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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CIEVS – Centro de Informações Estratégicas em Vigilância a Saúde.
COVID-19 – Coronavírus
EPI – Equipamento de proteção individual
ESPII - Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
MS – Ministério da Saúde
OMS – Organização Mundial da Saúde
SES – Secretaria Estadual de Saúde
SG – Síndrome Gripal
SRAG – Síndrome Respiratória Aguda Grave
UBS – Unidade Básica de Saúde
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1. INTRODUÇÃO

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi informada
de um conjunto de casos de pneumonia de causa desconhecida detectados na cidade de
Wuhan, província de Hubei, na China. Em 7 de janeiro de 2020, cientistas chineses
isolaram uma nova cepa de Coronavírus e realizaram o sequenciamento genético,
denominando-o COVID - 19.
Seguindo a recomendação do seu Comitê de Emergência, em 30 de janeiro de 2020,
da OMS declarou o surto do Novo Coronavírus (COVID - 19) como uma Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). A nova cepa de Coronavírus, o
COVID - 19, não havia sido identificada anteriormente em seres humanos. A fonte animal
do COVID - 19 ainda não foi identificada. O conhecimento sobre as características do
vírus, como ele se propaga entre as pessoas, qual a gravidade das infecções resultantes,
como proteger os susceptíveis e tratar os doentes está em constante atualização.
Informações preliminares apontam que este vírus pode ser transmitido entre humanos
principalmente pelas gotículas respiratórias, por tosses e espirros em curta distância,
também sendo transmitido por objetos contaminados pelo vírus ou até mesmo pela
disseminação do vírus pelo ar, afetando principalmente pessoas com a imunidade
debilitada.
Pode ser mais grave para algumas pessoas e pode levar a pneumonia ou dificuldades
respiratórias. Mais raramente, a doença pode ser fatal. Pessoas idosas e pessoas com
condições médicas pré-existentes (como diabetes e doenças cardíacas) parecem ser
mais vulneráveis a ficar gravemente doentes com o vírus. Os profissionais de saúde que
cuidam de pessoas doentes com COVID - 19 estão em maior risco e devem se proteger
com procedimentos adequados de prevenção e controle de infecções. Pessoas que vivem
fora de áreas onde o vírus está circulando não correm risco de infecção com COVID - 19.
Em 11 de março de 2020, o diretor da Organização Mundial de Saúde declarou o surto do
COVID-19 como uma pandemia global, dada a alta disseminação do vírus em todo o
mundo.
No Brasil, até o momento foram contabilizados 16.720.081 casos confirmados,
467.706 óbitos e 15.168.330 recuperados. (FONTE: CIEVS)
Em Pernambuco foram notificados até a presente data, 492.794 casos confirmados,
16.097 óbitos, e 409.743 recuperados. (FONTE: https://www.cievspe.com/novocoronavirus-2019-ncov).
O plano de contingência de Passira – PE, detalha as ações em andamento e as ações
a serem executadas por nível de resposta e de atenção, considerando a análise da
situação epidemiológica. Nesta perspectiva, alterações podem ser realizadas ao longo da
epidemia.
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2. DEFINIÇÃO DE CASO
Definições de Casos Suspeitos

