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APRESENTAÇÃO 

 

O PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA O ENFRENTAMENTO 

DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID19 

apresenta as diretrizes para Ações de saúde do município nas diversas esferas da 

rede de atenção municipal. O instrumento norteia todas as medidas e iniciativas 

para o cumprimento dos preceitos do SUS na esfera municipal, a partir de uma 

análise situacional e das necessidades de saúde da população, embasadas por 

normatizações técnicas, administrativas e financeiras orientadas pelo Ministério 

da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde.  

A Secretaria Municipal de Saúde adotará medidas oportunas que favoreçam a 

prevenção e preservem a capacidade do serviço de saúde, promovendo ampla 

comunicação com a sociedade realizando a educação em saúde e orientando o 

fluxo de atendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. INTRODUÇÃO  

Em 31 de dezembro de 2019, o escritório nacional da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

na China, foi informado sobre a ocorrência de casos de pneumonia de etiologia desconhecida 

na cidade de Wuhan, Província de Hubei. Em 09 de janeiro, houve a divulgação da detecção de 

um novo coronavírus (2019-nCoV) em um paciente hospitalizado com pneumonia em Wuhan. 

Desde então, casos da doença têm sido registrados em outras cidades da China e em outros 

países. 

A avaliação de risco da OMS, a partir de 27/01/2020, classifica a evolução deste evento como 

de Risco Muito Alto para a China e, de Alto Risco para o nível regional e global.  

Em 30/01/2020, a OMS declarou o surto de Doença Respiratória Aguda pelo 2019-nCoV como 

uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Assim, todos os países 

devem estar preparados para conter a transmissão do vírus e prevenir a sua disseminação, por 

meio de vigilância ativa com detecção precoce, isolamento e manejo adequados dos casos, 

investigação/monitoramento dos contatos e notificação oportuna. 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou a Doença pelo 

Coronavírus 2019 (COVID-19) como uma pandemia. Isso significa que o vírus está circulando 

em todos os continentes e há ocorrência de casos oligossintomáticos, o que dificulta a 

identificação. Deste modo, principalmente no hemisfério sul, onde está o Brasil, os países 

devem se preparar para o outono/inverno com o objetivo de evitar casos graves e óbitos. 

Nos meses de outono (20/03-20/06) e inverno (21/06-20/09), há uma circulação importante dos 

vírus respiratórios (a exemplo do vírus da influenza) que causam pneumonias, otites, sinusites 

e meningites. Apesar de ocorrer em todas as estações do ano, é nesse período que há maior 

frequência dessas doenças, quando as pessoas ficam mais concentradas nos espaços e com 

menor ventilação. A doença pelo coronavírus não é diferente, ela também é uma doença 

respiratória e todos devem se prevenir.  

Nesse período, com o aumento do número de pacientes com sintomas respiratórios é importante 

evitar a circulação das pessoas e os casos mais leves devem guardar repouso e observação em 

domicílio. Essa medida visa evitar a propagação do vírus, especialmente aos pacientes 

vulneráveis como os idosos ou imunocomprometidos.  

Com o reconhecimento pela OMS desse evento como uma pandemia, o Ministério da Saúde 

atualizou as definições operacionais e foram definidos novos conceitos para transmissão do 

coronavírus no Brasil. 

As medidas não farmacológicas, ou seja, aquelas que visam reduzir a possibilidade de 

transmissão do vírus sem o uso de medicamentos específicos, foram ampliadas. 

 

 

 

 



 

2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Jaguariúna é um município da Região Metropolitana de Campinas, no interior do Estado de São 

Paulo. Sua população estimada é de 57.488 (IBGE 2019), assim distribuída por faixas etárias 

conforme estimativa IBGE 2019: 

 

Total de pessoas por Faixa etária:  

FAIXA ETÁRIA  POPULAÇÃO 

0 a 4 3.782 

5 a 9 3.861 

10 a 14 4.565 

15 a 19 4.608 

20 a 29 11.027 

30 a 39 9.960 

40 a 49 7.854 

50 a 59 5.715 

60 a 69 3.464 

70 a 79 1.879 

80+ 773 

TOTAL 57.488 

 

Possui uma área de 142,437 Km2 e densidade populacional de 403,6 hab./Km2. Seu território é 

cortado por três rios, o Jaguari, Atibaia e o Camanducaia. Possui em torno de 17.650 (dezessete 

mil seiscentos e cinquenta) imóveis, sendo que 95% da população encontram-se na zona urbana. 

Economia: 

Devido à sua localização estratégica, com fácil acesso para três estados brasileiros e ao 

aeroporto de Viracopos, a partir dos anos 80 o município passou a atrair indústrias de tecnologia 

de ponta, tornando-se um dos maiores produtores de aparelhos celulares do país, de 

computadores e equipamentos de telecomunicações, com expressiva participação nos 

segmentos de bebidas, gêneros alimentícios e farmacêuticos, com grande circulação de pessoas 

vindas de diversos países. 

O município de Jaguariúna aderiu em 2017 ao Programa Cidades Sustentáveis, que reúne uma 

série de ferramentas que contribuem para que governos e sociedade civil promovam o 

desenvolvimento sustentável nos municípios brasileiros. Uma realização da Rede Nossa São 

Paulo, da Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis e do Instituto Ethos. O 

programa oferece uma plataforma que funciona como uma agenda para a sustentabilidade, 

http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/
http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/
http://rededecidades.ning.com/
http://www3.ethos.org.br/


 

incorporando de maneira integrada as dimensões social, ambiental, econômica, política e 

cultural e abordando as diferentes áreas da gestão pública em 12 eixos temáticos. A cada um 

deles estão associados a indicadores, casos exemplares e referências nacionais e internacionais 

de excelência.  

Educação: 

A rede de Educação conta com: 

 13 escolas municipais de ensino fundamental 

 13 escolas municipais de educação infantil 

 15 creches municipais 

 03 escolas estaduais de ensino médio 

 01 escola técnica 

 01 Centro Universitário privado 

 03 escolas particulares de ensino infantil, fundamental e médio 

 07 escolas particulares de ensino infantil 

Taxa de analfabetismo em 2010 de 4,3%. 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade em 2010 de 98%. 

Melhor Índice de Satisfação (INDSAT) com a educação pública municipal da RMC em 2018. 

Gestão Social 

É composta por 01 CREAS, 03 CRAS, 01 Centro Dia do Idoso (Conselho tutelar). 

Em 2000 apresentou elevado índice de desenvolvimento humano (0,83), tendo uma queda em 

2010 (0,78). 

Meio Ambiente 

Em 2010, apresentava 95% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 82.9% de 

domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 37.7% de domicílios urbanos em vias 

públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).  

Obras e serviços urbanos 

Coleta de lixo doméstico em 98% da zona urbana, limpeza dos terrenos, coleta de entulho e 

serviço de coleta seletiva de reciclável. 

A gestão da atenção à saúde no município está organizada administrativamente pela Secretaria 

Municipal de Saúde, sendo que o município está na modalidade de Gestão Plena do Sistema, 

gerindo os recursos do Fundo Municipal de Saúde. O controle social é feito pelo Conselho 

Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde executa ações de saúde na atenção 

básica, programas prioritários, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e em zoonose, 

assistência farmacêutica, urgência e emergência e serviços de média complexidade 

ambulatorial e hospitalar. 

 

 



 

3. REDE FÍSICA DE SAÚDE E PRESTADORES DE SERVIÇO  

1. Atenção Primária em Saúde 

Atenção Primária é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de 

ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, 

a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 

manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte 

positivamente na situação de saúde das coletividades. Jaguariúna possui dez (10) Unidades 

Básicas de Saúde, que contam com atendimento de médicos clínicos, ginecologistas, pediatras 

e generalistas, enfermeiros, dentistas, psicólogos, farmacêuticos, técnicos de enfermagem e 

auxiliares de consultório odontológico. A Cobertura Populacional Estimada de Atenção Básica 

no município é de 46,7% com cobertura de Saúde da Família de 6,5%, sendo que há uma equipe 

de saúde da família implantada. A Cobertura Populacional Estimada por Agentes Comunitários 

de Saúde é de 6,5% (e-Gestor Atenção Básica, setembro/2017).  

2. Saúde Bucal  

O município possui 5 Equipes de Saúde Bucal modalidade I, em 5 Unidades Básicas de Saúde, 

1 Serviço de Odontologia Básica que atende as demais unidades e 1 Centro de Especialidades 

Odontológicas tipo I. A Cobertura População de Saúde Bucal no município é de 58,34% (e-

Gestor Atenção Básica, setembro/2017).  

3. Saúde Mental 

A RAPS do município conta com os seguintes equipamentos e serviços: Atenção Primária, 

Atenção Psicossocial Estratégica, Centro de Atendimento Infantil, Cola Aqui - Espaço do 

Adolescente, Comunidade Terapêutica, Ambulatório de Especialidades Médicas, Atenção de 

Urgência e Emergência e Atenção Hospitalar. Atenção Primária Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e Unidade Saúde da Família (USF) Em Jaguariúna existem 10 UBSs e 01 USF, com 

psicólogos atuando em sete delas.  

4. Assistência Domiciliar  

O município possui, desde 01/07/2013, o Programa Melhor em Casa, para assistência domiciliar 

aos pacientes acamados com impossibilidade de ir a uma unidade básica de saúde para o 

atendimento, contando com uma EMAD (Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar) e 

uma EMAP (Equipe Multidisciplinar de Apoio) compostas por equipe multiprofissional com 

enfermeiro, médico, técnicos de enfermagem, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 

nutricionista, assistente social, professores e alunos dos cursos da área de saúde da faculdade 

local. Atende atualmente em torno de 80 pacientes classificados em 3 modalidades, definidas a 

partir da caracterização dos mesmos, do cuidado e do tipo de atenção e procedimentos utilizados 

- AD1, AD2 e AD3. 

5. Transporte Sanitário Eletivo  

O município realiza transporte sanitário eletivo e de urgência aos usuários do SUS municipal, 

uma ferramenta extremamente importante para a continuidade da assistência à saúde na rede de 

atenção, que garante integralidade do cuidado, acessibilidade e agilidade ao atendimento dos 



 

pacientes. Atualmente a Secretaria Municipal de Saúde conta com 7 ambulância tipo B, 1 

ambulância UTI, 1 micro-ônibus, 2 kombis e 5 carros utilitários para a realização desse serviço. 

