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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Tendo em vista a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII) e a declaração do Mistério da Saúde de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) referente infecção humana pelo coronavírus (COVID-

19), o município de Penedo institui o Grupo de Gerenciamento de Crises (GGC) com a finalidade de 

aplicar diretrizes e recomendações dos órgãos nacionais de saúde no sentido de promover o 

enfrentamento emergencial de saúde decorrente do COVID-19. 

 Para tanto, foi elaborado o presente Plano de Contingência Municipal para infecção humana 

pelo coronavírus (COVID-19) mediante processo contínuo e dinâmico para enfrentamento dessa 

moléstia que tomou proporções gigantescas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcos Beltrão Siqueira 

Secretário Municipal de Saúde de Penedo 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em razão da disseminação do coronavírus, após 

reunião com especialistas1.  

Em 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana da doença pelo coronavírus 2019 

(COVID-19), por meio da Portaria MS n° 188, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 

20112. 

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do 

coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de 

coronavírus (COVID-19). Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 

1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na 

microscopia, parecendo uma coroa3. 

 

Objetivos do Plano 

O presente documento tem por finalidade apontar diretrizes para organização das ações de 

controle na tentativa de detecção precoce, gerenciamento de casos, rastreamento de contatos, 

objetivando a prevenção e controle da expansão exponencial da Infecção Humana pelo Novo 

Coronavírus (COVID-19).  

 

DEFINIÇÕES CONCEITUAIS E OPERACIONAIS PARA O CORONAVÍRUS 

(COVID-19) 

A infecção pelo COVID-19  

Os Coronavírus são vírus RNA da ordem do Nidovirales da família Coronaviridae. A subfamília 

é composta por quatro gêneros Alfacoronavírus, Betacoronavírus, Gammacoronavírus e 

Deltacoronavírus.   

Responsáveis por infecções respiratórias e intestinais em humanos e animais, foram 

identificados desde os anos 1960, conhecendo-se apenas seis cepas capazes de infectar humanos, 

 
1 Disponível em https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihr-
emergency-committee-on-novel-coronavirus-(2019-ncov) 
2 Disponível em http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388 
3 Disponível em https://coronavirus.saude.gov.br/ 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihr-emergency-committee-on-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihr-emergency-committee-on-novel-coronavirus-(2019-ncov)
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388
https://coronavirus.saude.gov.br/
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incluindo o SARS-CoV (Síndrome Respiratória Aguda Grave – SARS – Severe Acute Respiratory 

Syndrome) e a MERSCoV (Síndrome Respiratória do Oriente Médio – Middle East Respiratory 

Syndrome), até o momento com a detecção da nova variante na China, na cidade de Whuan, denominada 

SARS-CoV2, até então não identificada em humanos.   

Aspectos 

clínicos 

 

✓ O espectro clínico da infecção humana pelo COVID-19 não está descrito 

completamente, bem como o padrão de letalidade, mortalidade, infectividade 

e transmissibilidade.   

✓ No início, muitos dos pacientes tinham alguma ligação com um grande 

mercado de frutos do mar e animais vivos de Whuan, sugerindo a 

disseminação de animais para pessoas.   

✓ Depois, um número crescente de pacientes, supostamente não teve exposição 

ao mercado de animais, indicando a disseminação de pessoa para pessoa.  

Período de 

incubação  

 

✓ Tem-se observado um período médio de incubação de cinco dias, com 

intervalo que pode chegar até 16 dias.   

✓ Dados preliminares sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem o 

aparecimento de sinais e sintomas.   

Suscetibilidade ✓ A suscetibilidade é geral, por ser um vírus novo e não se sabe se a infecção em 

humanos produzirá imunidade contra novas infecções e se essa imunidade é 

duradoura.  

Diagnóstico 

clínico  

 

✓ O espectro clínico da infecção por Coronavírus é muito amplo, podendo variar 

de um simples resfriado até uma pneumonia severa.   

✓ Para o COVID-19, no entanto, esse espectro ainda não está estabelecido 

completamente, exigindo mais investigações e tempo para caracterização da 

doença.   

✓ Segundo os dados mais atuais, 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 caracterizado como síndrome gripal e o 

diagnóstico depende da investigação clínico epidemiológica e do resultado do 

laboratório. 

✓ É recomendável que para todos os casos de síndrome gripal seja questionado 

o histórico de viagem para os países com transmissão ou contato próximo com 

pessoas que tenham viajado essas áreas.  
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Diagnóstico 

laboratorial  

 

✓ O espécime preferencial para o diagnóstico laboratorial, de modo geral, é a 

secreção da nasofaringe (SNF).   

✓ Considerando novos vírus ou novos subtipos virais em processos pandêmicos, 

esse diagnóstico pode ser estendido até o 7° dia (mais preferencialmente até o 

3° dia).   

✓ O diagnóstico laboratorial específico para o COVID 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 Nacionais de Influenza (NICs), farão o RT-PCR em 

tempo real e laboratórios parceiros do Ministério da Saúde farão o 

sequenciamento através da metagenômica.   

Diagnóstico 

diferencial  

 

✓ 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. 

 

Medidas de prevenção   

Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção pelo COVID-19.   

A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar a exposição ao vírus. Como ainda não há 

comprovação de transmissão local do COVID-19 no Brasil, não há recomendação de medidas adicionais 

além dos cuidados individuais de rotina.   

Esses cuidados pessoais são indicados para quaisquer infecções respiratórias como forma de 

prevenção e propagação de vírus respiratórios, a saber:   

✓ Lavar frequente as mãos com água e sabão, por pelo menos 20 segundos. Na ausência 

de água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.  

✓ Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.    

✓ Evitar o contato próximo e direto com pessoas doentes, em particular com infecção 

respiratória.    

✓ Evitar sair à rua, ir ao trabalho ou à escola quando doente, ficando em repouso, em casa.     
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✓ Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel para tossir ou espirrar (nunca usar as 

mãos), jogando o papel no lixo, ou usar a dobra do braço para tossir ou espirrar, evitando 

a dispersão de gotículas no ambiente.    

✓ Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência quando doente.  

 

 Definição de caso de infecção humana  

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

SITUAÇÃO 1 

 

Pessoa residente em Alagoas que 

apresente: 

 

✓ Febre¹ E  

✓ Pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, 

dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão 

nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de 

garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, 

batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E 

✓ Nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas, tenha 

histórico de viagem para área de transmissão local* 

OU 

SITUAÇÃO 2  

Pessoa que, nos últimos 14 dias, 

retornou de viagem internacional 

ou de qualquer estado do Brasil E 

apresente: 

✓ Febre¹ E  

✓ Pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 

dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão 

nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de 

garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, 

batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E 

✓ Ter tido contato próximo² com caso suspeito ou confirmado 

para COVID-19. 

OU 

DEFINIÇÃO DE CASO PROVÁVEL 

SITUAÇÃO 3 

Pessoa que, nos últimos 14 dias 

antes do início dos sintomas, teve 

contato PRÓXIMO OU 

DOMICILIAR³ com caso 

✓ Febre¹ OU  

✓ Pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 

dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão 

nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de 
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CONFIRMADO para COVID-19, 

resida ou trabalhe no domicílio de 

caso suspeito ou confirmado para 

COVID-19 E apresente: 

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. 

¹ FEBRE (considerada a partir de ≥37,8 °C)  

✓ 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. 

Nestas situações, a avaliação clínica deve ser considerada e a decisão deve ser registrada na 

ficha de notificação.   

² CONTATO PRÓXIMO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19  

✓ Pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos)  

✓ 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);  

✓ Pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais a uma distância inferior a 2 metros;  

✓ 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;  

✓ Profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de COVID-19 ou 

trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso de COVID-19 sem 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 confirmando de COVID-19; seus acompanhantes ou cuidadores e os 

tripulantes que trabalham na seção da aeronave m que o caso estava sentado. 