2.1 Vigilância do Coronavírus (SARS-CoV-2)
Definições de casos suspeitos:
Síndrome 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 distúrbios gustativos.
a. Em crianças: além dos itens anteriores considera-se também obstrução nasal, na
ausência de outro diagnóstico específico.
b. Em idosos: deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como
sincope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. Na suspeita
de COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) podem
estar presentes.
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) Paciente internado com Síndrome Gripal
que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU Pressão persistente no tórax/dor no
tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos
lábios ou rosto OU que evoluiu para óbito por SRAG independente da internação.
a. Alguns pacientes podem apresentar diarréia e/ou vômito;
b. Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz,
cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.
2.2 Casos elegíveis para a testagem:
a) Todas as pessoas que atendam às definições de caso do item 2.1;
b) Contatos domiciliares dos casos confirmados da COVID-19;
c) Recém-nascido e/ou feto morto, cuja mãe seja um caso suspeito ou confirmado da
COVID-19;
d) Pacientes no pré-operatório de cirurgias eletivas;
e) Pacientes com indicação de tratamento oncológico clínico e/ou cirúrgico;
f) Pacientes com indicação de internamento em UTI com ou sem sintomas
respiratórios; 1.2.7. Pacientes admitidos nos serviços de urgência e emergência
com indicação de internamento hospitalar com ou sem sintomas respiratórios;
g) Doadores e receptores de órgãos no pré-transplante;
h) Todas as gestantes no pré-natal (entre a 37º e 38º semanas de gestação);
i) Nos Estabelecimentos de Ensino:
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- Estudantes, trabalhadores da educação e colaboradores sintomáticos (conforme
definição de caso;
- Contatos próximos dos casos sintomáticos, quais sejam: as pessoas do convívio
domiciliar, os colegas de sala e os funcionários com quem compartilharam espaços
comuns sem etiqueta respiratória, sem máscara e com menos de 1,5m de distância.
2.3 Definições de Casos confirmados
Por critério laboratorial
a. Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV-2):
resultado detectável para o SARS-Cov-2 em amostra coletada, preferencialmente,
até o sétimo dia de início dos sintomas (podendo ter sido coletada até o décimo
dia, quando a pessoa ainda estiver sintomática), processada em laboratório público
ou privado. No caso de laboratório privado o laudo precisa ser validado pelo
laboratório de referência (LACEN-PE).
b. Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos):
resultado positivo para anticorpos IgM e/ou IgG, em amostra coletada após o
sétimo dia de início dos sintomas E após 72 horas do desaparecimento dos
sintomas.
Por critério clínico-epidemiológico
Caso suspeito da COVID-19 com 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.
Definição de Caso Descartado
Caso suspeito de COVID-19 com resultado laboratorial negativo para o SARS-Cov-2 (não
detectável pelo método de RT-PCR em tempo real), considerando a oportunidade da
coleta; OU. Caso de SRAG e SG para o qual houve identificação de outro agente
etiológico confirmada por método laboratorial específico, excluindo-se a possibilidade de
uma co-infecção.
Definição de Caso Inconclusivo
Caso suspeito de COVID-19 notificado, que não foi possível confirmar por critério
laboratorial, e que não tenha sido possível estabelecer vínculo clínico-epidemiológico ou
fechar pelo clínico-imagem; OU b. Caso suspeito de COVID-19 notificado, cuja coleta foi
insuficiente ou inadequada para análise laboratorial; OU c. Caso suspeito da COVID-19
que apresentou resultado inconclusivo no teste de RCT- PCR, após duas análises
consecutivas.
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Definição de Caso Recuperado
De acordo com a OMS, no Informe Científico de 17 de junho de 2020, os critérios para
alta de pacientes do isolamento (ou seja, suspensão das precauções de transmissão),
sem exigência de novo teste, são:
a. Para pacientes sintomáticos: 10 dias após o início dos sintomas, mais, no mínimo,
3 dias adicionais sem sintomas, inclusive sem febre e sem sintomas respiratórios;
b. Para casos assintomáticos: 10 dias após teste positivo para SARS-CoV-2. Por
exemplo, se o paciente ver sintomas por dois dias, pode ser liberado do isolamento
após 10 dias + 3 = 13 dias a partir da data de início dos sintomas; se ver sintomas
por 14 dias, pode receber alta após 14 dias + 3 dias = 17 dias da data do início dos
sintomas; e se ver sintomas por 30 dias, pode receber alta após 30 + 3 = 33 dias
da data do início dos sintomas

