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Unir-se é um bom começo. Manter a união é um progresso, e 
trabalhar em conjunto é a vitória. 

                                                                                                                                  Henry Ford 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA INFECÇÃO 
HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS 

 

I -  INTRODUÇÃO  COVID - 2019 
 

Desde dezembro de 2019 a República Popular da China vive um surto de um novo tipo de 
coronavírus, principalmente na cidade de Wuhan, província de Hubei.  

A Organização Mundial de Saúde, sob o Regulamento Sanitário Internacional (RSI 2005), 
declarou em 30/01/2020 que o surto constitui uma emergência de saúde pública de interesse 
internacional, principalmente pela preocupação com o potencial do vírus de se disseminar para países 
com sistemas de saúde deficientes e que não estejam bem preparados para lidar com o evento.  

A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), desde o dia 3/01/2020, 
vem monitorando o evento com atualizações diárias dos casos notificados nacional e 
internacionalmente e instituição de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e 
divulgação do Plano de Contigência Nacional para infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).  

No Pará, em 28 de janeiro de 2020, foi instituído o Centro de Operações de Emergências para 
gestão da resposta aos casos de COVID-19 no âmbito da Vigilância em Saúde o qual, em conjunto com 
outras áreas e instituições, elaborou o Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo 
Novo Coronavírus onde são estabelecidos os fluxos e protocolos a serem adotados no estado e os 
hospitais de referência para os casos graves. 

 

II -  Sobre a doença 
 

O coronavírus foi isolado pela primeira vez em 1937, porém descrito apenas em 1965. São vírus 
RNA da ordem dos nidovirales da família coronaviridae e subfamília betacoronavírus que inclui os víus 
da SARS-CoV, MERS-CoV e 2019- nCoV, altamente patogênicos e responsáveis por causar síndrome 
respiratória e gastrointestinal. Além desses três, há outros quatro tipos de coronavírus que podem 
induzir doença no trato respiratório superior em imunodeprimido, bem como afetar crianças, jovens e 
idosos. Todos os coronavírus que afetam humanos tem origem animal, como camelos, gado, gatos e 
morcegos.  

Atualmente, um número crescente de pacientes relata não ter tido contato com animais, 
indicando a ocorrência de disseminação de pessoa para pessoa. No momento, não está claro o quão 
fácil ou sustentável esse vírus está se disseminando entre as pessoas. As autoridades chinesas relatam 
que a disseminação sustentada de pessoa para pessoa está ocorrendo na China.  

Os Coronavírus compõem uma grande família de vírus que podem causar desde um resfriado 
comum até síndromes respiratórias graves, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV) e a 
Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV), e agora o Novo Coronavírus, é uma nova 
variante denominada SARS-CoV-2.  
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O período médio de incubação da infecção por todos os coronavírus é de 5 dias, com intervalo 

que pode chegar até 16 dias e a transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS- CoV é em média 
de 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do 2019- nCoV sugerem que a 
transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas.  
A suscetibilidade é geral, por ser um vírus novo, e não se sabe se a infecção em humanos gera 
imunidade contra novas infecções e se essa imunidade é por toda a vida.  

O espectro clínico da infecção pelos coronavírus é muito amplo, podendo variar de um simples 
resfriado até uma pneumonia severa. No caso de infecção pelo 2019-nCoV, os dados mais atuais 
indicam sinais e sintomas respiratórios, principalmente febre, tosse e dificuldade para respirar. Até o 
dia 2 de janeiro, entre os pacientes internados em Wuhan, as complicações incluíram síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG), lesão cardíaca aguda e infecção secundária, com letalidade de 15%. A 
transmissão dos coronavírus (SARS e MERS) ocorre geralmente entre os contatos próximos e 
profissionais de saúde que podem se comportar como amplificadores da transmissão ao circularem 
nos locais de trabalho durante o período de transmissão. 

A Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) está registrada Classificação 
Internacional de Doenças 10ª revisão (CID-10) sob o código U07.1 (infecção respiratória pelo novo 
coronavírus). 

 
III - Epidemiologia 

 
 
 Nº TOTAL E DE CASOS NOVOS NAS ÚLTIMAS 24H¹ – Atualizado em 16 de março às 15:50h.  
No mundo 167.511 casos confirmados (13.903 novos)  
Na China 81.077  casos confirmados (29 novos)  
                  3.218 (3,97%) óbitos confirmados  
 
 
Fora da China 
 37.371 casos confirmados (4.596 novos)  
1.130 (2,6%) óbitos (258 novos)  
113 países/territórios/áreas (4 novos) 
 
 

3.1 - AVALIAÇÃO DE RISCO DA OMS 
China: Muito Alto  
Nível Regional: Muito Alto  
Nível Mundial: Muito Alto 

A transmissão local sustentada ainda se restringe à China, onde a OMS avalia o risco do evento 
muito alto na China e alto nos níveis regional (Ásia) e global.  
 

IV - Prevenção e Tratamento 
 

Até o momento, evidências sugerem que dois grupos de pessoas correm um risco maior de 
evoluir para gravidade pela COVID-19, são as pessoas acima de 60 anos e aquelas com comorbidades.  
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A vacina da gripe disponibilizada atualmente utiliza apenas vírus influenza, não sendo indicada 

para prevenção de infecções por Coronavírus. Não há tratamento específico com nenhum antiviral ou 
vacina disponível, o tratamento é de suporte de acordo com a sintomatologia do paciente. 
OBS: Não há vacina até o momento 
Vacina contra a gripe – apenas vírus influenza 
Não há tratamento específico, somente tratamento de suporte 
CID10:U07.1–Infecção pelo COVID-19. 
 