6. Assistência Farmacêutica  

A Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) conta com 275 medicamentos 

padronizados, que podem ser adquiridos nos dispensários das 10 Unidades Básicas de Saúde e 

na Farmácia de Medicamentos Controlados. O município possui ainda uma Farmácia de Alto 

Custo, onde são dispensados os medicamentos do componente especializado e estratégico da 

assistência farmacêutica. 

7. Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico 

O município possui Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico terceirizado, oferecendo exames 

laboratoriais diversos, anatomia patológica, eletrocardiograma, raios-X com e sem contraste, 

ecocardiograma, endoscopia, ultrassonografia, mamografia, tomografia computadorizada, 

nasofibroscopia, teste da orelhinha, campimetria, ceratometria, espirometria, fundoscopia, 

mapeamento de retina, teste ortóptico e tonometria.  

8. Assistência Ambulatorial de Média Complexidade 

O município possui um Ambulatório de Especialidades médicas que oferece atendimento nas 

áreas de cardiologia, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, clínica médica, dermatologia, 

endocrinologia, gastroclínica e cirúrgica, cirurgia ginecológica, oftalmologia, ortopedia, 

otorrinolaringologia, pneumologia, reumatologia, urologia, vascular, neurologia, psiquiatria e 

acupuntura gerido por Organização Social  

9. Central Regulação  

O município possui uma Central de Regulação de Consultas e Exames, conforme preconizado 

pela Política 1559 de 01/08/2008 que Institui a Política Nacional de Regulação do Sistema 

Único de Saúde – SUS. 

10. Atenção Hospitalar e de Urgência  

O município possui um hospital municipal que presta atendimento exclusivo à rede pública de 

saúde, atendendo usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Jaguariúna, e 

outros da região (Santo Antônio de Posse, Holambra, Pedreira, Campinas, entre outros). Possui 

78 leitos hospitalares distribuídos nas unidades de internação (clínica geral, cirurgia geral, 

obstetrícia clínica e pediatria clínica), além de um Pronto Socorro geral que atende crianças, 

adultos e gestantes. O município possui ainda uma Unidade de Pronto Atendimento, que 

funciona 12 horas por dia, atendendo adultos e crianças, e a partir de 30/03/2020 passará atender 

24h. Esses serviços são gerenciados por uma Organização Social. 

11. Serviços de Reabilitação  

O município oferece Serviço de Equoterapia e de Atendimento ao Autista; Oferece também 

serviço de fisioterapia motora, respiratória e neurológica por meio de um contrato de gestão 

com uma Organização Social; e fonoaudiologia por meio de profissionais contratadas via 

concurso público. Além disso, há oferta de serviços via Central de Regulação, conforme 

protocolos disponibilizados pelo Estado.  



 

12. Vigilância em Saúde 

A vigilância em saúde abrange as áreas de Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e 

Controle de Vetores e Zoonose. Foi instituída no município desde o ano 1999 quando o 

município assumiu a gestão plena de saúde.  

12.1. Vigilância Epidemiológica  

Segundo a Lei nº 8080/1990, “A vigilância epidemiológica constitui-se em um conjunto de 

ações que proporcionam o conhecimento, a detecção e a prevenção de qualquer mudança nos 

fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”. No 

município de Jaguariúna, a vigilância epidemiológica desenvolve:  Análise de dados; 

Formulação de indicadores e coberturas vacinais; Alimentação dos sistemas de informação em 

saúde; Retroalimentação dos sistemas de informação em saúde; Avaliação de surtos e 

epidemias; Construção de perfil epidemiológico; Recomendação de medidas de controle; 
Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas.  

12.2. Vigilância Sanitária 

A Vigilância Sanitária do município de Jaguariúna faz parte do Sistema Estadual de Vigilância 

Sanitária (SEVISA), instituído pelo Decreto Estadual n° 44.954/2000, a qual está 

hierarquicamente abaixo do Centro de Vigilância Sanitária e suas regionais, e da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  

12.3. Zoonoses  

A Unidade de Vigilância de Zoonoses fica localizada no Campus II do Centro Universitário de 

Jaguariúna e atua na observação clínica de animais agressores e suspeitos de raiva, coleta e 

encaminhamento de amostras biológicas aos laboratórios de referências, manutenção de 

animais em canil e gatil que foram recolhidos antes da Portaria MS/GM nº 1138/2014, entre 

outras ações. É um serviço de saúde voltado para vigilância, prevenção e controle de zoonoses 

de relevância para a saúde pública. A busca ativa de zoonoses em cães e gatos é acentuada nos 

programas de saúde animal do município.  

12.4. Controle Vetores  

A Divisão de Controle de Vetores tem a atribuição de realizar as atividades de casa a casa, 

pontos estratégicos, imóveis especiais, busca ativas, bloqueio de criadouros, bloqueio por 

nebulização e avaliação de densidade larvária para o Aedes aegypti.  

12.5. Serviço de Atendimento Especializado - SAE  

Serviço de Atendimento Especializado, está vinculado à vigilância epidemiológica, desde a sua 

criação no ano de 1999. O SAE atende as demandas do município de doenças 

infectocontagiosas, dos Programas de IST/HIV/AIDS/Hepatites, Programa de Tuberculose e 

Hanseníase.  

 

 

 



 

4. OBJETIVOS DO PLANO 

4.1. Objetivo Geral 

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

do SUS para atuação na prevenção, identificação, notificação, investigação e manejo oportuno 

de casos suspeitos de Doença Respiratória Aguda pelo SARS-CoV-2, de modo a evitar e/ou 

mitigar os riscos de transmissão sustentada no território municipal.  

 4.1. Objetivos Específicos  

● Evitar transmissão do vírus para profissionais de saúde, contatos próximos e população 

em geral;  

● Definir os pontos de atenção para o cuidado às pessoas acometidas pelo novo 

Coronavírus, compreendendo os casos com menor gravidade até hospitalizados, 

articulando com municípios da região metropolitana a garantia do acesso a vagas em 

leitos de UTI; 

● Estabelecer fluxo assistencial para manejo e acompanhamento dos casos, identificando 

as atividades previstas em cada unidade; 

● Evitar que os casos confirmados evoluam para o óbito, por meio de suporte clínico;  

● Orientar sobre a conduta frente aos contatos próximos;  

● Acompanhar a tendência da morbidade e da mortalidade associadas à doença;  

● Produzir e disseminar informações epidemiológicas;  

● Atualizar periodicamente o SUS com base nas evidências técnicas e científicas 

nacionais e/ou internacionais;  

● Fortalecer as ações relativas ao enfrentamento de casos isolados e surtos de Doença 

Respiratória Aguda pelo SARS-CoV-2, junto ao CT-COVID-19  

● Dimensionar a quantidade e estratégias de adequação de RH, materiais, insumos e 

medicamentos  

● Organizar capacitações para os profissionais que atuam na assistência da rede pública 

e privada para o manejo clínico dos casos de SARS-CoV-2. 

● Divulgar junto aos profissionais de serviços de saúde públicos e privados e conselhos 

de classe o protocolo de atendimento de pacientes com SARS-CoV-2 e outros 

documentos técnicos atualizados. 

 

 

 

 

 

 



 

5. CORONAVÍRUS (COVID - 19) 

Os coronavírus são vírus presentes em animais, incluindo camelos, gatos e morcegos e, alguns 

deles, em humanos, e podem causar desde resfriado comum até doenças mais graves tais como 

Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome 

(SARS-CoV). O SARS-CoV-2 é um novo coronavirus que ainda não havia sido identificado 

em humanos.  

O quadro clínico da Doença Respiratória Aguda pelo SARS-CoV-2 não está descrito 

completamente, e ainda não está bem estabelecido seu padrão de letalidade, mortalidade, 

infectividade e transmissibilidade, assim como sua disseminação entre pessoas. Os sintomas 

podem aparecer de dois a 14 dias após a exposição. Até o momento, não há informação 

suficiente e fundamentada sobre o período de transmissibilidade. A suscetibilidade é geral. O 

espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar de um simples 

resfriado até uma pneumonia grave. Os sinais e sintomas clínicos referidos são principalmente 

respiratórios. O paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar.  

O quadro clínico inicial da doença é a síndrome gripal, sendo recomendada a investigação de 

histórico de viagem a países com casos diagnosticados ou contato próximo com pessoas que 

tenham viajado. 

As características clínicas não são específicas e podem ser similares àquelas causadas por outros 

vírus respiratórios, que também ocorrem sob a forma de surtos e, eventualmente, circulam ao 

mesmo tempo, tais como influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, 

adenovírus, outros coronavírus, entre outros.  

Relatos preliminares quanto às complicações observadas nos 44 pacientes iniciais com 

pneumonia foram síndrome respiratória aguda grave - SRAG (29%), lesão cardíaca aguda 

(12%) e infecção secundária (10%). Treze (32%) pacientes foram admitidos em uma UTI e seis 

(15%) morreram.  

O diagnóstico laboratorial é realizado com a coleta da secreção da nasofaringe (SNF). 

Considerando novos vírus ou novos subtipos virais em processos pandêmicos, esta coleta pode 

ser realizada até o 7° dia do início dos sintomas (mas preferencialmente, até o 3° dia). O 

diagnóstico laboratorial específico para Coronavírus inclui as seguintes técnicas: detecção do 

genoma viral por meio das técnicas de RT-PCR em tempo real e sequenciamento parcial ou 

total do genoma viral. 

 No Brasil, os Centros de Referência para o vírus influenza (NIC, do inglês Nacional Influenza 

Center), farão o RT-PCR em tempo real e o sequenciamento, em parceria com laboratórios da 

rede do Ministério da Saúde.  

Até o momento, não há medicamento específico para o tratamento da Doença Respiratória 

Aguda pelo SARS-CoV-2. No entanto, medidas de suporte devem ser implementadas.  

Este documento apresenta o Plano de Contingência Municipal para a Doença Respiratória 

Aguda pelo SARS-CoV-2, em consonância com o Plano de Contingência Estadual e Nacional 

que define o nível de resposta e a estrutura de comando correspondente a ser configurada, em 

cada esfera e nível de complexidade.  