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

A Prefeitura de Passira juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA)
não mede esforços para controlar a disseminação do vírus em nosso território. As
estratégias e ações são definidas junto ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19,
regulamentadas através de Decretos Municipais e são monitoradas através do “Plano de
Contingência para Enfrentamento ao COVID-19”.
No dia 03/06, foram contabilizados 04 novos casos confirmados da covid-19 em
nosso município. Até o momento, foram notificados 1304 casos confirmados da doença,
sendo 93 graves e 1211 leves, que estão distribuídos pelo território das 14 unidades
básicas de saúde. Além disso, o boletim registra um total de 1180 pacientes que
venceram a Covid-19, apresentando uma boa uma taxa de recuperação (90,5%). 48
passirenses evoluíram para óbito. Ademais, 1945 casos foram descartados no munícipio.
Atualmente, 71 pacientes seguem em investigação aguardando o resultado
laboratorial para confirmação da doença.
O município totaliza 1868 casos de síndrome gripal leve recuperados do
monitoramento domiciliar, enquanto 77 seguem em monitoramento.
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CENÁRIO ATUAL

NÚMERO DE CASOS NOVOS DE COVID-19, SEGUNDO
SEMANA EPIDEMIOLOGICA DE NOTIFICAÇÃO, 2021
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TABELA 1 – N° DE CASOS CONFIRMADOS PARA COVID-19, SEGUNDO UBS. PASSIRA, 20202021

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

TOTAL

UBS Alto da Esperança

190

UBS Alto Caturité

82

UBS Alto Santa Inês

275

UBS Alto São José

209

UBS Alto São Lourenço

199

UBS Apara

32

UBS Bengalas

12

UBS Candeais

46

UBS Olho D’Água

41

UBS Pedra Tapada

38

UBS Poço do Pau

53

UBS Tamanduá

63

UBS Varjadas

35

UBS Vertente Seca

29

Total

1304

FIGURA 8 - N° E PERCENTUAL DE ÓBITOS POR
COVID-19, SEGUNDO SEXO. PASSIRA, 20202021
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Masculino

26
54,2%
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3. OBJETIVOS
3.1 Geral:
Descrever as ações e as estratégias de prevenção, vigilância e resposta em
execução a serem executadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Passira, de forma
articulada com o Ministério da Saúde e com a Secretaria Estadual de Saúde, em resposta
a detecção local de caso(s) suspeito(s) de Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(COVID - 19).

3.2 Específicos:
a)Detectar, identificar e gerenciar (isolamento e cuidado) oportuno do caso(s) suspeito(s)
de forma a interromper ou limitar a transmissão humano a humano;
b) Adotar medidas de redução do risco de infecções secundárias entre contatos próximos
por meio da identificação, isolamento e acompanhamento destes conformes diretrizes
estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde;
c) Adotar medidas corretas e completas de proteção, prevenção e controle de infecções
em serviços de saúde;
d) Comunicar riscos a população e serviços de saúde, orientando sobre a importância de
execução das medidas de etiqueta respiratória na rotina;
e) Identificar e comunicar evidências, num contexto de transmissão local, que contribuam
sobre o conhecimento da doença em relação à gravidade clínica, extensão da
transmissão e infecção, tratamento, desenvolvimento de diagnósticos, terapêuticas e
vacinas;
f) Comunicar informações críticas sobre riscos e eventos a todas as comunidades e
combater a desinformação e as notícias falsas;
g) Minimizar o impacto social e econômico desse evento na população;
h) Definir o Hospital de Campanha, como atendimento aos casos suspeitos de acordo
com o nível de resposta;
i) Definir fluxos assistenciais para o atendimento aos casos suspeitos de acordo com a
gravidade dos sintomas e as necessidades assistenciais dos pacientes;
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j) Definir responsabilidades e organizar o fluxograma de resposta às emergências em
saúde pública.