³ CONTATO DOMICILIAR 

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

casa, colegas de dormitório, creche, alojamento etc. 

DEFINIÇÃO DE CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 

(COVID-19) 

LABORATORIAL 
✓ Caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-

PCR em tempo real, pelo protocolo Charité. 
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CLÍNICO-

EPIDEMIOLÓGICO 

✓ Caso suspeito ou provável com histórico de contato próximo 

ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente por 

COVID-19, que apresente febre OU pelo menos um dos 

sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o 

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

laboratorial específica. 

 

DEFINIÇÃO DE CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 

(COVID-19)  

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

SARSCoV2 OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico. 

 

DEFINIÇÃO DE CASO EXCLUÍDO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (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. 

 

DEFINIÇÃO DE CASO CURADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)   

✓ Casos em isolamento domiciliar: casos confirmados que passaram por 14 dias em isolamento 

domiciliar, a contar da data de início dos sintomas E que estão assintomáticos;  

✓ Casos em isolamento hospitalar: diante da avaliação médica. 

 

Atenção especial deve ser dada a outras síndromes respiratórias, tendo em vista a utilização de 

instrumentos de notificação específicos, a saber:  

SITUAÇÃO FICHA DE NOTIFICAÇÃO 

Caso que NÃO ATENDA à definição de caso suspeito do 

COVID-19 e que atenda à definição de caso suspeito de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)¹ 

Preencher a Ficha de SRAG  
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Caso que apresentou quadro de SRAG E que atenda a um 

dos critérios de caso suspeito ou provável do COVID-19  

Preencher a Ficha de SRAG E   

A ficha de notificação do COVID-19 

(Disponível em http://bit.ly/2019-ncov).   

¹ DEFINIÇÃO DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE 

Indivíduo hospitalizado com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e que 

apresente dispneia ou saturação O2 < 95% ou desconforto respiratório ou que evoluiu para óbito por 

SRAG independente de internação 

Recomendações: 

1. Isolamento hospitalar com medidas de precaução padrão por gotícula e contato;  

2. Restrição de profissionais em contato com o paciente; 

3. Restrição de visitas; 

4. Procedimentos que gerem aerossóis indicam o uso de máscara N95 ou similar. 

 

OUTRAS DEFINIÇÕES 

TRANSMISSÃO LOCAL DE COVID-19 

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

 

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA DO COVID-19 

✓ 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. 

 

Notificação  

A notificação da suspeita é imediata e deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido 

disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento do caso que se enquadra na definição de suspeito.  
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Para a notificação e investigação de casos suspeitos do COVID-19 todos os serviços públicos e 

privados do município devem utilizar o FORMULÁRIO PADRONIZADO (ANEXO I), disponível em 

http://bit.ly/2019-ncov. 

O serviço que atender o caso suspeito deverá preencher a ficha impressa e entrar em contato 

com a Vigilância Epidemiológica Municipal. A UPA encaminhará diretamente através do formulário 

digital, e comunica a Vigilância Epidemiológica Municipal, esta por sua vez encaminhará ao CIEVS/AL 

por email. 

A CID10 a ser utilizada é a: B34.2 – Infecção por Coronavírus de localização não especificada. 

 

Diagnóstico 

 Para realização dos exames laboratoriais o município adotará o protocolo desenvolvido para 

identificação inicial dos casos suspeitos através do teste rápido seguido do exame de biologia molecular 

(RT-PCR) como teste confirmatório para infecção do COVID-19. 

Passo 1 - Teste Rápido como triagem para COVID-19 

O teste rápido em 2019-Ncov IgG/IgM é um imunoensaio cromatográfico de fluxo lateral para 

a detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM para 2019-nCoV em amostras de sangue total, soro ou 

plasma humano. 

Quem pode ser testado para o COVID-19? 

Pacientes sintomáticos (com quadro clínico caracterizado por síndrome respiratória, dispneia), 

oriundos ou não de áreas onde hajam casos confirmados da infecção pelo COVID-19. Após a avaliação 

clínica, a equipe médica, que faz parte da vigilância epidemiológica, em acordo com a equipe médica 

do grupo volante decidirão a necessidade da realização do teste. 

Onde devo fazer o teste rápido para COVID-19? 

O teste rápido será realizado no ambiente domiciliar, durante a visita da equipe volante, quando 

solicitada. 

Qual o profissional da secretaria de saúde que vai realizar o teste rápido para COVID-19? 

O teste rápido será realizado por um profissional de nível superior (Enfermeiro) responsável 

pela equipe volante. 

Como realizar o teste rápido para o COVID-19? 

O teste rápido pode ser realizado usando sangue total (de punção venosa ou picada do dedo 

(polpa digital). 

http://bit.ly/2019-ncov
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✓ Lave a mão do paciente com sabão e água morna ou limpe com uma compressa embebida em 

álcool a 70%. Deixe secar. 

✓ Perfure a pele com uma lancete estéril. Limpe o primeiro sinal de sangue. 

✓ Esfregue suavemente a mão do pulso à palma da mão para formar uma gota arredondada de 

sangue sobre o local da punção. 

✓ Adicione a amostra de sangue total da ponta do dedo ao teste usando um tubo capilar. 

✓ Toque com a extremidade do tubo capilar no sangue até ficar cheio com aproximadamente 

20uL. Evite bolhas de ar. 

✓ O teste deve ser realizado imediatamente após a coleta da amostra. 

Para as amostras de sangue total por punção venosa ou por dedo: 

✓ Para transferir 20uL de amostra para o poço S de amostra com uma pipeta ou um conta-gotas, 

adicione 2 gotas de tampão (aproximadamente 80u) e inicie o cronômetro. 

✓ Aguarde a linha colorida aparecer. Leia o resultado em 10 minutos. Não interprete o resultado 

após 20 minutos. 

Interpretação dos Resultados: 

IgG POSITIVO: aparecem duas linhas coloridas. 

IgM POSITIVO: Aparecem duas linhas coloridas. 

IgG e IgM POSITIVOS: aparecem três linhas coloridas. 

OBS: Nos casos positivos, tanto para IgG quanto para IgM ou IgG/IgM coletar 10ml de sangue 

total. Distribuir esse sangue em duas alíquotas: 5ml da amostra em tubo para hemograma (tampa roxa - 

com EDTA) e 5ml em tubo com Gel para a obtenção do soro do paciente. 

Enviar, imediatamente, os dois tubos com as amostras do paciente para o Laboratório Municipal 

de Penedo. 

Enquanto profissional da saúde, quais os cuidados que devo ter ao realizar o teste rápido? 

✓ Fazer uso dos EPIs (obrigatório), tais como: luva, máscara, jaleco descartável. 

✓ Caso o paciente esteja tossindo, solicitar o uso de máscara IMEDIATAMENTE. Neste momento 

é importante observar se outras pessoas presentes no domicílio também estão tossindo. Caso 

isso aconteça, estes também deverão fazer uso de máscara e também deverão ser testados. 

O que fazer com o paciente negativo ao teste rápido para COVID-19? 

✓ Descarte do caso; ou 

✓ A depender do quadro clínico do paciente, a critério médico, poderá ser solicitado o exame 

confirmatório para COVID-19. 

O que fazer com o paciente positivo ao teste rápido para COVID-19? 
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✓ Se o paciente for IgG reagente – será desnecessário instaurar quarentena. Esse paciente deve ser 

avaliado pela equipe médica, a qual adotará a conduta apropriada. 