 

Apresenta os aspectos relacionados à gestão do surto implicando no estabelecimento de 

compromissos, cadeia de comando, estruturas, organização de serviços para a execução e 

acompanhamento de ações planejadas de resposta proporcional e restrita aos riscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

Em 20/03/2020, a OMS apresenta os 184 países com casos: 

● Confirmados: 266.073 

● Óbitos: 11.183, sendo que a maioria destes na China, Itália, Irã e Coréia do Sul 

Na mesma data, o Brasil apresenta: 

● Casos confirmados: 621 

● Óbitos: 4 

O Estado de São Paulo apresenta: 

● Casos confirmados: 396  

● Óbitos: 4 

O Município de Jaguariúna apresenta: 

● Casos suspeitos: 21 

● Casos confirmados:  1  

● Óbitos: 0  

 

Fontes:  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/,  

https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus 

https://www.jaguariuna.sp.gov.br/coronavirus 
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7. NÍVEIS DE RESPOSTA  

Este plano é composto por três níveis de resposta: Alerta, Perigo Iminente e Emergência em 

Saúde Pública. Cada nível é baseado na avaliação do risco do SARS-CoV-2 afetar o Município 

e o impacto na saúde pública. O risco será avaliado e revisto periodicamente, tendo em vista o 

desenvolvimento de conhecimento científico e situação em evolução, para garantir que o nível 

de resposta seja ativado e as medidas correspondentes sejam adotadas.  

● Nível de resposta: Alerta  

Corresponde a uma situação em que o risco de introdução do 2019-nCoV no Município seja 

elevado e não apresente casos suspeitos. 

● Nível de resposta: Perigo Iminente  

Corresponde a uma situação em que há confirmação de caso suspeito.  

● Nível de resposta: Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)  

Corresponde a uma situação em que há confirmação de transmissão local do primeiro caso de 

SARS-CoV-2, no território municipal, com declaração de ESPIN. 

O Plano de Contingência de Jaguariúna foi formulado segundo três eixos:  

● Eixo 1 - Vigilância em Saúde;  

● Eixo 2 - Assistência à Saúde  

● Eixo 3 - Gestão 

● Eixo 4 - Comunicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. AÇÕES E ESTRATÉGIAS POR EIXOS  

 

Eixo 1 - Vigilância em Saúde 

a. Definições de Casos Operacionais 

1. Caso Suspeito de Doença Pelo Coronavirus 

● Situação 1 - VIAJANTE: pessoa que, nos últimos 14 dias retornou de viagem internacional 

de qualquer país E apresente: 

○ Febre E pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, 

produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, 

coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal 

e dispneia) OU 

● Situação 2 – CONTATO PRÓXIMO: pessoa que, nos últimos 14 dias , teve contato 

próximo de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 E apresente:  Febre  OU pelo menos 

um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, 

congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de 

O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia)  

2. Caso Suspeito de Doença Pelo Coronavirus 

● Situação 3 – CONTATO DOMICILIAR: pessoa que, nos últimos 14 dias resida ou 

trabalhe no domicílio de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 E apresente: 

● Febre OU 

● Pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de 

escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, 

saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e 

dispneia) OU 

● Outros sinais e sintomas inespecíficos como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça, 

calafrios, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência. 

3. Caso Confirmado de Doença Pelo CORONAVÍRUS-19 (SARS-CoV-2) 

● LABORATORIAL: caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-PCR em 

tempo real, pelo protocolo Charité. 

● CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito ou provável com histórico de contato 

próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19, que apresente 

febre OU pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o 

contato, e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. 

4. Caso Descartado de Doença pelo Coronavírus (COVID-19) 

Caso que se enquadre na definição de suspeito E apresente resultado laboratorial negativo para 

SARS-CoV2 OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico. 

 



 

5. Caso Excluído de Doença pelo Coronavírus (COVID-19) 

Diante do aumento de registros na base de dados do FORMSUS2, serão classificados como 

excluídos aqueles que apresentarem duplicidade OU que não se enquadram em uma das 

definições de caso acima. 

6. Caso Curado de Doença Pelo Coronavirus (SARS-CoV-2) 

Diante das últimas evidências compartilhadas pela OMS e países afetados, o Ministério da 

Saúde define que são curados: 

● 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. 

Observação: a liberação do paciente deve ser definida de acordo com o Plano de Contingência 

local, a considerar a capacidade operacional, podendo ser realizada a partir de visita domiciliar 

ou remota (telefone). 

 

b. Definições e observações 

● FEBRE: 

 -  Considera-se febre temperatura acima de 37,8° 

 - Alerta-se que a febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo: em 

pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado 

medicamento antitérmico. Nessas situações, a avaliação clínica deve ser levada em 

consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação. 

  - Considerar a febre relatada pelo paciente, mesmo não mensurada. 

● CONTATO PRÓXIMO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19: 

 - Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos); 

 - Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por exemplo, 

gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido ou lenços de papel usados e que contenham 

secreções); 

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

a 2 metros; 

 - Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de reunião, 

sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 metros; 

 - Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de SARS-CoV-

2 ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso de SARS-CoV-2 sem 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) recomendado, ou com uma possível violação do 

EPI; 



 

 - Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos de distância (em qualquer 

direção) de um caso confirmado de SARS-CoV-2; seus acompanhantes ou cuidadores e os 

tripulantes que trabalharam na seção da aeronave em que o caso estava sentado. 

● CONTATO DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19: 

 - Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os residentes da 

mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento etc. 

A avaliação do grau de exposição do contato deve ser individualizada, considerando-se o 

ambiente e o tempo de exposição. 

● DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Definições de caso operacionais para a vigilância em saúde pública não são definições clínicas. 

Os médicos podem identificar situações em que a avaliação clínica pode ser levada em 

consideração e a sua decisão deve ser registrada na ficha de notificação e no prontuário do 

paciente. 

 

c. Notificação e Registro  

Os casos suspeitos de infecção por SARS-CoV-2 devem ser notificados de forma imediata 

(até 24 horas) pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento, à Vigilância 

Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Jaguariúna por telefone E e-mail 

(vigepi@jaguariuna.sp.gov.br). 

As informações devem ser inseridas no formulário FormSUScap 2019-nCoV 

(http://bit.ly/2019-ncov), e no Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) 

na ficha de notificação individual (http://bit.ly/sinan-notificacaoindividual), utilizando 

CID10: B34.2 – Infecção por coronavírus de localização não especificada.  

Conforme orientação do novo Boletim da SVS/MS - Boletim Epidemiológico n 02, Fevereiro 

2020, ao preencher o formulário eletrônico de notificação, a unidade de atendimento pública ou 

privada deverá baixar o pdf da ficha de notificação e enviar eletronicamente para a autoridade 

local (vigilância epidemiológica municipal) que deverá imediatamente enviar para o GVE 

correspondente. 

 

d. Vigilância Laboratorial Pública 

1. As amostras dos casos suspeitos serão encaminhadas conforme protocolo ao Instituto 

Adolpho Lutz 

 

e. Definição de Transmissão Local e Comunitária: Atualização 

1. TRANSMISSÃO LOCAL DO SARS-CoV-2 

Ocorrência de caso autóctone com vínculo epidemiológico a um caso confirmado identificado. 

2. TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA DO COVID-19 

mailto:vigepi@jaguariuna.sp.gov.br


 

Ocorrência de casos autóctones sem vínculo epidemiológico a um caso confirmado, em área 

definida, OU 

● Se for identificado um resultado laboratorial positivo sem relação com outros casos na 

iniciativa privada ou na rotina de vigilância de doenças respiratórias OU 

● A transmissão se mantiver por 5 (cinco) ou mais cadeias de transmissão. 

 

f. Análise Laboratorial 

Síndrome Gripal (SG) 

Durante a fase de contenção, em cidades com transmissão local da COVID-19, as amostras da 

vigilância de Síndrome Gripal (SG) que forem negativas para vírus Influenza e outros vírus 

respiratórios serão testadas para diagnóstico de SARS-CoV2, independente de viagem 

internacional. 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

A partir do momento da constatação da transmissão local em uma cidade, todas as amostras da 

vigilância universal de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) serão testadas para o 

diagnóstico de SARS-CoV-2. 

 

g. Plano de Ação para Medidas Não Farmacológicas 

O número básico de reprodução do SARS-CoV-2 foi estimado em 2,74 (2,47 – 3,23), o que 

significa que, para cada caso, espera-se que ocorram em média de 2 a 3 casos secundários, 

quando introduzido em uma população totalmente susceptível. Outro parâmetro relevante é o 

tempo para duplicação da epidemia, que no momento encontra-se entre 1,7 a 2,93 dias. 

Considerando o elevado R0 e o curto tempo de duplicação quando comparado a Influenza, a 

epidemia tende a apresentar uma concentração expressiva de casos um curto espaço de tempo. 

Em países como Itália, China e Espanha, em poucas semanas o crescimento do número de casos 

foram suficientes para colapsar os sistemas de saúde local. 

Atualmente observamos um declínio no número de casos em todas as províncias na China. Esse 

declínio é decorrente das medidas de intervenção estabelecidas, que, estima-se, tenham evitado 

cerca de 94,5% dos casos que poderiam ter ocorrido. Entre as intervenções adotadas em Wuhan 

destaca-se: o estabelecimento de um cordão sanitário na cidade de Wuhan, suspensão dos 

transportes públicos e táxi por aplicativos, restrição do tráfego nas áreas urbanas, proibição de 

viagens na região interna da cidade, fechamento de espaços públicos, cancelamento de eventos, 

uso obrigatório de máscaras cirúrgicas em público, quarentena domiciliar para toda população. 

As medidas não farmacológicas visam reduzir a transmissibilidade do vírus na comunidade e, 

portanto, retardar a progressão da epidemia. Ações como essa, além de reduzirem o número de 

casos, tem o potencial de reduzir o impacto para os serviços de saúde, por reduzir o pico 

epidêmico. Em estudos de modelagem matemática estima-se que uma redução de cerca de 50% 

dos contatos entre as pessoas teria impacto significativo no número total de casos, uma vez que 

reduziram o R0 do SARS-CoV-2 para próximo de 1 (um). Além disso, as medidas não 



 

farmacológicas atrasam o pico da epidemia e reduzem a altura do pico, permitindo, dessa forma, 

uma melhor distribuição dos casos ao longo do tempo e o não esgotamento dos serviços de 

saúde  

 

h. Medidas Gerais (Todas as Secretarias) 

● Etiqueta respiratória: reforço das orientações individuais de prevenção 

● Isolamento de sintomático: domiciliar ou hospitalar dos casos suspeitos por até 14 dias. 