4. EIXOS DAS AÇÕES DO PLANO:
Cada nível de resposta contempla ações por eixos de atuação, com vistas à detecção
precoce da circulação viral e redução da morbimortalidade pela doença:
4.1 Governança
4.2 Vigilância Epidemiológica;
4.3 Assistência ao Paciente;
4.4 Assistência Farmacêutica;
4.5 Comunicação de Risco.
5. NÍVEIS DE RESPOSTA
Este plano é composto por três níveis de resposta, nos moldes do Plano de
Contingência Nacional e Estadual para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID 19: Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública.
Cada nível é baseado na avaliação do risco do novo Coronavírus afetar o Brasil e o
impacto na saúde pública.
5.1 Nível de resposta: Alerta
Nível de resposta de Alerta corresponde a uma situação em que o risco de
introdução do novo Coronavírus (COVID - 19) no território seja elevado e não apresente
casos suspeitos.
5.1.1 Governança:
 Articular com a GERES, Secretaria Estadual de Saúde (PE), e outros órgãos sobre o
desenvolvimento das ações propostas para esse nível de alerta;
 Articular as UBS para planejamento da resposta integrada no nível municipal;
 Estabelecer, definir participantes e coordenar o comitê para apoio à tomada de decisão
em nível estratégico;
 Mediar junto com os profissionais da atenção básica e da média complexidade sobre a
implementação dos fluxos de atenção, vigilância controle e outras medidas;
Informar as autoridades de Saúde Pública Estadual, estabelecendo mecanismos
imediatos e contingencial para acompanhamento;
 Estabelecer prontidão para acionamento imediato, quando necessário, dos serviços de
referência para atenção, transporte e outras medidas de urgência e emergência;
 Estabelecer estratégias de comunicação com a imprensa,blogs e outros veículos de
comunicação de forma a garantir controle de risco, proteção e promoção da saúde,
repassando dados oficiais e evitando noticias falsas;
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 Articular com Núcleo de Promoção a Saúde e Programa Saúde na Escola, ações de
educação em saúde referente à promoção, prevenção e controle do Coronavírus junto à
população em geral;
Notificar no CIEVS, os casos gripais dos grupos de risco e / ou com sinais de alerta:
idosos com doenças crônicas, gestante, puérpera, crianças <2 anos, falta de ar / dor no
peito/ febre >72hs (mesmo após medicado).
Solicitar a Secretaria Estadual de Saúde, para adquirir insumos, equipamentos, outros
produtos para proteção individual, para assistência ao paciente e a assistência
farmacêutica (tratamento) dos casos suspeitos/confirmados do novo Coronavirus;
 Monitorar periodicamente, o estoque estratégico de insumos, insumos laboratoriais,
equipamentos de proteção individual e medicamentos, na Farmácia Municipal.
 Validar e executar o plano de contingência acompanhando sua execução e promovendo
sua atualização, quando necessário;
 Validar e divulgar os materiais (protocolos, manuais, guias, notas técnicas)
desenvolvidos pelas áreas técnicas específicas.
5.1.2 Vigilância Epidemiológica:
 Estabelecer comunicação com a Secretaria Estadual de Saúde para obter de modo
oportuno e preciso as diretrizes dos desdobramentos nacionais;
 Captar rumores de mídia em sites de notícias e redes sociais;
 Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais junto aos serviços de saúde;
 Atualizar as ações de vigilância, diante de novas evidências ou recomendações do
Ministério da Saúde;
 Elaborar fluxo para comunicação e notificação imediata de casos suspeitos pela
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID - 19) e divulgar para os serviços de
saúde, enfatizando a importância da comunicação em tempo oportuno;
 Preparar os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação e
monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID - 19), conforme a definição de caso estabelecida;
 Elaborar alertas sobre a situação epidemiológica estadual e municipal, com orientações
para a preparação e resposta, com medidas de prevenção e controle para a infecção
humana pelo novo Coronavírus (COVID - 19);
 Elaborar e divulgar boletins epidemiológicos com periodicidade para atualização das
informações sobre o novo Coronavírus (COVID - 19);
 Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação da rede;
 Monitorar semanalmente as UBS referente às SG e SRAG;
 Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação à etiqueta respiratória e
higiene das mãos;
 Elaborar e promover capacitação aos profissionais da saúde sobre o Coronavírus
(COVID - 19);
Fornecer materiais de educação em saúde para os serviços de saúde.
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5.1.3 Assistência ao Paciente:
 Apoiar e orientar a implantação de medidas de prevenção e controle para o novo
Coronavírus (COVID - 19);
 Definir a Unidade de Referência (HOSPITAL DE CAMPANHA) para atendimento aos
casos suspeitos de infecção pelo COVID - 19;
 Normatizar o fluxo de acesso e regulação às unidades de referência;
 Construir e divulgar protocolos, normas e rotinas para o acolhimento, atendimento,
prevenção e controle, entre outros;
 Capacitar a rede de atenção e apoiar os serviços de saúde para adequado acolhimento,
reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos para a infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID - 19);
 Orientar as unidades de saúde na elaboração de fluxos internos para o itinerário do
paciente;
 Promover a organização da rede de atenção para atendimento aos casos de Síndrome
Gripal(SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG);
Orientar o monitoramento de casos de SG e SRAG nos serviços de saúde;
 Realizar levantamento dos insumos e equipamentos médico-hospitalares para
atendimento de pacientes suspeitos para infecção humana pelo Novo Coronavírus
(COVID - 19);
 Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para
infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID - 19);
Avaliar diariamente o estoque disponível de equipamentos de proteção individual (EPI),
conforme recomendação da ANVISA.