✓ Se o paciente for IgM reagente ou IgG/IgM reagentes: neste caso, a equipe médica irá avaliar 

cada caso. Baseado nos aspectos clínicos o médico irá decidir qual conduta será adotada, ou 

seja: paciente IgM reagentes, mas sem nenhuma complicação respiratória deverá ser 

instaurada a quarentena domiciliar, com avalição médica diária. Mas, pacientes IgM reagente 

com síndrome respiratória, dispneia, deverá ser encaminhado IMEDIATAMENTE à 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os demais membros da família devem permanecer 

em quarentena e testados para COVID-19. 

OBS: Nos pacientes IgM reagentes, será necessária a coleta de secreção nasal para a realização do 

teste confirmatório (RT-PCR) realizado pelo LACEN/AL. 

Passo 2 - Coleta de amostras para teste confirmatório por RT-PCR 

A realização de coleta de amostra respiratória em serviços públicos e privados está indicada 

sempre que o paciente atender à definição de caso suspeito ou provável de COVID-19. 

O espécime clínico para o diagnóstico laboratorial de vírus respiratórios é a secreção da 

nasofaringe (SNF) colhida com uso de swabs combinados.   

Além dos EPIs necessários para realização da coleta de material também é exigida a 

disponibilização de materiais e insumos específicos para o uso do swab na nasofaringe e orofaringe. O 

LACEN/AL deve disponibilizar os meios de cultura para os serviços de referência.  

O material coletado, será devidamente identificado, armazenado em caixa térmica e enviado 

imediatamente ao LACEN/AL. 

Para que seja efetivada a análise do material coletado, se faz necessário o cadastro da amostra 

no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) pelo serviço que coletou a amostra, selecionando no 

campo “Agravo/Doença” a opção “Novo Coronavírus (2019-nCoV)”.  

As amostras devem ser encaminhadas ao LACEN/AL acompanhadas da ficha de notificação de 

caso suspeito ou provável. 

Importante!  

✓ Todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção 

pelo SARS-CoV2 devem ser enquadrados na categoria A1, conforme Resolução RDC/Anvisa 

nº 222, de 28 de março de 2018.  

✓ Os resíduos devem ser acondicionados, em saco branco leitoso, que devem ser substituídos 

quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 48 horas e identificados 

pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. 
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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.  

✓ Os serviços de saúde devem elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde – PGRSS.  

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+042020+GVIMS-

GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28  

 

LINHA DE CUIDADO  

O atendimento aos pacientes suspeitos de COVID-19 será realizado pela Rede de Atenção à 

Saúde local e referenciada conforme fluxo estabelecido pela SESAU/AL.  

Seguindo a linha de cuidado para caso suspeito de COVID-19, se faz necessário: a proteção do 

paciente, o isolamento, coleta de material para exame, o atendimento da rede básica, Unidade de Pronto 

Atendimento ou de emergência.  

Houve a formação de uma equipe intitulada de EQUIPE VOLANTE, composta por 1 enfermeiro 

e 1 técnico em enfermagem, que fazem a triagem dos casos suspeitos no domicílio. Existe ainda o apoio 

técnico realizado por 2 médicos que orienta os usuários e a equipe a equipe volante quantos as condutas 

a serem adotadas. Foi disponibilizado um contato telefônico para mensagens de whatsapp (nº 82 99912-

3351) para acesso a todos os usuários que apresentarem suspeita clínica para o COVID-19. Após a 

triagem e identificação de caso suspeito, a EQUIPE VOLANTE realiza as orientações e preenchimento 

do TERMO DE RESPONSABILIDADE COVI-19, com as orientações referentes ao período de 

quarentena, as orientações são direcionadas também as demais pessoas do domicílio.  Na sequência é 

realizada a comunicação a Equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) da área adstrita do paciente, 

esta por sua vez, fará a visita ao usuário, identificando se é um caso suspeito com a avaliação clínica, 

orientações que o caso requerer e a notificação. Se for caso leve, ficará em quarentena em casa, e com 

o monitoramento pela ESF através de contato telefônico a cada 48h ou em menor tempo conforme a 

clínica do paciente. Caso o paciente apresente alguma intercorrência será encaminhado para atendimento 

na UPA. Na UPA seguirá o fluxo de atendimento (ANEXO I), se o caso requerer isolamento na UPA, 

deverá ser identificado e ter isolamento respiratório em quarto privativo de acesso restrito ao profissional 

da saúde envolvido no atendimento. Os quartos deverão ser sinalizados, atentando para isolamento de 

doença respiratória, e limitando a entrada de pessoas, com exceção dos profissionais que cuidam do 

caso. Em caso de complicação encaminhar o paciente ao serviço de referência conforme o fluxo 

estabelecido pela SESAU/AL. 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+042020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+042020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
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Os profissionais envolvidos no cuidado aos pacientes com casos supracitado deverão estar 

atentos aos sinais e sintomas clínicos, principalmente os respiratórios e utilizar medidas de proteção 

padrão.  

São cuidados essenciais e devem ser adotados de forma imediata no atendimento ao paciente:   

✓ O paciente deve utilizar máscara cirúrgica desde o momento da identificação, na triagem, até 

a chegada ao local de isolamento; 

✓ As mãos devem ser higienizadas em momentos essenciais e necessários, de acordo com o fluxo 

de cuidados assistenciais. A ação correta no momento certo é a garantia de cuidado seguro para 

os pacientes; 

✓ Disponibilizar, antes da entrada do isolamento, condições para a higienização das mãos: 

dispensador de preparação alcoólica; lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido; suporte 

para papel toalha abastecido; lixeira com tampa e abertura sem contato manual; 

✓ Monitorar o paciente de modo a limitar a movimentação para fora da área de isolamento, quando 

necessário o deslocamento, manter máscara cirúrgica no paciente durante todo o percurso; 

✓ Disponibilizar EPI para qualquer pessoa que entrar no isolamento ou entrar em contato com o 

caso suspeito, (nas exposições por tempo mais prolongado e procedimentos que gerem 

aerossolização utilizar preferencialmente a máscara n95, e a máscara cirúrgica para exposições 

eventuais de baixo risco; protetor ocular ou protetor de face; luvas; capote/avental);  

✓ Quando for necessário o acompanhante orientar a higienização das mãos. 
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Figura – Fluxo de Triagem para identificação de casos suspeitos de COVID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19  

ESF - avalia o paciente, faz a notificação, e 
comunica a Vigilância Epidemiológica 
Municipal. Se o paciente apresentar: 

Equipe Volante se dirige a residência do usuário após recebimento da 

informação (através do whatsapp) com suspeita de COVID-19 

Apresenta sinais ou sintomas do COVID-19? 

SIM NÃO 

Encaminhar para UPA 

Preenche o Termo de Responsabilidade para 

isolamento e Comunica a equipe da UBS 

responsável pelo paciente 

Preenche o Termo de 

Responsabilidade para 

isolamento e 

Orienta o paciente ao 

isolamento domiciliar 

e aos cuidados de 

higiene em geral 

ESF  
✓ Medidas clínicas 
✓ Medidas farmacológicas 
✓ Orientações 
✓ Monitoramento do paciente a cada 

48h, ou em menor  tempo 
conforme necessidade. 

 

Complicações 
 Sinais/sintomas 

leves 
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Rede de Atenção à Saúde – Local e Referenciada 

 

Atenção Primária 

O município dispõe de 100% de cobertura da Atenção Primária, com 20 Equipes da Estratégia 

de Saúde da Família e desempenham suas atividades nas Unidades Básicas de Saúde, que serão 

referência para os casos leves. 