● Triagem em serviço de saúde: Recomendar que os pacientes com a forma leve da doença 

não procurem atendimento nos serviços terciários e utilize a infraestrutura de suporte 

disponibilizada pela UPA e APS/ESF que trabalhará com fast-track próprio. 

● Equipamento de Proteção Individual: recomendações de uso de EPI para doentes, contatos 

domiciliares e profissionais de saúde. 

● Isolamento voluntário: viajante internacional, propõe-se o isolamento domiciliar por uma 

semana (sete dias), a partir da data de desembarque, orientando que procure a UPA se apresentar 

febre E tosse OU dispneia.  

● Contato próximo: realizar o monitoramento dos contatos próximos e domiciliares. 

● Notificação: divulgação ampliada das definições de caso atualizadas e sensibilização da rede 

de saúde pública e privada para identificação. 

● Comunicação: realização Campanhas de mídia para sensibilização da população sobre 

etiqueta respiratório e auto isolamento na presença de sintomas. 

● Medicamentos de uso contínuo: estimular a prescrição com validade ampliada no período 

do outono-inverno, para reduzir o trânsito desnecessário nas unidades de saúde e farmácias. 

● Eventos de massa - governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, 

científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração próxima de pessoas: os 

organizadores ou responsáveis devem cancelar ou adiar, de acordo com Decreto Municipal 

nº4.150 de 18 de março de 2020. 

● Serviços Públicos e Privados: 

- Seja disponibilizado locais para lavar as mãos com frequência, 

- Dispenser com álcool em gel na concentração de 70%, 

- Toalhas de papel descartável 

- Ampliação da frequência de limpeza de piso, corrimão, maçaneta e banheiros com 

álcool 70% ou solução de água sanitária 

 

 

 

 



 

i. Área com Transmissão Local 

● Idosos e doentes crônicos: recomendar restrição de contato social (viagens, cinema, 

shoppings, shows e locais com aglomeração) nas cidades com transmissão local ou comunitária 

e vacinar-se contra influenza. 

● Unidade Básica ou consultórios: pacientes identificados com Síndrome Respiratória Aguda 

Grave, devem ser encaminhados aos serviços de urgência/emergência do hospital. 

● Serviços de Saúde: serviços de APS/ESF, Serviços de urgência/emergência ou hospitalares, 

públicos e privados, priorizarão o atendimento específico no primeiro contato do paciente 

suspeito. 

● Eventos e atividades em locais fechados com aglomeração de pessoas - governamentais, 

esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais, religiosos e outros:  

Os organizadores ou responsáveis devem cancelar ou adiar, de acordo com Decreto Municipal 

nº4.150 de 18 de março de 2020 

 

j. Área com Transmissão Comunitária 

● Reduzir o deslocamento laboral: incentivar a realização de reuniões virtuais, cancelar 

viagens não essenciais, trabalho remoto (home office). 

● Reduzir o fluxo urbano: estimular a adoção de horários alternativos dos trabalhadores para 

redução em horários de pico, escalas diferenciadas quando possível. 

● Regime de trabalho: estimular o trabalho de setores administrativos ou similares, para que 

ocorram em horários alternativos ou escala. Reuniões virtuais e home office, quando possível. 

● Instituições de ensino: planejar a antecipação de férias, visando reduzir o prejuízo do 

calendário escolar ou uso de ferramentas de ensino a distância. 

● Fluxo de Pacientes Graves com Ventilação Mecânica: monitoramento diário do número 

de admissões e altas relacionadas ao SARS-CoV-2. 

● Declaração de Quarentena: conforme Decreto nº 4.154 de 23 de março de 2020. 

 

k. Notificação e Investigação de Óbitos Suspeitos de SARS-CoV-2 

Na suspeita de óbito por SARS-CoV-2 a notificação compulsória imediata deve ser realizada 

pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro 

atendimento ao paciente em até 24 horas, utilizando-se do meio mais rápido disponível. A 

autoridade de saúde que receber a notificação compulsória imediata deverá informá-la em até 

24 horas após o recebimento ao nível hierárquico que lhe couber.  

Todos os óbitos suspeitos deverão ser investigados com emprego do instrumento de 

investigação de óbitos SFHA proposto pelo GVE Campinas e o diagnóstico laboratorial deverá 

ser realizado por meio de fragmentos de tecido para diagnostico viral e histopatológico. 



 

Preconiza-se a busca ativa de casos graves e de óbitos nos serviços de saúde, nos SVO e nas 

demais fontes disponíveis, como exemplos, o Sistema de Informações Hospitalares (SIH), o 

Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e o GAL. 

 

Eixo 2 - Assistência à Saúde 

Organização dos Serviços 

1. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 

Nº de Unidades Básicas de Saúde: 10 

Organização do Processo de Trabalho 

A coordenação das atividades ficará sob responsabilidade do enfermeiro, que tem a visão de 

todos os processos assistenciais e de apoio dentro da unidade, sendo esse profissional a 

referência da equipe na relação com outros serviços. 

Será aplicado na APS/ESF o Protocolo de Manejo Clínico do Novo Coronavírus/ MS Março de 

2020, organizando fluxo de atendimento imediato (Fast Track), garantindo o acolhimento e 

acompanhamento de pacientes com suspeita de SARS-CoV-2.  

 Realizar avaliação de risco em todos os casos suspeitos, orientando uso da máscara 

cirúrgica. 

 Investigar e notificar todos os casos suspeitos de SARS-CoV-2e encaminhar o 

instrumento para Vigilância Epidemiológica imediatamente. 

 Realizar consulta médica, e para casos não graves fornecer atestado para isolamento 

domiciliar por 14 dias; 

 Encaminhar a UPA os casos graves que requeiram atendimento de urgência. 

 Intensificar ações de educação em Saúde nas UBS 

Para a garantia do atendimento em momento oportuno, poderá ser necessária a quebra da rotina 

das ações programáticas. Assim, recomendam-se os dispositivos: 

● Classificação dos pacientes conforme fluxograma de classificação de risco para a 

Covid-19 - a sala de espera deverá contar com a presença de profissional que possa 

detectar oportunamente o aparecimento de sinais de síndrome gripal, fornecendo 

máscara para a fonte; 

● Acrescer a equipe com generalistas e/ou médicos de família e/ou clínicos e/ou pediatras 

e profissionais de enfermagem e limpeza; 

● Acolhimento Estender o horário de funcionamento da unidade, incluindo finais de 

semana e feriados, para evitar a superlotação das unidades de urgência. Avaliar o 

número de unidades necessárias e a localização, de acordo com a realidade local e 

situação de risco; 

● Seguir rigorosamente as orientações técnicas do MS, SES e Plano Municipal de 

Enfrentamento 



 

● Disponibilizar fluxograma para a classificação de risco e manejo do paciente com 

suspeita de Covid-19 para todos os funcionários; 

● Afixar cartazes com o fluxograma nos diversos locais de atendimento da unidade; 

● Garantir transporte adequado para referenciar os pacientes a outros níveis de atenção; 

● Garantir comunicação direta com a unidade assistencial definida previamente para a 

referência de casos graves (UPA e PS). 

a) Ambientes (de acordo com realidade local) 

● Recepção e registro do paciente; 

● Espaço para acolhimento/triagem/preparo (ou um espaço em condições de adequação); 

● Espaço para espera; 

● Consultório(s); 

● Banheiros. 

b) Medicamentos: 

 Antibióticos: Oseltamivir, Azitromicina, Levofloxacino, Clavulanato 

 Dipirona (gotas e comprimidos); 

 Paracetamol (gotas e comprimidos); 

 Outros de acordo com a prescrição médica. 

c) Exames  

 RX 

 Tomografia 

d) Serviços mantidos na APS 

1. Sala de acolhimento e classificação de risco, 

2.  Consultas de Pré-Natal,  

3. Consultas de Puerpério:  considerando a necessidade de proteger as crianças menores 

de 2 anos e levando em conta que muitas destas poderão desenvolver a doença de forma 

assintomática, as consultas de puericultura até 2 anos de idade serão realizadas a cada 

02 meses pelas equipes das Unidades de Saúde, avaliada pelo profissional pediatra, a 

forma de atendimento, a evitar aglomeração de pessoas no serviço. 

4. Acompanhamento de Doenças Infectocontagiosas (Tuberculose, Sífilis, HIV, entre 

outros), inadiáveis  

5. Urgências clínicas e odontológicas,  

6.  Coleta de exames inadiáveis  

7.  Curativo, Medicação e procedimentos correlatos (suspender inalações ou outros 

procedimentos que gerem aerossóis – optar por procedimentos substitutos),  

8. Vacinação de rotina será suspensa durante a Campanha de Vacinação da Influenza dos 



 

Idosos, de 24/03 a 15/04; 

9. As farmácias permanecerão em funcionamento durante todo o horário de atendimento 

da Unidade.  

10. Os usuários portadores de qualquer patologia, só deverão nesse período de pandemia, 

se dirigir a uma UBS, apenas em caso de necessidade extrema, se possível, após serem 

orientados pelos profissionais de saúde por telefone que nesse caso da unidade de sua 

referência; 

11. Os telefones das unidades estarão disponíveis para tirar dúvidas, além do aplicativo 

CCC Jaguariúna; 

12. Os agentes comunitários de saúde substituirão as visitas domiciliares por contatos 

telefônicos, sempre que possível e nos casos em que a visita é imprescindível, serão 

orientados para não adentrarem as residências. Dessa forma, espera-se que continuem a 

identificar portadores e dar todas as orientações possíveis, próprias de seu trabalho, não 

só em relação a COVID19, mas também referentes a outros riscos e patologias com 

destaque para a dengue, que assola grande parte do país nesse momento.  

