos 
leitosos identificados de acordo com a legislação, que devem ser substituídos quando atingirem 
2/3 de sua capacidade. 

Quando houver necessidade de transporte interinstitucional de paciente, por exemplo, 
em caso de remoção, além das medidas citadas acima, deve-se sempre notificar previamente o 
serviço de saúde para onde o caso suspeito ou confirmado será encaminhado. 

7.5 Regulação de Leitos 
O quadro clínico apresentado pelo paciente pode variar de leve a gravíssimo, 

necessitando de condutas distintas e dispositivos de saúde diversos. Para tal prevê-se, conforme 
avaliação médica: 

• Casos leves/indicação: isolamento domiciliar e tratamento sintomático (não 
necessita internação hospitalar). 

• Casos graves: casos que necessitam de internações hospitalares serão 
referenciados ao Hospital São José de Antônio Prado, referência para 
atendimento de urgência e emergência do nosso município. 

• Casos gravíssimos: casos internados que necessitarem de tratamento em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) serão regulados exclusivamente pela Central Estadual 
de Regulação Hospitalar – GERINT. 

7.6 Óbitos de Casos Suspeitos ou Confirmados 
Os princípios das precauções padrão de controle de infecção e precauções baseadas na 

transmissão devem continuar sendo aplicados no manuseio do corpo, pois apesar de menor o 

risco de transmissão infecciosa por contato ainda existe nos cadáveres. 

O atendimento aos óbitos pela Atenção Primária em Saúde segue a Nota Informativa nº 

23 COE/SES-RS que traz orientações referentes à notificação, manejo de corpos e 

procedimentos post mortem no contexto da pandemia de COVID-19 (ANEXO 4). 

Para manejo dos corpos só deve estar presente os profissionais estritamente 

necessários com a todos os EPIs para evitar transmissão, sendo eles: gorro, óculos de proteção 



20 
 

ou protetor facial, máscara cirúrgica, avental impermeável e luvas. Se for necessário realizar 

procedimentos que geram aerossol como extubação, usar N95, PFF2 ou equivalente. 

7.6.1 Preparo dos corpos 

Para preparo dos corpos é necessário: 

- Desinfetar e tapar/bloquear os orifícios de drenagem de feridas e punção de cateter 

com cobertura impermeável; 

- Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas; 

- Tapar/bloquear orifícios naturais do cadáver (oral, nasal, retal) para evitar 

extravasamento de fluidos corporais; 

- Acondicionar o corpo em saco impermeável à prova de vazamento e selado; 

- Preferencialmente colocar o corpo em dupla embalagem impermeável e desinfetar a 

superfície externa do saco (pode-se utilizar álcool a 70º, solução clorada [0.5% a 1%], ou outro 

saneante desinfetante regularizado junto a Anvisa); 

- Identificar adequadamente o cadáver; 

- Identificar o saco externo de transporte com a informação relativa a risco biológico; no 

contexto da COVID-19: agente biológico classe de risco 3; 

- Usar luvas descartáveis nitrílicas ao manusear o saco de acondicionamento do cadáver; 

- A maca de transporte de cadáveres deve ser utilizada apenas para esse fim e ser de 

fácil limpeza e desinfeção; 

- Após remover os EPI, sempre proceder à higienização das mãos. 

7.6.2 Recomendações para funerais 

Os funerais deverão ocorrer com o menor número de pessoas possível, só incluindo pais, 

filhos, irmãos e companheiros/cônjuges, aos avós com mais de 50 anos é vedada a presença no 

velório, podendo participar do enterro respeitando a distância de 2 metros e evitando contato 

físico com os demais familiares. 

Durante o funeral devem-se reforçar as medidas de higiene dos presentes como 

lavagem das mãos e etiqueta respiratória. O contato físico deve ser evitado e pessoas dos grupos 

mais vulneráveis (crianças, idosos, grávidas e pessoas com imunossupressão ou com doença 

crônica), não participem dos funerais; bem como, pessoas sintomáticas respiratórias. 