Para tanto, as Equipes da Atenção Primária atuarão com as seguintes observações: 

✓ Estão suspensos os atendimentos eletivos, inclusive do pré-natal; 

✓ Terão prioridades os atendimentos com suspeita de infecção pelo novo coronavírus (COVID-

19); 

✓ Disponibilização de prescrições de medicamentos de uso controlado através de transcrições 

excepcionalmente durante o plano de contingência, que deverão ser solicitadas aos ACS e 

colocadas em pasta apropriada na recepção da UBS;  

✓ Manutenção da visita domiciliar para domiciliados e acamados, idosos com sintomas gripais, 

e outras situações agudas ou crônicas agudizadas;  

✓ Intensificação das orientações aos profissionais da equipe e aos usuários quanto as medidas 

de prevenção de transmissão e identificação de caso suspeito; 

✓ Disponibilização de máscara cirúrgica para todas as pessoas que procurarem a UBS com 

quadro suspeito; 

✓ Promoção do isolamento da pessoa com suspeita em sala específica até o atendimento 

médico com maior prioridade;  

✓ Orientação as pessoas sobre o “isolamento social” e a procurar a UBS apenas em situações 

clínicas agudas ou crônicas agudizadas, através de sala de espera e avisos nas redes sociais;   

 

Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA) 

A UPA 24H de Penedo será acionada na ocorrência de alterações clínicas caso o usuário 

apresente algum desconforto respiratório, dispneia ou saturação O2 < 95%, ou insuficiência respiratória, 

ficando no isolamento privado que acontece na UPA. Fluxo de atendimento em anexo. 

 

Assistência Farmacêutica 

A rotina dos estabelecimentos da assistência farmacêutica foi mantida. No entanto, para 

assegurar proteção e controle a transmissão de infecção pelo novo coronavírus, algumas medidas foram 

tomadas: 
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✓ Estaremos entregando medicamentos para 2 meses nos casos de pacientes crônicos; 

✓ No caso dos pacientes assistidos pelo melhor em casa, os medicamentos serão entregues pelo 

serviço que os atende em sua residência. 

  

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) – base descentralizada em Penedo 

O SAMU atua a partir do comando através da central de regulação de Arapiraca, e será acionado 

após entrada do usuário na UPA. Caso o quadro se agrave e necessite de internação hospitalar (casos 

graves) será acionado o SAMU e dada a sequência para serviço de referência, conforme fluxo de 

referência estadual. 

 

Apoio Diagnóstico 

Laboratório Municipal – além da triagem para o COIVD-19 disponibiliza diferentes tipos de 

exames laboratoriais para complementar o diagnóstico por COVID-19. 

Centro de Saúde III – dispõe de especialidades médicas para apoio no diagnóstico e terapêutico. 

Centro de Diagnóstico – dispõe de exames de imagem como ultrassonografia e raio-X para 

complementação diagnóstica, assegurando terapêutica e monitoramento do quadro do paciente. 

 

Serviço de Transporte 

 O serviço de transporte do município conta com uma frota de XX veículos, realizando translado 

de usuários e de suporte às equipes/profissionais. 

 Medidas adotas: 

✓ Suspensão do transporte para tratamento fora do domicílio, exceto nos casos de usuários 

crônicos para assistência em oncologia e hemodiálise, e das gestantes classificadas como de 

alto-risco. 

✓  Disponibilização de transporte para o atendimento imediato do paciente com suspeita clínica 

para COVID-19 através da EQUIPE VOLANTE, bem como para o monitoramento dos casos 

em isolamento, domiciliar ou privado (UPA); 

✓ Condução de usuário com suspeita de infecção pelo COVID-19 para a unidade de referência 

(definida para o caso) para intervenção assistencial quando existir alguma intercorrência 

clínica; 
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✓ Realização de traslado dos profissionais da saúde, de sua residência às Unidades de Saúde 

onde atuam no município, em decorrência da suspensão do transporte público, para assegurar 

cobertura de escala de serviços essenciais. 

 

Regulação 

Na tentativa de reduzir aglomeração em virtude da possibilidade de transmissão do novo 

coronavírus se optou pela suspensão das consultas eletivas, mantendo apenas as consultas em 

psiquiatria, também estão suspensos os agendamentos de exames, consultas e procedimentos eletivos 

via consórcio (CONISUL). 

 

NÍVEIS DE RESPOSTA 

 

Considerando o descrito no Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19), os níveis de resposta: Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde 

Pública. Sendo cada nível baseado na avaliação do risco do novo Coronavírus afetar o Brasil e o impacto 

na saúde pública. 

Questões importantes são consideradas nessa avaliação:   

✓ Transmissibilidade da doença, como seu modo de transmissão, eficácia da transmissão entre 

reservatórios para humanos ou humano para humano, capacidade de sustentar o nível da 

comunidade e surtos;  

✓ Propagação geográfica do coronavírus (COVID-19) entre humanos, animais, como a 

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

e outras unidades federadas;  

✓ Gravidade clínica da doença, como complicações graves, internações e mortes;  

✓ Vulnerabilidade da população, incluindo imunidade pré-existente, grupos-alvo com maiores 

taxas de ataque ou maior risco de graves doenças;  

✓ Disponibilidade de medidas preventivas, como vacinas e possíveis tratamentos; e  

✓ Recomendações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e evidências 

científicas publicadas em revistas científicas.  

O risco será avaliado e revisto periodicamente, em função do desenvolvimento do conhecimento 

científico e da situação em evolução, para garantir que o nível de resposta seja ativado e as medidas 

correspondentes sejam adotadas. 

✓ Alerta; 

✓ Perigo Iminente e 
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✓ Emergência em Saúde Pública. 

 

Alerta 

Nível de resposta de Alerta corresponde a uma situação em que o risco de introdução do 

COVID-19 no Brasil seja elevado e não apresente casos suspeitos.  

Nesse momento inicial, várias doenças respiratórias comuns poderão ser fator de confusão. Para 

isso, é necessário dispor de todas as definições de caso que contemplem situações possíveis, incluindo 

a definição de caso excluído. 

As definições serão suficientemente sensíveis no início e progridem para maior especificidade. 

No entanto, mesmo no início, alguns casos podem não se enquadrar na definição adotada. Nessas 

situações, deve-se avaliar caso a caso, devendo prevalecer a conduta clínica local, mesmo que o caso 

em questão não seja incluído para investigação, no primeiro momento. 

 

Perigo Iminente 

O Perigo Iminente‟ corresponde a uma situação em que há confirmação de casos suspeitos, 

conforme previsto no Capítulo IV, Seção I, Artigo 15 da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências: 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu 

âmbito administrativo, as seguintes atribuições: XIII - para atendimento de 

necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de 

perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a 

autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá 

requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-

lhes assegurada justa indenização. 

 

Emergência em Saúde Pública 

A Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) corresponde a uma situação 

em que há confirmação de transmissão local do primeiro caso de Coronavírus (COVID-19), no território 

nacional, ou reconhecimento de declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Essas situações configuram condições para recomendação ao Ministro da Saúde de declaração 

de ESPIN, conforme previsto no Decreto nº 7.616 de 17 de novembro de 2011 que dispõe sobre a 

declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN. Em 3 de fevereiro de 
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2020, foi efetuada pelo Poder Executivo Federal, por meio de ato do Ministro de Estado da Saúde 

(PORTARIA Nº 188, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020), a declaração de ESPIN após análise de 

recomendação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. 

 

MEDIDAS DE RESPOSTA 

As medidas de resposta para cada nível estão organizadas por eixos: 

✓ Gestão; 

✓ Vigilância em Saúde; 

✓ Assistência Laboratorial; 

✓ Assistência ao Paciente; 

✓ Assistência Farmacêutica;     

✓ Vigilância Sanitária; 

✓ Comunicação e Divulgação. 
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Ações para cada eixo, considerando os níveis de resposta 

Gestão 

Nível de Resposta: Alerta Nível de Resposta: Perigo Iminente Nível de Resposta: Emergência em Saúde Pública 

Instituir grupo de apoio técnico em infecção humana 

pelo novo coronavírus – GT COVID-19 operando em 

nível municipal. 