 

2 - ATENÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

Relativo as unidades: 

2.1 - Hospital 

2.2 - UPA 

2.3 - Centro de Especialidades  

2.4 - Centro de Referência da Obesidade 

2.5 - Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico 

Todos esses serviços são gerenciados pela organização social ASAMAS, através do contrato 

de gestão nº01/2019, 1º Termo de Aditamento 2020.  

2.1. PRONTO SOCORRO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 

Tendo em vista a pandemia pelo COVID-19 e a reorganização do fluxo de atendimentos para 

as síndromes gripais, definidos pela Secretaria Municipal de Saúde, preferencialmente os 

sintomáticos respiratórios e suspeitos de COVID-19 deverão dirigir-se a UPA que será a 

referência para atendimentos das síndromes gripais com febre e dificuldade para respirar; e 

demais urgências clinicas. Entretanto poderá haver a chegada desses usuários também no 

Pronto Socorro e diante disso o fluxo para ambos os serviços será padronizado. 

O fluxo do paciente no serviço inicia-se pela recepção que faz a abertura da Ficha de 

Atendimento (FA), entrega máscara para os sintomáticos respiratórios e orienta a higienização 

de mãos. 

Foi estabelecido uma barreira de 2 metros de distância entre o usuário e a recepcionista.  



 

Em seguida o paciente é encaminhado para a Classificação de Risco, para ser atendido pelo 

enfermeiro que também faz uso dos EPIs adequados. 

Ao identificar um paciente com quadro gripal conforme critérios do COVID-19, o mesmo será 

classificado como LARANJA, sendo colocado máscara cirúrgica (se ainda não estiver usando) 

imediatamente e encaminhado ao consultório de apoio específico privativo. Anexar na FA o 

impresso interno de notificação COVID-19 e comunicar equipe médica. 

Esse fluxo aplicar-se-á também as gestantes e caso haja necessidades clínicas obstétricas, ela 

será encaminhada para avaliação com o obstetra. 

O médico realizará a consulta, usando EPIs determinados no manual, preenche documentos 

padronizados e define as condutas clínicas adequadas para cada caso conforme preconizado. 

● Caso suspeito de doença pelo coronavírus 

● Caso provável de doença pelo coronavírus 

● Caso confirmado de doença pelo coronavírus 

● Caso descartado de doença pelo coronavírus 

Somente o médico poderá discutir com a Vigilância Epidemiológica as dúvidas referentes a 

indicação de coleta de material por swab. 

Todas as FA de casos suspeitos serão encaminhadas para CCIH para notificação em impresso 

oficial e envio a Vigilância Epidemiológica do Município. Além disso a CCIH fará o 

monitoramento dos resultados de exames junto a Vigilância Epidemiológica do município e 

boletim epidemiológico hospitalar. 

Foi estabelecida uma nova rotina para o serviço de higiene e limpeza que inclui realizar a cada 

1 (uma) hora a limpeza concorrente com Álcool 70% nas bancadas, balcões, longarinas, 

bebedouros, maçanetas, pias e demais superfícies fixas. Nos casos de limpeza terminal, essas 

serão realizadas com os saneantes de rotina. 

2.2. PARA A COLETA DE SECREÇÃO RESPIRATÓRIA 

Colocar o paciente com critério de caso suspeito, em quarto privativo e com proteção de 

gotículas  

A. Usar equipamento de proteção individual  

● Luvas descartáveis não estéril  

● Óculos de proteção 

● Máscara N-95  

● Avental descartável de manga longa  

● Gorro 

B. Realizar a coleta de secreção respiratória em ambiente ventilado, com ventilação natural 

C. Limitar o número de pessoas presentes na sala, para o número mínimo absoluto 

requerido para o atendimento ao paciente 



 

D. Levar para dentro do quarto de isolamento todo material necessário para a coleta 

espécime respiratório. 

A. Na suspeita de COVID-19 colher secreção do trato respiratório superior (nasofaringe e 

orofaringe), colocar os swabs imediatamente dentro de tubos contendo 2 a 3 ml de 

SF0,9%. 

E.  A coleta das três amostras deverá ser encaminhada imediatamente ao Laboratório de 

Patologia Clínica onde ficarão armazenadas. O serviço de Vigilância Epidemiológica 

do município encaminhará as amostras para o Instituto Adolfo Lutz. 

F. As amostras deverão ser guardadas em geladeira (4 a 8ºC), em posição vertical e deverão 

ser encaminhadas dentro de 24 a 72h após a coleta ao IAL. 

G. A embalagem de transporte das amostras respiratórias deverá seguir os regulamentos de 

remessa para substância Biológica.  

2.3. TRANSFERÊNCIA INTERSETORIAL DE PACIENTES SUSPEITOS OU 

CONFIRMADOS PARA COVID-19 

Nas situações onde é necessário internar o paciente, o mesmo deve ser transferido o mais rápido 

possível para um quarto de isolamento na ALA B. Se necessário poderá ser montado esquema 

de UTC Externa a depender das condições clínicas do paciente, e da capacidade operacional do 

hospital. Inserir no CROSS todos os casos que não estão de acordo com a complexidade de 

atendimento do hospital. 

Cuidados durante o transporte do paciente: 

1. Transportar o paciente em maca 

2. Os profissionais da saúde que transportarem o paciente deverão estar utilizando os EPI 

recomendados para o atendimento do paciente (máscara cirúrgica, avental manga longa, 

luvas de procedimento, óculos de proteção), conforme descrito no manual do SESMT. 

3. Assegurar que o quarto está disponível e que os profissionais (médicos e enfermeiros) 

da ALA B estão cientes da vinda do paciente e prontos para recebê-lo. 

2.4. ASSISTÊNCIA DURANTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA CASOS 

SUSPEITOS OU CONFIRMADOS PARA COVID-19 

1. Colocar o paciente em quarto privativo, em precauções padrão, gotículas e contato. 

2. Não é necessário quarto com pressão negativa. 

3. Profissionais da saúde deverão usar EPI (máscara cirúrgica, avental manga longa, luvas 

de procedimento, óculos de proteção). 

4. Realizar a higienização das mãos respeitando os cinco momentos. 

5. Será disponibilizado equipamentos para uso exclusivo do paciente: estetoscópio, 

aparelhos de pressão e termômetros. 

6. Os equipamentos de uso exclusivo do paciente deverão sofrer desinfecção com álcool 

70% a cada uso. 



 

7. A coleta de exames de sangue e de outros espécimes clínicos, seguem a mesma rotina 

de coleta já implantada no serviço, conforme orientações do SCIH (Serviço de Controle 

de Infecção Hospitalar) (em anexo). 

8. Para a coleta de exames de secreção respiratória para diagnóstico de coronavírus 

observar as orientações específicas do SCIH. 

9. Limitar o número de visitantes em contato com o paciente caso-suspeito em um 

visitante pelo período da internação. 

10. Evitar o transporte do paciente para áreas externas e para exames. Se for necessária a 

saída do paciente para exames, assegurar que a área está pronta para receber o paciente; 

Retirar pessoas que estejam na rota do transporte evitando a exposição das mesmas 

dentro do hospital; Antes de transportar o paciente para fora da enfermaria, entrar em 

contato com a enfermeira da CCIH para averiguação a rota; Colocar máscara cirúrgica 

no paciente. 

11. Manter registro de TODAS as pessoas que entraram em contato com o caso-suspeito, 

sejam profissionais da saúde, visitantes ou familiares. 

12. Determinar e fixar a equipe que irá cuidar do paciente, sempre que possível, 

minimizando a exposição de profissionais da saúde. 

2.5. CENTRO DE ESPECIALIDADES 

As atividades do Centro de Especialidades serão suspensas gradativamente, atendendo ao 

Decreto nº 4.150 de 18 de Março de 2020, mas mantendo as consultas essenciais cujos pacientes 

não podem deixar de ser seguidos (diabéticos, nefropatas, imunossuprimidos, etc). 

Os fluxos serão os seguintes: 

• Atendimento dos usuários 

o Recepção e acolhimento dos usuários na porta de entrada, com orientação de 

fluxo e regras de agendamentos e retornos.  

● Desmarcação de Agendas 

o Todas os agendamentos foram triados pelo enfermeiro do Centro de 

Especialidades, e mantidos atendimentos de grupos prioritários para as 

especialidades necessárias. 

● Suspensão de Cirurgias Eletivas 

o As cirurgias eletivas serão canceladas de acordo com as orientações do decreto 

municipal, porém todos os casos agendados serão avaliados pela equipe de 

cirurgia que dará o consentimento para a ação de acordo com a gravidade e a 

necessidade d paciente (suspeitas de neoplasia, biópsia, e risco de perda de órgão 

e funções, entre outros). As cirurgias de urgência e emergência serão mantidas 

dentro dos moldes atuais. 

 

 



 

● Centro de Obesidade 

o Os atendimentos serão suspensos dentro dos moldes previstos no decreto e os 

funcionários realocados ao hospital e UPA. O Centro de Referência em 

Obesidade manterá contato com os usuários através dos meios de comunicação 

para: 

▪ Solicitação para renovação de receitas médicas 

▪ Orientações através dos grupos do Whatsapp 

▪ Manter o processo motivacional para pacientes 

▪ Orientação sobre as medições de uso 

▪ Orientações nutricionais   

▪ Manter orientações sobre mudança do estilo vida  

▪ Controle do quadro emocional   

2.6. MEDIDAS GERAIS DE CONTENÇÃO DA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS  

Para todos os setores de internação será mantido apenas um período de visitas, cancelando a 

liberação de crianças visitantes e adultos maiores de 60 anos.  

Para pacientes com acompanhantes não será liberado a entrada de visitantes. 

2.7. REDUÇÃO DOS PERÍODOS VISITAS e DO NÚMERO DE VISITANTES 

o PRONTO SOCORRO – 1 pessoa  

▪ 14:30 AS 15:30 

o  UNIDADE DE TERAPIA CRÍTICA – 1 pessoa 

▪ 14:30 AS 15:30 

o ALA A (MATERNIDADE E PEDIATRIA) – 1 pessoa 

▪ 10:00 as 11:00  

o ALA B (CLÍNICA MÉDICA-CIRÚRGICA) – 1 pessoa 

▪ 15:30 às 16:30 

2.8. CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Nesse momento mantemos o dimensionamento adequado das equipes técnicas para o 

enfrentamento da crise, entretanto pode haver necessidade de contratação de urgência para 

readequação de quadro funcional de acordo com o volume e fluxo de atendimento que podemos 

vir a ter, bem como possíveis afastamentos de profissionais. 