O caixão deve ser mantido fechado e isolamento com fita na distância de um metro de 

distância, evitando aproximações ou contato, mesmo que a superfície do mesmo tenha sido 

higienizada com álcool 70%. 
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8 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
A vigilância epidemiológica de COVID-19 está sendo construída à medida que a OMS 

consolida as informações recebidas dos países e novas evidências técnicas e científicas são 
publicadas.  

Deste modo, este plano está sendo estruturado com base nas ações já existentes 
para notificação, registro, investigação, manejo e adoção de medidas preventivas, em 
analogia ao conhecimento acumulado sobre o SARS-CoV, MERS-CoV e COVID-19, que nunca 
ocorreram no Brasil, além de Planos de Vigilância de SRAG e SG.  

O principal objetivo da vigilância é a identificação, notificação e manejo oportuno de 
casos suspeitos e/ou confirmados de COVID-19 a fim de minimizar os riscos de transmissão 
sustentada no território municipal ou romper a cadeia de transmissão. 

Os principais procedimentos realizados pela Vigilância Epidemiológica do município são 
o enquadramento do caso como suspeito de acordo com a definição vigente, a investigação 
epidemiológica e a identificação e o monitoramento de contactantes do caso suspeito ou 
confirmado, utilizando os documentos padronizados constantes no site da SES/RS.  

Principais procedimentos a serem aplicados pela Vigilância Epidemiológica: 

- Acolher as notificações de casos suspeitos dos serviços de saúde públicos, privados ou 
de referência do município; 

- Realizar a notificação on-line através do sistema e-SUS Notifica dos casos suspeitos ou 
confirmados detectados em nosso município;  

- Realizar a exportação dos dados do e-SUS Notifica para verificação das notificações 
recebidas e/ou efetuadas; 

- Encerrar notificações no e-SUS Notifica; 

- Realizar o monitoramento, preferencialmente via teleatendimento4, dos casos 
suspeitos notificados como síndrome gripal, assim como, de seus contatos domiciliares; 

- Realizar o monitoramento, preferencialmente via teleatendimento, dos casos positivos 
visando detectar sintomas de agravamento do quadro clínico e romper a cadeia de transmissão 
viral;  

- Recomendar medidas de precaução intradomiciliar para contactantes de casos 
suspeitos (APÊNDICE B); 

- Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção humana COVID-19 e 
outros vírus respiratórios; 

- Coletar, acondicionar e encaminhar ao LACEN/RS amostras clínicas para RT-PCR 
conforme recomendações descritas na NOTA INFORMATIVA 20 COE/LACEN/SES- RS5 (ANEXO 5). 

 
4 Em 20 de março de 2020 foi publicada Portaria nº 467, que dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de 

telemedicina, com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da epidemia de COVID-19. Por meio desta portaria, ficam autorizadas, em caráter 
excepcional e temporário, ações de telemedicina de interação a distância. Elas podem contemplar atendimento pré-clínico, 
suporte assistencial, consultas, monitoramento e diagnóstico realizados por meio de tecnologia da informação e comunicação no 
âmbito do SUS. 

 
5 Última atualização em 10 de fevereiro de 2021. 
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- Seguir fluxos de laboratórios de referência para envio de amostras para infecção 
humana pelo SARS-CoV-2 e outros vírus respiratórios; 

- Coletar amostras para teste rápido a partir do 14º dia após início dos sintomas; 

- Garantir os insumos para diagnóstico da infecção humana pelo COVID-19 e outros vírus 
respiratórios; 

- Emitir parecer técnico sobre a situação epidemiológica da COVID-19 no município; 

- Atuar junto ao COE Municipal para deliberar questionamentos e/ou situações visando 
a prevenção e enfrentamento à COVID-19 em nosso município; 

- Realizar a investigação e discussão de caso para óbitos domiciliares que ocorram em 
nosso município, assim como proceder a coleta post-mortem dos casos suspeitos de COVID-19, 
conforme Nota Informativa nº 23 COE/SES-RS (ANEXO 5). 

- Desenvolver folders, cartazes e banners de orientação para a população em geral com 
informações gerais sobre a infecção humana COVID-19, enfocando principalmente medidas 
preventivas.  