Intensificar as ações e propor medidas restritivas para 

manutenção de isolamento social. 

Intensificar as ações e propor medidas restritivas 

severas e urgentes para prevenção, controle e contenção 

de riscos, danos e agravos à saúde pública, e que tenham 

relação com a resposta coordenada ao evento 

monitorado e seu enfrentamento. 

 

Monitoramento semanal da situação epidemiológica e 

do Plano de Contingência Municipal de Infecção 

Humana pelo Coronavírus (COVID-19), para subsidiar 

a tomada de decisão;   

Monitoramento semanal da situação epidemiológica e 

do Plano de Contingência Municipal de Infecção 

Humana pelo Coronavírus (COVID-19), para subsidiar 

a tomada de decisão;   

Monitoramento semanal da situação epidemiológica e 

do Plano de Contingência Municipal de Infecção 

Humana pelo Coronavírus (COVID-19), para subsidiar 

a tomada de decisão;   

Divulgar material desenvolvido pelas áreas técnicas 

(protocolos, manuais, guias, notas técnicas e 

informativas). 

Manter permanente articulação com a Gestão Estadual 

quanto ao fluxo dos pacientes às Unidades de 

Referência, bem como garantia da logística necessária 

para o atendimento. 

Garantir quadro de recursos humanos capacitados e 

suficientes para desenvolver as ações do plano de 

contingência dentro da oportunidade que a situação 

requeira. 

Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e 

privados sobre o cenário epidemiológico e o risco de 

introdução do novo coronavírus (COVID-19).   

Promover ações integradas entre vigilância em saúde, 

assistência, e outros órgãos envolvidos na prevenção e 

controle da infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19).   

Avaliação contínua do cenário para subsidiar a decisão 

de instalação de ambientes para isolamento de usuário, 

quando indicado. 

Articular entre as áreas envolvidas do município quanto 

as ações a serem aplicadas para cada nível de resposta. 

Articular entre as áreas envolvidas do município quanto 

as ações a serem aplicadas para cada nível de resposta 

Articular entre as áreas envolvidas do município quanto 

as ações a serem aplicadas para cada nível de resposta 

Fomentar o desenvolvimento de 

fluxogramas/protocolos de acolhimento para  

usuários com sintomas respiratórios para a Rede de 

Serviços do município. 

Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e 

privados sobre o cenário epidemiológico da infecção 

humana pelo novo coronavírus (COVID-19).   

Manter ações de comunicação assertiva de risco para 

prevenir crises sociais, de mídia, econômicas e até 

políticas decorrentes da transcendência do evento e 

consequente medo da população e dos profissionais da 

rede de serviços assistenciais públicos e privados diante 

desse cenário epidemiológico da infecção humana pelo 

novo Coronavirus (COVID-19); 

Apresentar a situação epidemiológica nas reuniões do 

GGC de acordo com agenda estabelecida 

Apresentar a situação epidemiológica nas reuniões do 

GGC de acordo com agenda estabelecida 

Apresentar a situação epidemiológica nas reuniões do 

GGC de acordo com agenda estabelecida 

Garantir estoque estratégico de insumos laboratoriais 

para diagnóstico do vírus 2019nCoV 

Garantir estoque estratégico de insumos laboratoriais 

para diagnóstico do vírus 2019nCoV. 

Garantir estoque estratégico de insumos laboratoriais 

para diagnóstico do vírus 2019nCoV. 

Garantir quadro de recursos humanos capacitados e 

suficientes para desenvolver as ações do plano de 

Garantir quadro de recursos humanos capacitados e 

suficientes para desenvolver as ações do plano de 

Garantir quadro de recursos humanos capacitados e 

suficientes para desenvolver as ações do plano de 
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contingência dentro da oportunidade que a situação 

requeira. 

contingência dentro da oportunidade que a situação 

requeira. 

contingência dentro da oportunidade que a situação 

requeira. 

Garantir estoque estratégico de medicamento para o 

atendimento de casos suspeitos e confirmados para o 

novo coronavírus (COVID-19) conforme capacidade 

instalada. 

Garantir estoque estratégico de medicamento para o 

atendimento de casos suspeitos e confirmados para o 

novo coronavírus (COVID-19) conforme capacidade 

instalada. 

Garantir estoque estratégico de medicamento para o 

atendimento de casos suspeitos e confirmados para o 

novo coronavírus (COVID-19) conforme capacidade 

instalada. 

Avaliação contínua do cenário para subsidiar a decisão 

de instalação de ambientes para isolamento de usuário, 

quando indicado. 

Acionamento imediato dos serviços de referência para 

atenção, transporte e outras medidas de urgência e 

emergência, biossegurança, diagnóstico e manejo 

clínico do(s) caso(s) suspeito(s). 

Execução imediata dos protocolos de ação de cada 

componente de resposta (e seus respectivos planos 

orientação técnica, suprimentos essenciais e suporte 

operacional) elaborados prevendo a possibilidade 

contingencial de sobrecarga do sistema de saúde pelo 

aumento da intensidade e frequência das ações a serem 

executadas e ou pelo impacto provocado pela 

propagação do vírus e pelo aumento da quantidade de 

casos. 

Acionamento imediato das equipes de resposta rápida 

necessários a busca ativa, detecção, acompanhamento e 

investigação laboratorial e epidemiológica de casos 

suspeitos do novo Coronavírus e de seus contatos. 

Acionamento imediato das equipes de resposta rápida 

necessários a busca ativa, detecção, acompanhamento e 

investigação laboratorial e epidemiológica de casos 

suspeitos do novo Coronavírus e de seus contatos.  

Adquirir, conforme demanda, os insumos essenciais 

para garantia das ações em caráter emergencial 

Adquirir, conforme demanda, os insumos essenciais 

para garantia das ações em caráter emergencial 

Adquirir, conforme demanda, os insumos essenciais 

para garantia das ações em caráter emergencial 

 

 Avaliação contínua do cenário para subsidiar a decisão 

de instalação de ambientes para isolamento de usuário, 

quando indicado 

 

 

Vigilância em Saúde 

Nível de Resposta: Alerta Nível de Resposta: Perigo Iminente Nível de Resposta: Emergência em Saúde Pública 
Estabelecer comunicação com a SESAU/AL para 

aplicação de ações em consonância com medidas 

adotadas no estado. 

Estabelecer comunicação com a SESAU/AL para 

aplicação de ações em consonância com medidas 

adotadas no estado. 

Estabelecer comunicação com a SESAU/AL para 

aplicação de ações em consonância com medidas 

adotadas no estado. 

Disseminar orientações sobre notificação e investigação 

de casos potencialmente suspeitos de infecção pelo 

2019-nCov. 

Revisar as definições de vigilância sistematicamente, 

diante de novas evidências ou recomendações do MS  

Captar rumores de mídia em sites de notícias e redes 

sociais. 

Intensificar identificação de rumores de casos 

potencialmente suspeitos de infecção pelo 2019-nCov. 

Aumentar a capacidade de avaliação rápida de riscos, 

realizar eficaz monitoramento de informações e 

investigação intersetorial e resposta frente a casos 

Divulgar as normas e diretrizes do Ministério da Saúde 

e da SESAU/AL para a prevenção e controle da 

infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). 
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suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19 

Atualizar as ações de vigilância, diante de novas 

evidências ou recomendações do Ministério da Saúde 

(protocolos, notas técnicas, resoluções) 

Emitir alertas para os pontos de atenção sobre a situação 

epidemiológica municipal com orientações para 

medidas de prevenção e controle para 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). 

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. 

Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome 

Gripal (SG), nos sistemas de informação da rede, para 

permitir avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão. 