2.9. SUPRIMENTOS 

A gestão de riscos na cadeia de suprimentos envolve a identificação, o controle e 

provisionamento dos insumos que podem afetar o desempenho da rede de assistência mitigando 

as vulnerabilidades.  



 

O estoque mínimo será aumentado para 90 dias sendo definida uma quantia mínima para 

desencadear nova compra.  

2.10. EQUIPAMENTOS PARA PACIENTES GRAVES 

O Hospital dispõe de 10 respiradores e 18 monitores multiparâmetros que poderão ser 

eventualmente utilizados em enfermaria para pacientes graves enquanto aguardam transferência 

via CROSS, uma vez que o hospital não dispõe de Unidade de Terapia Intensiva. 

2.11. PROTOCOLO DE PROTEÇÃO OCUPACIONAL 

Foi elaborado pelo Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho 

um Protocolo de Proteção Ocupacional, pautado nas recomendações do Ministério da 

Economia no âmbito da proteção do trabalhador, e na Norma Técnica 

GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020. 

2.12. SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO 

2.12.1. SERVIÇOS DE IMAGEM 

De acordo com o decreto todos os exames classificados como eletivos foram suspensos. Dessa 

forma imediatamente foram desmarcados os exames de raio X, tomografia, ultrassonografia e 

mamografia que se enquadram nessa classificação. 

Os serviços solicitados em caráter de urgência pelo P.S, UPA ou Unidades Básicas de Saúde 

continuam sendo realizados. Bem como o atendimento de toda demanda de usuários internados. 

Para as solicitações de ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA serão mantidos os exames 

solicitados para serem realizados nas idades gestacionais 12 a 13 semanas e 22-24 semanas.  

2.12.2. SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

Todos os exames eletivos foram cancelados, tendo sido mantido os exames de controle de RNI 

e de gestantes (curva glicêmica) com reorganização de fluxo para evitar aglomeração de 

usuários. 

As solicitações em caráter de urgência pelo P.S, UPA ou Unidades Básicas de Saúde continuam 

sendo realizados, bem como o atendimento de toda demanda de usuários internados. 

 

3. TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SANITÁRIO  

Medidas para o Atendimento Móvel de Urgência e Transporte Sanitário: 

● Os veículos deverão melhorar sua ventilação para aumentar a troca de ar durante o 

transporte;  

● A limpeza e desinfecção de superfícies internas do veículo deverão ocorrer após o 

transporte, podendo ser utilizado álcool 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante 

adequado para esta finalidade;  

● Todos os pacientes suspeitos deverão utilizar máscara cirúrgica durante todo o 

transporte e os profissionais de saúde, equipamentos de proteção individual para 

precaução respiratória e de contato;  



 

● Realizar/intensificar a higienização das mãos e utilização de preparação alcoólica; 

Realizar comunicação efetiva com o serviço que irá admitir o paciente;  

● Em casos de procedimentos que possam gerar aerossol (IOT, aspiração e outros), está 

indicado o uso de máscara N95 pelos profissionais durante todo o transporte;  

● Se possível evitar o transporte interinstitucional, realizando a transferência somente 

mediante justificativa e o paciente em uso de máscara cirúrgica obrigatoriamente.  

 

4. PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE  

● O processamento deve ser realizado de acordo com as características, finalidade de uso 

e orientação dos fabricantes e dos métodos escolhidos, respeitando as determinações 

previstas na RDC 15/12, uma vez que não há uma orientação especial quanto ao 

processamento de equipamentos, produtos ou artigos utilizados na assistência a casos 

suspeitos ou confirmados de COVID-19;  

● Respeitar fluxo para recolhimento e transporte de artigos processáveis de forma a 

prevenir a contaminação de pele, mucosas e roupas ou a transferência de 

microrganismos para outros pacientes ou ambientes.  

 

5. HIGIENE E LIMPEZA 

5.1 Limpeza e desinfecção de superfícies  

● Não há uma recomendação diferenciada para a limpeza e desinfecção de superfícies em 

contato com casos suspeitos ou confirmados pelo Coronavírus, sendo recomendado que 

a limpeza das áreas de isolamento seja concorrente (diariamente e em todos os 

períodos), imediata (realizada em qualquer momento, quando ocorrem sujidades ou 

contaminação do ambiente e equipamentos com matéria orgânica) ou terminal (após a 

alta, óbito ou transferência do paciente); Os vírus são inativados pelo álcool a 70% e 

pelo cloro, deste modo preconiza-se a desinfecção com uma destas soluções após 

realização da limpeza;  

● Se a superfície apresentar matéria orgânica visível, recomenda-se que o excesso da 

sujidade seja removido com papel absorvente e posteriormente realizar a limpeza e 

desinfecção desta;  

● Tanto para limpeza quanto desinfecção é necessária a adoção das medidas de precaução 

já citadas (contato e respiratória);  

● Todas as superfícies próximas ao paciente (ex:grades da cama, cadeiras, mesas de 

cabeceira e de refeição) e aquelas frequentemente tocadas (ex: maçanetas, superfícies 

de banheiros nos quartos dos pacientes) deverão passar pelo processo de limpeza e 

desinfecção;  

● Os equipamentos eletrônicos de múltiplo uso (ex: bombas de infusão, aqueles usados 

durante a prestação da assistência ao paciente) e os dispositivos móveis frequentemente 

movimentados para dentro e para fora dos quartos dos pacientes (ex: verificadores de 



 

pressão arterial e oximetria) também devem ser incluídos no processo de limpeza e 

desinfecção; especialmente se forem utilizados por pacientes suspeitos ou confirmados.  

5.2. PROCESSAMENTO DE ROUPAS  

● Não há necessidade de ciclos de lavagem especial para roupas provenientes de casos 

suspeitos ou confirmados do Coronavírus, entretanto, ressalta-se que deve haver o 

mínimo de agitação e manuseio na retirada da roupa suja além de ser necessário 

acondicionar em saco plástico aquelas com grande quantidade de matéria orgânica, 

observando-se as medidas de precauções já estabelecidas. 

5.3. RESÍDUOS  

● Segundo informações até o presente momento, o COVID-19 pode ser enquadrado como 

agente biológico classe de risco 3, seguindo a Classificação de Risco dos Agentes 

Biológicos/2017, sendo sua transmissão de alto risco individual e moderado risco para 

a comunidade. Deste modo, todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes 

suspeitos ou confirmados desta infecção devem ser enquadrados na categoria A1, 

conforme RDC nº 222/2018, sendo necessário acondicionamento em saco branco 

leitoso e identificado pelo símbolo de substância infectante;  

● Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, 

ruptura, vazamento e tombamento, com tampa provida de sistema de abertura sem 

contato manual, com cantos arredondados;  

● Estes resíduos devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente adequada.  

 

6. CUIDADO DOMICILIAR  

● Orientar sobre a necessidade de permanecer em afastamento temporário em domicílio, 

evitando distância dos demais familiares, além de evitar o compartilhamento de 

utensílios domésticos;  

● O paciente deve ser isolado em ambiente privativo com ventilação natural e limitar a 

recepção de contatos externos;  

● Orientar possíveis contatos quanto à importância da higienização das mãos e do descarte 

adequado dos resíduos;  

● O acesso em domicílio deve ser restrito aos trabalhadores da saúde envolvidos no 

acompanhamento do caso. 

 

7. UNIDADES DE ATENDIMENTO PARA COVID-19 (PROVISÓRIO) 

Trata-se de instalações provisórias que poderão ser criadas, em caso de aumento de casos que 

extrapolem a capacidade instalada dos serviços, em qualquer área física que tenha as condições 

adequadas para o funcionamento, dentro das condições de segurança para pacientes e 

trabalhadores. 



 

Será unidade de referência para outras unidades de saúde destinada à assistência de casos não 

graves que necessitem de observação por um período máximo de 24 horas - tempo necessário 

para a estabilização, ou encaminhamento para unidade de maior resolutividade ou alta. 

As recomendações feitas para o cuidado do paciente em unidades de urgência valem para esta 

unidade, pois se trata de pacientes que exigem maior vigilância sobre sua evolução clínica. Esta 

unidade exige também trabalho de coordenação para seu funcionamento adequado. 

a) Estrutura e Serviços de Apoio: 

● Material médico hospitalar, medicamentos e apoio diagnóstico especialmente para a 

atenção a pacientes com idosos e com comorbidades; 

● Material e equipamentos para atendimento de emergência (carrinho de emergência, 

monitor, ventilador mecânico, material para intubação, fonte para oxigênio, 

medicamentos específicos para reanimação cardiopulmonar, aspiradores portáteis, etc). 

● Estrutura de comunicação, transporte assistencial e administrativo, hotelaria (roupas e 

refeições), material de escritório, higiene e limpeza, serviço de esterilização e serviço 

de lavanderia. 

● Referência de unidade de urgência ou hospitalar, preferencialmente específica, ou 

garantida via central de regulação, além de transporte imediato, pois há maior potencial 

de complicações em pacientes destas unidades. 

● Recomenda-se que seja montada no interior ou próximo de outra unidade de saúde que 

possa lhe fornecer materiais e serviços de apoio. 

b) Recursos Humanos 

Deverá contar com equipe nas 24 horas do dia ou referência garantida para os usuários, em caso 

de funcionamento apenas diurno. 

O dimensionamento de equipes e materiais dependerá do porte da unidade e do número de casos 

diários que manterá em suas dependências. Será necessário realizar a contratação de 

profissionais de saúde:  

Em se tratando de unidade criada em caráter provisório, onde são lotados profissionais de outras 

unidades e profissionais contratados especificamente para este trabalho, leva à necessidade de 

capacitação da equipe. Poderá haver momento comum a todos os profissionais da unidade para 

abordagem dos aspectos sobre a missão da unidade, postura acolhedora e a importância da 

vigilância de todos os profissionais sobre os pacientes, de acordo com as especificidades de 

cada função; rede assistencial; aspectos epidemiológicos do SARS-CoV-2 e fluxos 

assistenciais. O segundo momento será destinado a médicos e enfermeiros abordando os 

aspectos clínicos da doença seguindo o protocolo, com foco específico no manejo dos pacientes. 