- Atuar junto às indústrias e/ou empresas do município que apresentam maior 
aglomeração de pessoas a fim de orientar para o estabelecimento de um plano de contingência 
no âmbito da prevenção da COVID-19, assim como os procedimentos a adotar diante do caso 
de um trabalhador com sintomas dessa infecção (APÊNDICE C). 

As orientações das questões sanitárias serão acompanhadas pelas notas técnicas 
emitidas pelas áreas competentes da ANVISA e Vigilância Sanitária Estadual disponíveis no site 
da SES/RS e compartilhadas para os serviços de saúde públicos e privados. 

Principais procedimentos a serem aplicados pela Vigilância Sanitária Municipal: 

- Orientar funerárias sobre manejo dos corpos de casos suspeitos ou confirmados de 
infecção por COVID-19, transporte de corpos, velório s e funerais. 

- Orientar e disponibilizar materiais educativos aos estabelecimentos de interesse à 
saúde (bares, restaurantes, salões de beleza, etc), assim como proceder a fiscalização dos 
mesmos; 

- Orientar aos serviços de saúde públicos e privados acerca das medidas propostas neste 
plano, assim como fiscalizar o cumprimento das mesmas; 

- Orientar e disponibilizar material educativo sobre medidas preventivas ao setor de 
transporte público (ônibus, inclusive escolar, táxis e terminal rodoviário); 

- Orientar medidas preventivas aos responsáveis pela realização de festas comunitárias 
no município; 

- Acompanhar e fiscalizar adequações das escolas para possível retorno das aulas 
presenciais; 
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9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
- Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos 

pacientes. 

- Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de 
serviço farmacêutico. 

- Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que compreendem a 
definição clínica para uso do Fosfato de Oseltamivir. 

- Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito municipal. 

- Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme 
solicitação a demanda. 

- Gerenciamento e controle sobre a dispensação de EPI’s para os profissionais de saúde. 
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10 COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS 

- Prestar informações precisas e em tempo hábil para preparar a população para o 
enfrentamento de um cenário de insegurança e evitar pânico.  

- Trabalhar em sintonia com a estratégia de comunicação do MS, reforçando e 
potencializando as mensagens ministeriais.  

- Divulgação de informações e análises epidemiológicas para a população por meio do 
rádio e demais mídias sociais; 

- Monitoramento de redes sociais para esclarecer rumores, fake news, boatos e 

informações equivocadas, respondendo quando necessário;  

- Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de etiqueta 
respiratória e higienização das mãos para prevenção da COVID-19.   

- Informação e orientação sobre: o que está ocorrendo, ações desenvolvidas e o que 
as pessoas devem fazer; 

- Adotar medidas informativas visando à redução do estigma associado a pessoas 
que foram infectadas ou tiveram contato próximo com alguém infectado 
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11 GESTÃO  

- Articular com gestores o acompanhamento da execução do Plano de Contingência 
municipal; 

- Articular junto a outros órgãos o desenvolvimento das ações e atividades propostas; 

- Garantir estoque estratégico de medicamentos para o atendimento de casos suspeitos 
e confirmados para o COVID-19; 

- Monitorar os estoques dos insumos existentes (medicamentos, insumos laboratoriais, 
testes rápidos, equipamentos de proteção individual, etc); 

- A provisão de todos os insumos como sabão líquido, álcool gel, EPI será garantida pela 
Secretaria Municipal de Saúde do município, bem como higienizantes para o ambiente; 

- Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos, manuais, 
guias, notas técnicas e informativas); 

- Promover cuidados psicossociais e de saúde mental para as equipes que trabalham 
na linha de frente da fase de resposta, particularmente aqueles que trabalham no 
atendimento direto de casos positivos e familiares; 

- Apoio e atenção psicossocial online ou presencial, considerando a urgência e os 
regulamentos de biossegurança, de acordo com os diferentes grupos e demandas. 

- Aquisição de Testes Rápidos (anticorpos e antígenos) para ampliar as testagens da 
população; 
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