Manter ativas as ações do GT COVID-19 no município 

para monitoramento de casos suspeitos ou confirmados 

para a infecção humana pelo novo Coronavírus. 

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 estabelecidos. 

Elaborar e divulgar Boletins Epidemiológicos com 

periodicidade para atualização das informações.   

Realizar avaliação de risco;   

Elaborar alertas sobre a situação epidemiológica 

municipal, com orientações para a preparação e 

resposta, com medidas de prevenção e controle para a 

infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

Sensibilizar a rede de atenção à saúde sobre a situação 

epidemiológica do estado e município e as ações de 

enfrentamento. 

Investigar os 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); 

Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais 

e junto aos serviços de saúde.   

Monitorar e investigar os contatos dos casos 

confirmados de infecção pelo novo Coronavírus 

(COVID-19);   

Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome 

Gripal (SG), nos sistemas de informação da rede  

 

Revisar as definições de vigilância sistematicamente, 

diante de novas evidências ou recomendações do MS 

Elaborar e divulgar boletins epidemiológicos com 

periodicidade para atualização das informações sobre o 

novo coronavírus (COVID-19); 

Fomentar o processo de capacitação sobre o descarte 

adequado dos resíduos biológicos conforme a 

Resolução RDC nº 306, de 7/12/2004 – ANVISA, que 

dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.   

Elaborar e divulgar materiais de educação em saúde 

para o trabalhador da saúde. 

Atualizar os setores do município sobre a situação 

epidemiológica e necessidade de adoção de novas 

medidas de prevenção e controle da infecção humana 

pelo novo Coronavírus (COVID-19) 

Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais 

e junto aos serviços de saúde.   

Notificar, investigar e monitorar prováveis casos 

suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19), conforme a definição de caso 

estabelecida, no devido sistema de informação 

orientado pelo MS 

Divulgar amplamente materiais de educação em saúde 

para os serviços de saúde. 
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 Articular com a rede de serviços públicos de atenção à 

saúde o aprimoramento e a detecção de possíveis casos 

suspeitos nos serviços de saúde. 

 

Vigilância Sanitária  

Nível de Resposta: Alerta Nível de Resposta: Perigo Iminente Nível de Resposta: Emergência em Saúde Pública 
Mobilizar e orientar a comunidade e o setor regulado 

para preparação e adoção de medidas para o 

enfrentamento da infecção humana pelo novo 

coronavírus (2019-nCoV). 

Mobilizar e orientar a comunidade e o setor regulado 

para preparação e adoção de medidas para o 

enfrentamento da infecção humana pelo novo 

coronavírus (2019-nCoV). 

Mobilizar e orientar a comunidade e o setor regulado 

para preparação e adoção de medidas para o 

enfrentamento da infecção humana pelo novo 

coronavírus (2019-nCoV). 

Definição e divulgação dos equipamentos de proteção 

individual necessários aos atendimentos de casos 

suspeitos ou confirmados sobre as medidas de 

precaução e controle 

Definição e divulgação dos equipamentos de proteção 

individual necessários aos atendimentos de casos 

suspeitos ou confirmados sobre as medidas de 

precaução e controle 

Definição e divulgação dos equipamentos de proteção 

individual necessários aos atendimentos de casos 

suspeitos ou confirmados sobre as medidas de 

precaução e controle 

Fiscalizar todos os estabelecimento quanto ao 

cumprimento das recomendações contidas nos decretos 

estaduais e municipal. 

Fiscalizar todos os estabelecimento quanto ao 

cumprimento das recomendações contidas nos decretos 

estaduais e municipal. 

Fiscalizar todos os estabelecimento quanto ao 

cumprimento das recomendações contidas nos decretos 

estaduais e municipal. 

 

Assistência Laboratorial    

Nível de Resposta: Alerta Nível de Resposta: Perigo Iminente Nível de Resposta: Emergência em Saúde Pública 
Organizar os fluxos para o diagnóstico laboratorial dos 

casos suspeitos para a infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19), junto à vigilância 

epidemiológica. 

Fortalecer os fluxos para o diagnóstico laboratorial dos 

casos suspeitos para a infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19), junto à rede laboratorial de 

referência para os vírus respiratórios. 

Fortalecer os fluxos para o diagnóstico laboratorial dos 

casos suspeitos para a infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19), junto à rede laboratorial de 

referência para os vírus respiratórios 

Oferecer capacitação e garantir os insumos necessários 

para a coleta de amostras para diagnóstico da infecção 

humana pelo novo coronavírus (COVID-19) em 

parceria com a SESAU/AL. 

Aplicar protocolos de diagnóstico para a infecção 

humana pelo novo coronavírus (COVID-19), de acordo 

com as recomendações SESAU/AL, MS e OMS. 

Aplicar protocolos de diagnóstico para a infecção 

humana pelo novo coronavírus (COVID-19), de acordo 

com as recomendações da SESAU/AL, MS e OMS. 

Definir com base na legislação brasileira (RDC n. 

81/2008 - cap. XXIV) específica para os fluxos de 

recebimento e envio de amostras dos casos suspeitos do 

novo coronavírus (COVID-19). 

Garantir os insumos para diagnóstico da infecção 

humana pelo novo coronavírus (COVID-19. 

Garantir os insumos para o diagnóstico da infecção 

humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 

Garantir os insumos para o diagnóstico da infecção 

humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 

Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para 

infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19. 

Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para 

infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19. 
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Encaminhar alíquotas das amostras recebidas para o 

Laboratório de Referência, de acordo com o fluxo 

estabelecido pela SESAU/AL. 

Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para 

infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 

Monitorar os resultados laboratoriais juntamente a 

vigilância epidemiológica para adoção das medidas de 

prevenção e controle. 

Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para 

infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 

Executar os testes rápidos para os casos suspeitos de 

infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), 

de acordo com o protocolo estabelecido pelo 

Laboratório Municipal. 

Executar os testes rápidos para os casos suspeitos de 

infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), 

de acordo com o protocolo estabelecido pelo 

Laboratório Municipal 

Monitorar os resultados laboratoriais juntamente a 

vigilância epidemiológica para adoção das medidas de 

prevenção e controle. 

Encaminhar alíquotas das amostras recebidas para o 

Laboratório de Referência, de acordo com o fluxo 

estabelecido PELA SESAU/AL. 

Encaminhar alíquotas das amostras recebidas para o 

Laboratório de Referência, de acordo com o fluxo 

estabelecido pela SESAU/AL. 

Intensificar monitoramento de boas práticas 

laboratoriais nos procedimentos de coleta, 

armazenamento e transporte de amostras biológicas de 

casos suspeitos de coronavírus. 

Intensificar monitoramento de boas práticas 

laboratoriais nos procedimentos de coleta, 

armazenamento e transporte de amostras biológicas de 

casos suspeitos de coronavírus. 

Intensificar monitoramento de boas práticas 

laboratoriais nos procedimentos de coleta, 

armazenamento e transporte de amostras biológicas de 

casos suspeitos de coronavírus. 

 

Assistência ao Paciente   

Nível de Resposta: Alerta Nível de Resposta: Perigo Iminente Nível de Resposta: Emergência em Saúde Pública 
Promover a organização da rede de atenção para 

atendimento aos casos de síndrome gripal (casos leves) 

e da infecção pelo novo coronavírus (COVID19) 

Promover a organização da rede de atenção para 

atendimento aos casos de síndrome gripal (casos leves) 

e da infecção pelo novo coronavírus (COVID19) 

Monitorar a evolução clínica dos casos suspeitos ou 

confirmados em isolamento domiciliar durante o 

período de incubação (14 dias) ou até o descarte para 

COVID-19.  