 

 

 

 



 

Eixo 3 - Gestão 

Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) Diante da Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada na Portaria nº 188 de 3 de 

fevereiro de 2020 e para a promoção oportuna das articulações intersetoriais e intrasetoriais 

necessárias para a eficaz implementação das ações de prevenção, preparação e enfrentamento, 

a Secretaria de Saúde do município, acompanhando o Ministério da Saúde e a Secretaria 

Estadual de Saúde constituiu o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus 

(COVID-19) através do Decreto Municipal nº 4.147 de 15 de março de 2020. O Comitê tem 

por objetivo assessorar as ações do município na organização e normatização de prevenção, 

vigilância, assistência e controle referentes à infecção humana pelo novo coronavírus (SARS-

CoV-2) e é composto por representantes dos seguintes órgãos e instituições, nomeados por 

portaria 281, de 17 de março de 2020:  

1. Gabinete do Prefeito 

2. Secretaria de Governo 

3. Secretaria de Saúde 

4. Secretaria de Educação 

5. Departamento de Vigilância em Saúde 

6. Departamento de Assistência à Saúde 

7. Secretaria de Administração e Finanças 

8. Secretaria de Negócios Jurídicos 

9. Departamento de Defesa Civil 

10.  Departamento de Comunicação Social 

11.  Secretaria de Assistência Social 

12.  Secretaria de Segurança Pública 

13.  Departamento de Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho 

14.  ASAMAS (Gestora do Hospital Municipal Walter Ferrari) 

A coordenação do CT-COVID-19 será exercida pela Secretária Municipal de Saúde. 

 

Eixo 4 - Comunicação 

Educação em Saúde, Comunicação e Mobilização Social 

1. Integrar as atividades de vigilância e assistência, por meio das ações de educação e 

comunicação em saúde, em todas as fases nas escolas públicas e privadas do município 

em parceria com a secretaria de educação;  

2. Estimular a participação da população nas ações de vigilância e prevenção; 

3. Intensificar as orientações de etiqueta social; 



 

4. Associar às atividades de campo, as atividades de comunicação e mobilização social 

para promover maior adesão da população e dar visibilidade às ações, bem como buscar 

novas parcerias e cooperação no trabalho; 

5. Destaca-se que para a fase de emergência, o município terá uma estratégia de 

comunicação de risco, previamente elaborada em conjunto com área técnica e de 

comunicação que irá orientar as ações que deverão ser desencadeadas junto à população 

neste período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

FASE DE ALERTA 

Vigilância 

Epidemiológica 

● Manter a vigilância sensível para identificar surgimento 

dos primeiros casos.  

● Realizar a notificação e investigação dos casos suspeitos 

de SARS-CoV-2, casos graves e óbitos. 

● Realizar o monitoramento de quarentena do caso 

suspeito ou confirmado. 

● Integrar o COR-JAG onde serão acompanhados e 

discutidos as ações desencadeadas e os indicadores. 

● Encaminhar os exames de PCR para o IAL 

adequadamente e monitorar os resultados enviados. 

● Monitorar as notificações e indicadores mantendo 

informados o gestor, a equipe técnica, sobre a situação 

no município. 

● Atualizar a definição de casos de acordo com as novas 

recomendações do MS e Secretaria de Estado da Saúde 

● Realizar Capacitação para profissionais da saúde. 

Vigilância 

Sanitária 

● Fiscalizar as clínicas de saúde particulares, ambulatórios 

de empresas, apresentando o Plano Municipal de 

enfrentamento do SARS-CoV-2 

● Adotar as medidas educativas e/ou de intervenção, a 

partir das irregularidades constatadas. 

● Comunicar as situações de risco à coordenação 

municipal. 

● Apoiar as ações do controle do SARS-CoV-2 que 

necessite de medidas legais. 

● Utilização do Roteiro de inspeção pelas equipes de saúde 

sistematicamente. 

● Realizar capacitação para profissionais da saúde. 

Vigilância 

Laboratorial 

 

⋅  Encaminhar ao IAL amostra laboratorial para detecção 

do SARS-CoV-2 pelos Serviços de saúde segundo 

normatização do MS e SSE. 

⋅  Providenciar o transporte da amostra e realizar o 

cadastramento no GAL 



 

Assistência 

 

● Realizar capacitação para todos os profissionais da 

saúde. 

● Disponibilizar o protocolo de manejo clínico do 

Ministério da Saúde em todos os serviços de saúde. 

● Aplicar na APS/ESF o Protocolo de Manejo Clínico do 

Novo Coronavírus/ MS Março de 2020. 

● Organizar fluxo de atendimento imediato (Fast Track), 

garantindo o acolhimento e acompanhamento de 

pacientes com suspeita de SARS-CoV-2.  

● Realizar avaliação de risco em todos os casos suspeitos, 

orientando uso da máscara cirúrgica. 

● Investigar e notificar todos os casos suspeitos de SARS-

CoV-2e encaminhar o instrumento para VE 

imediatamente. 

● Realizar consulta médica, e para casos não graves 

fornecer atestado para isolamento domiciliar por 14 dias; 

● Encaminhar ao Hospital Municipal os casos graves que 

requeiram atendimento de urgência. 

● Intensificar ações de educação em Saúde nas UBS. 

● Participar do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao 

Coronavírus (COVID-19) 

 

FASE DE PERIGO IMINENTE 

Vigilância 

Epidemiológica 

 

         Manter a notificação e a investigação dos casos suspeitos 

e confirmados e óbitos de SARS-CoV-2 e  

● Analisar as variáveis de casos graves e de óbito, 

observando consistência das informações e detectando 

pontos críticos. 

● Encaminhar o material biológico para investigação do 

SARS-CoV2  

● Apresentar no CT-COVID-19   a situação 

epidemiológica no Município de Jaguariúna. 

● Realizar o encerramento dos casos em tempo oportuno. 

● Fornecer consultoria aos técnicos da Rede 

● Atualizar as definições de casos conforme, orientações 

do Ministério da Saúde e Secretaria do Estado de Saúde. 



 

● Participar do CT-COVID-19 

●  

Vigilância 

Sanitária 

 

● Fiscalizar as clínicas de saúde particulares, ambulatórios 

de empresas, apresentando o Plano Municipal de 

enfrentamento do SARS-CoV-2 

● Adotar as medidas educativas e/ou de intervenção, a 

partir das irregularidades constatadas. 

● Comunicar as situações de risco à coordenação 

municipal. 

● Apoiar as ações do controle do SARS-CoV-2 que 

necessite de medidas legais. 

● Utilização do Roteiro de inspeção pelas equipes de 

saúde sistematicamente. 

● Realizar capacitação para profissionais da saúde 

● Seguir as diretrizes técnicas da ANVISA 

Vigilância 

Laboratorial 

(Privado) 

 

⋅  Encaminhar ao IAL amostra laboratorial para detecção 

do SARS-CoV-2 pelos Serviços de saúde segundo 

normatização do MS e SSE. 

● Providenciar o transporte da amostra e realizar o 

cadastramento no GAL  

Controle de 

Vetores 

● Apoiar ações de enfrentamento do Covid-19 na      APS 

Educação, 

Comunicação e 

Mobilização Social 

● Realizar Campanha de Orientação à população, 

definindo as estratégias de acordo com as 

recomendações da equipe técnica; 

● Elaborar a divulgação de dados para a sociedade a fim 

de manter a transparência; 

● Ampliar as estratégias de comunicação para orientação 

a população sobre medidas de prevenção e controle, 

serviços e fluxos de atendimento; 

Assistência 

 

● Realizar novas capacitações para todos os profissionais 

da saúde, conforme necessidade de adequação de 

condutas e fluxos. 

● Rever o protocolo de manejo clínico do Ministério da 

Saúde em todos os serviços de saúde, conforme 

mudanças nas características da epidemia. 



 

● Aplicar na APS/ESF o Protocolo de Manejo Clínico do 

Novo Coronavírus/ MS Março de 2020. 

● Organizar fluxo de atendimento imediato, garantindo o 

acolhimento e acompanhamento de pacientes com 

suspeita de SARS-CoV-2.  

● Realizar avaliação de risco em todos os casos suspeitos, 

orientando uso da máscara cirúrgica. 

● Investigar e notificar todos os casos suspeitos de SARS-

CoV-2e encaminhar o instrumento para VE 

imediatamente. 

● Realizar consulta médica de pronto atendimento, e para 

casos não graves fornecer atestado para isolamento 

domiciliar por 14 dias; 

● Encaminhar a UPA os casos graves que requeiram 

atendimento de urgência. 

● Intensificar ações de educação em Saúde nas UBS. 

● Participar do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao 

Coronavírus (COVID-19) 

 

Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 

Vigilância 

Epidemiológica 

 

●  Realizar e monitorar a Notificação de casos suspeitos 

de SARS-CoV-2e e óbito de modo oportuno. 

● Alimentar o sistema de vigilância municipal e utilizar 

os instrumentos disponíveis para tomadas de decisões 

oportunas. 

● Informar para o município através do departamento de 

comunicação informe situacional. 

● Acompanhar os casos graves e a letalidade em conjunto 

com a assistência e Organização de Serviços. 

● Monitorar as taxas de incidência SARS-CoV-2 e de 

óbito, avaliando a consistência da informação e 

detectando pontos críticos; 

● Agilizar o encerramento dos casos por critério clínico – 

epidemiológico. 

Vigilância 

Sanitária 

● Realizar visita fiscalizatória nas empresas, verificando 

medidas e estratégias adotadas no enfrentamento do 

COVID-19 



 

Controle de 

Vetores 

●      Apoiar ações de enfrentamento do Covid-19 na      

APS 

Educação, 

Comunicação e 

Mobilização Social 

● Intensificar a divulgação de medidas não 

farmacológicas de prevenção ao SARS-CoV-2. 

● Incentivar a procura dos serviços de saúde no início dos 

sintomas. 

● Esclarecer sobre medidas de cuidado domiciliar nas 

síndromes gripais leves. 

Assistência 

 

● Reavaliar o fluxograma de atendimento, adequando-o à 

realidade. 

● Suspender agendamento de consultas de retorno, 

exames laboratoriais e ECG 

● Realizar a contratação de RH para atendimento da 

situação de emergência. 