5.1.4 Assistência Farmacêutica:
 Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito municipal;
 Garantir o estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos
pacientes;
 Disponibilizar os medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de
serviço farmacêutico;
 Monitorar, rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento,
conforme demanda.
5.1.5 Comunicação de Risco:
 Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e informações
pertinentes sobre a prevenção e o controle para infecção humana pelo novo Coronavírus
(COVID - 19);
 Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto as UBS, Hospital
de Campanhae população;
 Divulgar informações epidemiológicas e de prevenção e controle da doença para as
redes sociais e imprensas;
 Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de etiqueta
respiratória e higienização das mãos para o COVID - 19;
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 Elaborar e divulgar materiais informativos sobre as medidas de prevenção e controle do
COVID - 19;
 Monitorar redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações equivocadas.
5.2 Nível de resposta: Perigo Iminente

5.2.1 Governança:
Em adição as ações prescritas no nível anterior recomendam-se executar as
seguintes medidas:
 Monitoramento semanal da situação epidemiológica e do Plano de Contingência
Municipal, para subsidiar a tomada de decisão;
 Manter permanente articulação com a SES / GERES para mútuo apoio;
 Estabelecer rapidamente a coordenação e apoio operacional da resposta ao(s)
caso(s) suspeito(s) do novo Coronavirus em nível municipal,
 Acionamento imediato dos serviços de referência para atenção, transporte e
outras medidas de urgência e emergência, biossegurança, diagnóstico e manejo clinico
do(s) caso(s) suspeito(s);
 Acionamento imediato das equipes de resposta rápida necessários a busca ativa,
detecção, acompanhamento e investigação de casos suspeitos do novo Coronavírus e de
seus contatos.
 Articular ações para prevenir crises sociais, de mídia, econômicas e consequente
medo da população e dos profissionais da rede;
 Adquirir, conforme demanda, os insumos essenciais para garantia das ações em
caráter emergencial.
5.2.2 Vigilância Epidemiológica:
 Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências
ou recomendações da OMS, MS e SES;
 Definir serviços de referência organizados para a detecção, notificação,
investigação e monitoramento de prováveis casos suspeitos para o novo coronavírus
(COVID - 19);
 Aumentar a capacidade de avaliação rápida de riscos, realizar eficaz
monitoramento de informações e investigação intersetorial e resposta frente a casos
suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID - 19).
 Emitir alertas para os profissionais da saúde e população sobre a situação
epidemiológica global, nacional, estadual e municipal, com orientações para medidas de
prevenção e controle para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID - 19).
 Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação da rede, para permitir
avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão;
 Elaborar e divulgar Boletins Epidemiológicos com periodicidade para atualização
das informações;
 Capacitar a rede de vigilância e atenção à saúde organizadas sobre a situação
epidemiológica do país e as ações de enfrentamento;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA Nº 87 - CENTRO - CEP: 55650-000
CNPJ: 11.097.300/0001-57 FONE: (81) 3651-1124

 Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de
saúde.
 Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências
ou recomendações do MS, OMS e SES;
 Elaborar e divulgar materiais de educação em saúde para o trabalhador da
saúde;
 Notificar, investigar e monitorar prováveis casos suspeitos para infecção humana
pelo novo coronavírus (COVID - 19).
5.2.3 Assistência ao Paciente:
 Promover a organização da rede de atenção para atendimento aos casos de SG,
SRAG e da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID - 19);
 Mobilizar os responsáveis pelos serviços de saúde públicos a executarem seus
protocolos, fluxos e rotinas para o acolhimento, notificação, atendimento, medidas de
prevenção e controle, entre outros;
 Realizar levantamento da necessidade de insumos e equipamentos médicohospitalares para atendimento de pacientes suspeitos para infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID - 19);
 Adquirir, para as UBS e Hospital de Campanha, insumos e equipamentos
necessários para o atendimento de pacientes suspeitos para infecção humana pelo
COVID - 19;
 Estabelecer e apoiar o uso de Equipamentos de Proteção Individual para os
profissionais do SUS de acordo com o protocolo de manejo clínico para a infecção
humana pelo novo Coronavírus (COVID - 19), conforme recomendação da Anvisa.
5.2.4 Assistência Farmacêutica:
 Disponibilizar estoque estratégico de medicamentos para atendimento
sintomático dos pacientes;
 Disponibilizar medicamentos indicados;
 Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito municipal;
 Monitorar, rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento,
conforme solicitação a demanda.
5.2.5 Comunicação de Risco:
 Definir estratégias de publicidade e informação à população e à imprensa para a
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID - 19);
 Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e
informações pertinentes de prevenção e controle da infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID - 19);
 Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção e controle junto
à rede de serviços de saúde e população;
 Divulgar informações epidemiológicas e de prevenção e controle da infecção
humana pelo novo Coronavírus (COVID - 19);
 Elaborar materiais informativos/educativos sobre o novo Coronavírus e distribuílos para a população, profissionais de saúde;
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 Divulgar informações sobre a infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID 19) nas redes sociais;

5.3 Nível de resposta: Emergência de Saúde Pública
Nível de resposta de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) corresponde a uma situação em que há confirmação de transmissão local do
primeiro caso do novo Coronavírus (COVID - 19).
5.3.1 Governança:
Em adição as ações prescritas no nível anterior recomendam-se executar as
seguintes medidas:
 Articular junto a SES / GERES e outros órgãos o desenvolvimento das ações e
atividades propostas para esse nível de emergência, com emprego urgente das medidas
de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública.
 Garantir quadro de recursos humanos capacitados e suficientes para desenvolver
as ações do plano de contingência dentro da oportunidade que a situação requeira.
 Avaliação contínua do cenário, sobre os dados epidemiológicos para
desenvolvimento das ações;
 Execução imediata dos protocolos de ação elaborados prevendo a possibilidade
contingencial e sobrecarga do sistema de saúde.
5.3.2 Vigilância Epidemiológica:
 Estabelecer comunicação com a GERES para obter de modo oportuno e preciso
as diretrizes dos desdobramentos nacionais;
 Captar rumores de mídia em sites de notícias e redes sociais;
 Divulgar as normas e diretrizes do Ministério da Saúde para a prevenção e
controle da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID - 19);
 Enfatizar aos serviços de referência a importância da detecção, notificação,
investigação e monitoramento oportuno dos casos confirmados para o novo Coronavírus
(COVID - 19),
 Realizar avaliação de risco, adaptando para a situação do município e estado;
 Investigar, em articulação com as Gerências Regionais de Saúde (Geres) e
municípios, os casos confirmados de infecção pelo novo Coronavírus (COVID - 19);
 Monitorar e investigar, em articulação com as Gerências Regionais de Saúde
(Geres) e municípios, os contatos dos casos confirmados de infecção pelo novo
Coronavírus (COVID - 19);
 Elaborar e divulgar boletins epidemiológicos com periodicidade para atualização
das informações sobre o novo Coronavírus (COVID - 19);
Atualizar as Geres e município sobre a situação epidemiológica municipal,
 Divulgar amplamente materiais de educação em saúde para os serviços de
saúde.
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5.3.3 Assistência Farmacêutica:
 Disponibilizar estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos
pacientes;
 Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de serviço
farmacêutico;
 Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito municipal;
 Monitorar, rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento,
conforme solicitação a demanda.
5.3.4 Comunicação de Risco:
 Informar as medidas a serem adotadas pelos profissionais de diversas áreas e a
população geral;
 Intensificar a divulgação, junto com a área técnica, de materiais informativos/educativos
sobre o novo Coronavírus para a população, profissionais de saúde;
Reproduzir material para divulgação sobre o novo Coronavírus (COVID - 19);
 Monitorar as redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações equivocadas;
 Disponibilizar material informativo/educativo para públicos específicos: gestores,
profissionais de saúde, viajantes, escolas, dentre outros;
 Promover coletivas de imprensa com o porta-voz responsável pela interlocução com os
veículos de comunicação;
 Estabelecer parcerias com a rede de comunicação pública,blogs, rádio e redes sociais,
para enviar mensagens com informações atualizadas.