Definir e implementar os serviços de referência para 

atendimento aos casos (leves) suspeitos de infecção 

pelo COVID-19; 

Mobilizar/estimular toda equipe dos serviços de saúde 

público do município, na aplicabilidade dos protocolos 

para o acolhimento, atendimento, medidas de prevenção 

e controle, entre outros. 

Adquirir insumos e equipamentos necessários para o 

atendimento de pacientes suspeitos para infecção 

humana pelo COVID-19; 

Apoiar e orientar sobre medidas de prevenção e controle 

para o novo coronavírus (COVID19) 

Desenvolver as ações de forma articulada entre os 

demais pontos da rede de serviço de saúde do 

município, com estabelecimento de fluxo. 

Reforçar a necessidade de garantir proteção aos 

profissionais atuantes no atendimento aos casos 

suspeitos ou confirmados da infecção humana pelo 

novo Coronavírus (COVID-19), nos serviços públicos e 

privados, conforme recomendações da Anvisa; 

Orientar o monitoramento de casos de SG nos serviços 

de saúde   

Realizar levantamento da necessidade de insumos e 

equipamentos médico hospitalares para atendimento de 

pacientes suspeitos para infecção humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19 

Organizar oportunidades de capacitação e 

esclarecimento dos profissionais de saúde, 

especialmente os envolvidos nos serviços de 

assistenciais. 
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Definir e informar as equipes o fluxo de acesso e 

regulação às unidades de referência 

Adquirir insumos e equipamentos necessários para o 

atendimento de pacientes suspeitos para infecção 

humana pelo COVID-19; 

Manter e reforçar a orientação aos serviços quanto aos 

fluxos de referência, particularmente para atendimento 

aos casos graves. 

Construir e divulgar protocolos para o acolhimento, 

atendimento, prevenção e controle, entre outros. 

 Manter e reforçar junto ao serviço de pronto 

atendimento a importância de implementar precauções 

para gotículas/aerossóis em situações especiais no 

enfrentamento de casos suspeitos de infecção humana 

pelo novo coronavírus (COVID-19). 

Organizar o fluxo da rede, regulação e manejo clínico 

para casos suspeitos para infecção humana pelo novo 

coronavírus (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. 

Manter as orientações da população quanto às medidas 

de prevenção e controle para a COVID-19. 

Apoiar e orientar sobre medidas de prevenção e controle 

para o novo coronavírus (COVID19). 

Monitorar a evolução clínica dos casos suspeitos ou 

confirmados em isolamento domiciliar durante o 

período de incubação (14 dias) ou até o descarte para 

COVID-19. 

Atentar para o fluxo de atendimento na rede básica 

considerando a possibilidade de atendimento a casos 

graves 

Orientar acolhimento, reconhecimento precoce e 

controle de casos suspeitos para a 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). 

Manter a rede básica atualizada quanto às mudanças nos 

protocolos definidos para assistência aos casos de 

síndrome gripal (casos leves) e da infecção pelo novo 

coronavírus (COVID19) 

Fortalecer junto ao serviço de pronto atendimento a 

importância de implementar precauções para 

gotículas/aerossóis em situações especiais no 

enfrentamento de casos suspeitos de infecção humana 

pelo novo coronavírus (COVID-19). 

 Reforçar junto às unidades da rede básica a importância, 

necessidade e indicação do uso de EPI. 

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). 

Normatizar o fluxo de atendimento na rede básica e 

emergência para casos 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). 
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Assistência Farmacêutica 

Nível de Resposta: Alerta Nível de Resposta: Perigo Iminente Nível de Resposta: Emergência em Saúde Pública 
Garantir estoque estratégico de medicamentos para 

atendimento sintomático dos pacientes. 

Garantir estoque estratégico de medicamentos para 

atendimento sintomático dos pacientes. 

Garantir estoque estratégico de medicamentos para 

atendimento sintomático dos pacientes. 

Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre 

organização do fluxo de serviço farmacêutico. 

Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre 

organização do fluxo de serviço farmacêutico. 

Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre 

organização do fluxo de serviço farmacêutico. 

Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito 

municipal 

Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito 

municipal 

Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito 

municipal. 

Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e 

remanejamento, conforme solicitação a demanda 

Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e 

remanejamento, conforme solicitação a demanda 

Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e 

remanejamento, conforme solicitação a demanda 

 

Comunicação e Divulgação 

Nível de Resposta: Alerta Nível de Resposta: Perigo Iminente Nível de Resposta: Emergência em Saúde Pública 
Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, 

protocolos técnicos e informações pertinentes 

prevenção e controle para infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19). 

Definir estratégias de publicidade e informação à 

população e à imprensa para a infecção humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19). 

Definir estratégias de publicidade e informação à 

população e à imprensa para a infecção humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19). 

Divulgar as informações sobre a doença e medidas de 

prevenção junto à rede de serviços de saúde e 

população. 

Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, 

protocolos técnicos e informações pertinentes de 

prevenção e controle da 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 informações para população em geral em 

relação às medidas de etiqueta respiratória e 

higienização das mãos para o COVID-19. 

Divulgar as informações sobre a doença e medidas de 

prevenção junto à rede de serviços de saúde e população 

sobre a infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19). 

Divulgar as informações sobre a doença e medidas de 

prevenção junto à rede de serviços de saúde e população 

sobre a infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19). 

Elaboração e divulgação de materiais informativos 

sobre as medidas de prevenção e controle do 2019-

nCoV. 

Divulgar informações epidemiológicas e de prevenção 

e controle da infecção humana pelo novo coronavírus 

(2019-nCoV) na rede de comunicação oficial da 

prefeitura municipal. 

Divulgar informações epidemiológicas e de prevenção 

e controle da infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19) na rede de comunicação oficial da 

prefeitura municipal. 

Divulgação de informações do novo coronavírus nas 

redes sociais do município. 

Emitir orientações de saúde sobre a infecção humana 

pelo novo coronavírus (2019-nCoV), para instituições 

privadas, escolas e público em geral. 

 

Promover coletivas de imprensa com o porta-voz 

responsável pela interlocução com os veículos de 

comunicação 
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Monitoramento de redes sociais para esclarecer 

rumores, boatos e informações equivocadas. 

Divulgar informações para população em geral em 

relação às medidas de etiqueta respiratória e 

higienização das mãos para a infecção humana pelo 

novo coronavírus (2019-nCoV). 

Elaboração e divulgação de campanhas e materiais 

informativos sobre as medidas de prevenção e controle 

da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-

19). 

 Elaboração e divulgação de campanhas e materiais 

informativos sobre as medidas de prevenção e controle 

da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-

19). 

 

 Promover coletivas de imprensa com o porta-voz 

responsável pela interlocução com os veículos de 

comunicação 

 

 

 

Regulamento para Barreiras Sanitárias no município 

Foi instituído o regulamento para funcionamento das Barreiras Sanitárias através da Portaria GC nº 001/2020 de 30 de março de 2020 para enfrentamento 

da situação de emergência de saúde pública declarada através dos Decretos nº 669/2020 e nº 670/2020 (ANEXO II). 

As Barreiras Sanitárias instaladas, são: 

1 - Porto de Penedo (Divisa com Sergipe); 

2- Sesi – Acesso a Arapiraca, BR 101 e diversas localidades. 

3- Entrada do Povoado Capela (acesso a Piaçabuçu e litoral sul de Alagoas, incluindo Maceió). 

Nível de Resposta: Alerta Nível de Resposta: Perigo Iminente Nível de Resposta: Emergência em Saúde Pública 
Elaborar material informativo para orientar os viajantes 

quanto a prevenção e controle a infecção humana pelo 

novo coronavírus (2019-nCoV) 

Divulgar material informativo para orientar os viajantes 

quanto a prevenção e controle a infecção humana pelo 

novo coronavírus (2019nCoV)  

 

Intensificar as ações de controle sanitário dos viajantes 

em consonância com o Plano de Contingência da 

ANVISA. 