● Suprir a necessidade de suplementação de insumos. 

● Notificação imediata dos casos de SARS-CoV-2e óbito. 

● Viabilizar necropsia em caso de óbito por suspeita de 

SARS-CoV-2 sem condições para diagnóstico 

laboratorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. PREVISÃO DE EPI PARA 4 MESES 

 

Enfrentamento do COVID -19 

Necessidade de EPI  

MUNICÍPIO:  JAGUARIÚNA 

Ponto de Atenção * Item  Quantidade Total 

HOSPITAL  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Máscara Tripla 162.000 unidades 162.000 

Máscara N95 ou PFF2 4.250 unidades 4.250 

Avental Descartável 30 g Manga Longa 18.000 unidades 18.000 

Avental Impermeável Descartável 50 g 

Manga Longa 20.000 unidades 20.000 

Óculos de Proteção Individual 300 unidades 300 

Protetor Facial (viseira) 20 unidades 20 

Luvas de Procedimentos P 1.800 caixas 1.800 

Luvas de Procedimentos M 2.400 caixas 2.400 

Luvas de Procedimentos G 1.800 caixas 1.800 

Gorro Cirúrgico Elástico 30.000 unidades 30.000 

Bota plástica antiderrapante branca 30.000 pares 30.000 

UPA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Máscara Tripla 162.000 unidades 162.000 

Máscara N95 ou PFF2 1.000 unidades 1.000 

Avental Descartável 30 g Manga Longa 18.000 unidades 18.000 

Avental Impermeável Descartável 50 g 

Manga Longa 10.000 unidades 10.000 

Óculos de Proteção Individual 200 unidades 200 

Protetor Facial (viseira) 10 unidades 10 

Luvas de Procedimentos P 1.800 caixas 1.800 

Luvas de Procedimentos M 2.400 caixas 2.400 

Luvas de Procedimentos G 1.800 caixas 1.800 

Gorro Cirúrgico Elástico 10.000 10.000 

Bota plástica antiderrapante branca 10.000 pares 10.000 



 

UBS / REDE 

  

  

  

  

  

  

  

Máscara Tripla 200.000 unidades 200.000 

Máscara N95 ou PFF2 10.000 unidades 10.000 

Avental Descartável 30 g Manga Longa 20.000 unidades 20.000 

Óculos de Proteção Individual 500 unidades 500 

Luvas de Procedimentos P 2.800 caixas 2.800 

Luvas de Procedimentos M 3.200 caixas 3.200 

Luvas de Procedimentos G 2.000 caixas 2.000 

Gorro Cirúrgico Elástico 20.000 unidades 20.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. FLUXO ATENDIMENTO PARA CASOS SUSPEITOS DE DOENÇA PELO 

CORONAVIRUS (COVID - 19) 

 

 

 

 



 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por se tratar de um novo agente do coronavírus e, portanto, de uma nova doença é natural que 

as orientações para seu enfrentamento sejam constantemente atualizadas à luz dos 

conhecimentos que se adquire sobre o vírus e a infecção por ele causada. Os conhecimentos da 

sua epidemiologia igualmente estão em curso. A situação epidemiológica global, no Brasil , no 

Estado e no Município se altera constantemente, podendo inclusive resultar em modificações 

nas recomendações feitas pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado. 
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ANEXO I 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE EPIs PARA OS TRABALHADORES 

ENVOLVIDOS NOS ATENDIMENTOS E PROTOCOLOS DO COVID - 19 

Visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade. 

São inúmeras as classes de trabalhadores que estão expostas a diversos riscos nas atividades 

laborais, principalmente os trabalhadores que atuam nos serviços de saúde, pois apresentam um 

maior risco de exposição, contaminação e infecção por agentes biológicos patogênicos, 

incluindo COVID-19. Assim, é essencial a adoção de medidas de prevenção e controle durante 

todas as etapas de atendimento a casos suspeitos ou confirmados: antes da chegada do paciente 

ao serviço, na triagem e esperado atendimento e durante toda a assistência prestada, ofertando, 

se necessário, máscara cirúrgica aos suspeitos e acompanhantes. Medidas eficazes de prevenção 

e de promoção da saúde devem ser adotadas e desenvolvidas de forma efetiva pela Vigilância 

em Saúde articulada com outras áreas, no Município a fim de protegê-los. Assim, é essencial a 

adoção destas durante todas as etapas de atendimento a casos suspeitos ou confirmados.  

De acordo com o Ministério da Saúde os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair 

ou transmitir infecções pelo COVID-19 são:   

● Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas;   

● Realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato direto com pessoas 

doentes ou com o meio ambiente;   

● Utilizar lenço descartável para higiene nasal;   

● Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;   

● Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;   

● Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;   

● Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;  

Manter os ambientes bem ventilados;   

● Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;   

● Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou 

criações;   

● Uso de EPIs.  

Os profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de 

gotículas, recomendando-se o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como segue:  

a) Uso de máscaras  Utilizar máscara, colocando-a cuidadosamente para cobrir a boca e nariz 

e amarrando-a com segurança para minimizar os espaços entre a face e a máscara: 

● Enquanto estiver em uso, evitar tocar na máscara;   

● Remover a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não tocar na frente, mas 

remova sempre por trás);   



 

● Após a remoção ou sempre que houver toque inadvertidamente em uma máscara usada, 

deve-se realizar a higiene das mãos;   

● Substituir as máscaras usadas por uma nova máscara limpa e seca assim que esta tornar-

se úmida;  NUNCA reutilizar máscaras descartáveis;   

● Máscaras de tecido não são recomendadas, sob qualquer circunstância.   

Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossol nos pacientes 

com infecção suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus (2019-nCoV) deve utilizar a 

máscara de proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia mínima na filtração de 

95% de partículas de até 0,3 (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3);  A máscara deve estar 

apropriadamente ajustada à face e nunca deve ser compartilhada entre profissionais;   

A forma de uso, manipulação e armazenamento deve seguir as recomendações do fabricante;  

b) Uso de luvas  as luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas quando houver 

risco de contato das mãos do profissional com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções, 

mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos contaminados, de forma a reduzir a 

possibilidade de transmissão do novo coronavírus(2019-nCoV) para o trabalhador de saúde, 

assim como de paciente para paciente por meio das mãos do profissional;   

● Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica asséptica, devem ser 

utilizadas luvas estéreis (de procedimento cirúrgico);   

● Trocar as luvas sempre que for entrar em contato com outro paciente. 

● Trocar também durante o contato com o paciente, se for mudar de um sítio corporal 

contaminado para outro limpo, ou quando esta estiver danificada.   

● Nunca tocar desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, 

maçanetas, portas) quando estiver com luvas.   

● Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas não devem ser 

reutilizadas).  O uso de luvas não substitui a higiene das mãos.   

● Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas. 

● Observar a técnica correta de remoção de luvas para evitar a contaminação das mãos.  

c) Protetor ocular ou protetor de face os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubram 

a frente e os lados do rosto) devem ser utilizados quando houver risco de exposição do 

profissional a respingos de sangue, secreções corporais e excreções.  Devem ser de uso 

exclusivo para cada profissional responsável pela assistência sendo necessária a higiene correta 

após o uso.  Sugere-se para a desinfecção, o uso de hipoclorito de sódio ou outro desinfetante 

recomendado pelo fabricante do equipamento de proteção.  

d) Capote/avental o capote ou avental deve ser impermeável e utilizado durante procedimentos 

onde há risco de respingos de sangue, fluidos corpóreos, secreções e excreções, a fim de evitar 

a contaminação da pele e roupa do profissional.  Deve ser de mangas longas, punho de malha 

ou elástico e abertura posterior. Além disso, deve ser confeccionado com material de boa 

qualidade, não alergênico e resistente; proporcionar barreira antimicrobiana efetiva, permitir a 

execução de atividades com conforto e estar disponível em vários tamanhos.  O capote ou 



 

avental sujo deve ser removido e descartado após a realização do procedimento e antes de sair 

do quarto do paciente ou  da área de assistência.  Após a remoção do capote deve-se 

imediatamente proceder a higiene das mãos para evitar a transmissão dos vírus para o 

profissional, pacientes e ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

INFORME CORONAVIRUS - 23/03/2020 

 A Secretaria de Saúde informa que estamos tomando todas as medidas para preparação dos 

serviços; através da Vigilância Epidemiológica do Município, de acordo com recomendações 

do Ministério da Saúde. Houve a preparação e envio de Boletim Epidemiológico aos serviços, 

reuniões com o serviço de Urgência e Emergência do Município, rede básica e secretaria de 

saúde. 

O Município já desencadeou o alerta aos serviços de saúde, e já está organizando os serviços 

de toda rede de atendimento e vigilância em saúde conforme o protocolo e diretrizes do 

Ministério da Saúde a fim de:  

 Sensibilizar os profissionais de saúde para a definição de caso suspeito de novo 

coronavírus.  

 Prestar assistência básica, ambulatorial e hospitalar, cuidados domiciliares e avaliação 

de contactantes. 

 Notificação e investigação imediata.  

 Intensificação das medidas de precauções padrões, contato e aerossóis para doenças de 

transmissão respiratória.  

 Atualização por meio dos boletins epidemiológicos os serviços de Saúde Pública, 

ambulatórios médicos de empresas e clinicas de saúde do Município. 

 Atualização das diretrizes conforme recomendações do Ministério da Saúde.  

 Além da elaboração de material de divulgação de medidas preventivas para distribuição 

para toda população. 

As medidas Básicas de Prevenção para o coronavírus e outras infecções de transmissão 

Respiratória são: 

 Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas;  

 Realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato direto com pessoas 

doentes ou com o meio ambiente;  

 Utilizar lenço descartável para higiene nasal;  

 Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;  

 Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;  

 Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;  

 Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;  

 Manter os ambientes bem ventilados;  

 Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença; 

 Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou 

criações. 

De acordo com o Ministro da Saúde até o momento não há nenhum caso confirmado da doença. 

O Município de Jaguariúna seguirá as diretrizes do Ministério da Saúde e do Estado de São 

Paulo para conduzir a situação do Novo Coronavírus na cidade. As informações técnicas serão 

revisadas de acordo com as novas atualizações técnicas do Ministério da Saúde. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