6 AJUSTES NO NÍVEL DE RESPOSTA
Em situações epidêmicas, as etapas iniciais da resposta são realizadas com base
em poucas ou frágeis evidências. A avaliação de riscos nessas circunstâncias requer
flexibilidade. O nível de resposta será ajustado adequadamente quando uma melhor
avaliação de risco puder ser feita à luz de mais informações disponíveis tanto no território
nacional como mundialmente.
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7 REDE ASSISTENCIAL DE REFERÊNCIA
A Rede Assistencial de Referência está definida para atendimento aos casos
suspeitos de infecção pelo COVID-19.
A seguir a relação das unidades por nível de resposta:
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8. REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
As Redes de Saúde de Passira, constituem-se como arranjos que colaboram para
a atenção das necessidades de serviços de saúde integral e de qualidade a população
assistida.
QUANTIDADE POR TIPO DE ESTABELECIMENTO E TIPO DE PRESTADOR
TIPO DE ESTABELECIMENTO

PÚBLICO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

14

-

14

POSTO DE APOIO A ATENÇÃO 02
BÁSICA

-

02

HOSPITAL DE CAMPANHA

01

-

01

NASF

02

-

02

UNIDADE MISTA

01

-

01

UNIDADE MÓVEL

01

-

01

FARMÁCIA

01

-

01

SECRETARIA DE SAÚDE

01

-

01

ACADEMIA DE SAÚDE

01

-

01

ACADEMIA CIDADE

01

-

01

AMBULATÓRIO JOÃO PAULO II

01

-

01

CENTRO FISIOTERAPIA

01

-

01

REGULAÇÃO

01

-

01

CAF

01

-

01

LABORATÓRIO MUNICIPAL

01

-

01

NÚCLEO ESPECIALIZADO LGBT

01

-

01

CAPS

01

-

01

TOTAL

32

-

32
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PRIVADO

TOTAL

9. SETORES, RESPONSÁVEIS E CONTATOS
Unidade Hospitalar de atendimento às Urgências e Emergências

HOSTIPAL OU PSF
HOSPITAL DE
CAMPANHA

ENDEREÇO

TELEFONES

RESPONSÁVEL

Rua Severino Ferreira

(81) 99942-9714

Amanda Farias
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Outros Contatos

NOME

GARGO

ENDEREÇO

TELEFONE

Severino Silvestre de
Albuquerque

Prefeito

Rua 1º de Maio

(81) 3651-1124

Francicleide Valéria

Secretária de
Saúde

Rua Nossa Senhora da
Conceição

(81)8990-2054

Cinthya Laryssa

Diretora da
Vigilância em
Saúde

Rua Santina
Vasconcelos de Lemos

(81) 9501-0842

Eduardo José de Moura

Coordenador
Vigilância
Sanitária

Rua Deolinda Moura

(81) 9979-5178

Coordenadora de
Atenção Primária

Rua da Pissarreira

Coordenadora
Farmácia

Rua 1º de Maio

Renata Gomes de Oliveira

Ana Cláudia Santiago
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(81) 9948-2720

(81) 9952-2941

10. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A POPULAÇÃO
As ações prioritárias para prevenir e interromper o Coronavírus, é orientar a
população quanto:
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