Orientar equipes para monitoramento nos pontos de 

acesso à cidade para conter e/ou identificar casos 

suspeitos, que deverão ser orientados a manter a 

quarentena profilática. Tanto nos acessos 

Estabelecer fluxo de informação (coleta de dados e 

tratamento desses) para monitoramento efetivo nos 

pontos de acesso à cidade para conter e/ou identificar 

casos suspeitos, que deverão ser orientados a retornar ao 

município e estado de origem ou a manter a quarentena 

Intensificar as ações de controle sanitário de viajantes 

com especial atenção às ocorrências de anormalidade 

clínica em todos os acessos a cidade para dessa forma 

impedir a entrada de indivíduos infectados não 

domiciliados neste município contendo o aumento das 
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intermunicipais terrestres quanto na fronteira fluvial 

que delimita os estados de Alagoas e Sergipe. 

profilática para cidadãos domiciliados no município de 

Penedo, que estavam por qualquer motivo em viagem. 

Estabelecer ainda, fluxo de informação (coleta de dados 

e tratamento desses) sobre tripulantes/passageiros em 

travessia pelo Rio São Francisco na barreira fluvial 

situada no porto das Balsas, onde somente é permitido 

o acesso de lanchas. 

cadeias de transmissão adiando ao máximo a 

transmissão comunitária pelo novo coronavírus 

(COVID-19).  

Divulgar procedimentos a serem adotados no caso de 

detecção de casos suspeitos a bordo dos meios de 

transporte ou nos pontos de entrada conforme as 

medidas de prevenção e controle para a infecção 

humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 

No caso de detecção de casos suspeitos a bordo dos 

meios de transporte ou nos pontos de entrada verificar 

caso a caso a situação para após determinar a 

providência a ser tomada: 

Se não são indivíduos com domicílio em Penedo proibir 

entrada e permanência, e aconselhar o retorno ao seu 

local de origem; 

Se for apenas o acesso ou a passagem para o lugar de 

domicílio em outro munícipio, além das fronteiras de 

Penedo, coletar dados evitar o contato deste com 

qualquer munícipe e informar autoridade de saúde do 

munícipio para onde o mesmo se dirige.  

Se for morador do munícipio em retorno de viagem, seja 

ela de qualquer lugar, deverão ser coletados todos os 

dados pertinentes e o mesmo deverá ser mantido em 

isolamento profilático e acompanhado por agentes de 

saúde para controle da transmissão e do próprio estado 

de saúde deste utente. Além do que estender a medida a 

todos os possíveis infectados que mantiveram contato 

com ele durante o percurso no próprio transporte, 

mesmo que assintomáticos. 

Intensificar as ações de contenção do trânsito de pessoas 

em conformidade com o disposto em Decretos 

Municipais e Estaduais que balizarão ações para conter 

a disseminação do novo Coronavírus (COVID-19). Já 

que se trata de período de excepcionalidade e transitório 

que consequentemente implica na necessidade de 

aplicação de medidas progressivas e proporcionais de 

saúde pública. 
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GERENCIAMENTO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Instituição do Grupo de Gerenciamento de Crises 

O Grupo de Gerenciamento de Crises (GGC) foi formatado envolvendo áreas com 

implicação direta para efetivação de estratégias de ataque mediante as necessidades identificadas.  

São de responsabilidades do GGC: 

✓ Definição de responsabilidades de cada secretaria/área; 

✓ Manutenção constante de diálogo para avaliação e redefinições necessárias com base 

em dados epidemiológicos; 

✓ Estruturação da rede de serviços integrada para implantação de linha de cuidado ao 

coronavírus (Covid-19), assegurando agilidade no manejo dos casos; 

✓ Organização para assegurar suprimentos com suficiência (EPIs, equipamentos, 

medicamentos, etc); 

✓ Estruturação da regulação das urgências e emergências conforme protocolo de 

referência estadual; 

✓ Apontamento de ações por nível de resposta: Alerta, Iminente e Emergência em Saúde 

Pública, conforme  

✓ Divulgação dos boletins e demais informativos quanto aos avanços e acompanhamento 

da situação aos órgãos competentes; 

✓ Viabilização de devida publicidade de medidas preventivas e de esclarecimentos a toda 

a população, por meio de redes sociais, site oficial (www.penedo.al.gov.br) e de outros 

meios de comunicação, como medida de evitar e combater notícias falsas (fake news); 

✓ Disponibilização de meio de comunicação direta ao usuário para orientações quanto aos 

principais sinais e sintomas a fim de evitar o deslocamento desnecessário aos 

estabelecimentos de saúde; 

✓ Monitoramento constante de todos os casos suspeitos, confirmados e dos contactantes 

através da equipe da vigilância municipal em acesso direto com a equipe CIEVS da 

SESAU/AL; 

✓ Instituição de campanha de vacinação de influenza com estratégias para assistir aos 

grupos de risco; 

✓ Instituição e compartilhamento de informações/protocolos atualizados entre a equipe e 

disponibilização aos usuários tendo como base dados do Ministério da Saúde e 

SESAU/AL; 

✓ Manutenção de equipe treinada e com medidas de prevenção para evitar danos aos 

profissionais de saúde; 
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✓ Levantamento de áreas com maiores riscos para ocorrência dos casos para aplicação de 

medidas preventivas e intervenções; 

✓ Apontamento de medidas restritivas a serem determinadas pelo Chefe do Executivo e 

orientadas pelo Grupo de Gerenciamento de Crise;  

✓ Identificação e (re)direcionamento dos recursos conforme necessidade. 
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ANEXO I – FLUXO DE ATENDIMENTO DO USUÁRIO NA UPA 

FLUXOGRAMA CASO SUSPEITO DE COVID-19 

Objetivo Estabelecer o fluxo do atendimento ao paciente na UPA PENEDO. 

Setor 

Todos os setores que demandem 

atendimento médico e de enfermagem, 

Registro e Acolhimento. 

Versão 01 

Palavras-chave 
FLUXOGRAMA/ASSISTÊNCIA 

COVID-19 

Agentes 

 

Médicos Enfermeiros, Técnicos e 

Auxiliares em Enfermagem, Registro, 

Acolhimento. 

 

Elaborado por Enfª Marcella Santos do Nascimento Data da Elaboração Mar/2020 

Revisado por Enfª Camylla Ataíde Data da Revisão   Mar/2020 

O paciente ou acompanhante faz a ficha no Registro.

Paciente na Classificação de Risco apresentando febre e sintomas respiratórios (ex.: tosse  e 
dificuldade de respirar),                                               

OU                                               

Nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas históricos de viagens para áreas com 
transmissão do vírus.                                         

OU                                                   

Nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas contato próximo com caso suspeito de 
coronavírus.

Enfermeira da Classificação de Risco oferece máscara cirúrgica ao paciente e acompanhante, 
caso tenha, certificando-se do uso correto das mesma.

A enfermeira da Classificação preenche a ficha de notificação para suspeita de COVID-19.

Enfermeira da Classificação classifica o paciente como VERMELHO e  comunica ao médico para 
atender o paciente imediatamente.

Enfermeira da classificação acompanha o paciente até o consultório 01, privativo para 
atendimento médico em casos suspeitos/confirmados de COVID-19.

Após atendimento médico, Enfermeira do andar entra em contato imediatamente com o 
CIEVS e comunica caso suspeito.

PACIENTE NECESSITA DE 
CUIDADOS INTENSIVOS?

SIM - Médico solicita transferência do paciente 
para unidade de referência do estado (HEHA).

NÃO - Paciente encaminhado para isolamento 
domiciliar com orientações e assinatura do 

termo certificação de orientações.
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ANEXO II – REGULAMENTO DAS BARREIRAS SANITÁRIAS 
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