 
V - CASOS NOTIFICADOS NO PARÁ – Atualizado em 5 de março às 19h 

 

MUNICÍPIO SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS TOTAL: 

ANANINDEUA - 0 01 01 

BELÉM - 0 17 17 

CAPANEMA - 0 01 01 

MARABÁ - 0 03 03 

TAILÂNDIA - 0 01 01 

MAGALHÃES 
BARATA 

- 0   

TOTAL: - 0 23 23 

 
A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que até o momento, foram notificados 51 
casos suspeitos de Covid-19, dos quais 26 foram descartados e 25 permanecem em análise. 
Fonte: http://www.saude.pa.gov.br/ 

 

VII - SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA ATUAL: 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou em 11 de março de 2020 que a doença pelo 
COVID-19 é uma pandemia, o que significa que o vírus está circulando em todos os continentes, sendo 
necessário atualizar as novas definições operacionais e reforçar a importância das medidas não 
farmacológicas, principalmente para as regiões que estão na estação chuvosa, em que há o aumento 
significativo dos casos de doenças de transmissão respiratória.  

Segundo relatório da OMS nº 56 (16/03/2020), foram registrados até o momento 167.515 casos 
confirmados e 6.606 óbitos de COVID-19 globalmente, com letalidade de 3,9%, onde 81.077 casos e 
3.218 óbitos ocorreram na China, indicando uma letalidade de 3,9%. Os outros 86.438 casos estão 
distribuídos em 150 países/territórios/áreas com ocorrência de 3.388 óbitos e letalidade de 3,9%. A 
OMS avalia o risco do evento muito alto na China e muito alto nos níveis regional (Ásia) e global.  

Foram registrados no Brasil, até 16 de março de 2020, 3.922 casos suspeitos de COVID19, onde 
2.064 estão em investigação, 1.624 já foram descartados e 234 casos foram confirmados, em 16 
estados da federação. No Pará temos 27 casos suspeitos, 24 casos descartados e até o momento não 
há casos confirmados.  

 

http://www.saude.pa.gov.br/
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A vigilância da influenza no estado monitora os casos e óbitos de Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG) em pacientes hospitalizados durante todo o ano desde a pandemia de Influenza A(H1N1) 
em 2009 com o registro, até a semana epidemiológica nº 11 (16/03/2020), de 112 casos de SRAG 
notificados e com letalidade de 4,4% - 5 óbitos (4 SRAG não especificada e 1 Rinovírus). A COVID-19 
está registrada Classificação Internacional de Doenças 10ª revisão (CID-10) sob o código U07.1 
(infecção respiratória pelo novo coronavírus). 
 

 
 

VII - Vigilância epidemiológica 
7.1 - Caso suspeito de infecção humana pelo COVID-19 

 
7.1.1-Situação 1 - VIAJANTE: Pessoa que, nos últimos 14 dias, retornou de viagem internacional de 
qualquer país ou viagem nacional aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro (apresentam transmissão 
comunitária) 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 
 
 
7.1.2-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 dispnéia). 
 
 

7.2 - Caso provável de COVID-19 
 

7.2.1-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 dispnéia) OU   

Outros sinais e sintomas inespecíficos como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, 
gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência. 
 

7.3 - Caso confirmado de COVID-19 
 
7.3.1 - Laboratorial: Caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-PCR em tempo real, pelo 
protocolo Charité;  
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7.3.1-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. 

 
 

7.4 - Caso descartado de COVID-19 
 

Caso que se enquadre na definição de suspeito E apresente resultado laboratorial negativo para 
COVID-19 OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico.  
 

7.5 - Caso Curado de COVID-19 
 

Segundo as definições do Ministério da Saúde, são curados:   
 

7.5.1Casos 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.   

7.5.2Casos 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 ou telemedicina). 
 
 

VIII - DEFINIÇÕES E OBSERVAÇÕES:  
8.1 - Febre:   

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

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. 
 
8.2 - 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;   
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ALERTA EMERGÊNCIA EM SAÚDE 

PÚBLICA 

PERIGO IMINENTE 

 
 
 

 Um 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 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 COVID-19; seus acompanhantes ou cuidadores e os tripulantes que 
trabalharam na seção da aeronave em que o caso estava sentado 
 
8.3 - 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. 
Obs: A avaliação do grau de exposição do contato deve ser individualizada, considerando -se o 
ambiente e o tempo de exposição.  
 

8.4 -Caso Importado: 
•   Pessoas que se infectaram em outro país. 
 
8.5 - Transmissão Local:   

Ocorrência de caso autóctone com vínculo epidemiológico a um caso confirmado identificado.  
 
8.6 - Transmissão Comunitária:  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. 
 

IX - PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL 
 

9.1 - Objetivos 

 Reduzir o impacto da introdução e possível surto de 2019-nCoV no município quanto a 

morbidade e mortalidade. 

 Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação de ações adequadas 

e oportunas aos objetivos. 

 

9.2 - Níveis de resposta, considerando: 
    

 

    Transmissibilidade da doença 

 Propagação geográfica 

 Gravidade clínica da doença 
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 Vulnerabilidade da população 

 Disponibilidade de medidas preventivas 

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

publicadas 

 

 

Níveis de resposta, conceito: 

9.2.1-Alerta  Alto risco de introdução, sem casos suspeitos 

 - Centro de Operações de Emergências (COE-COVID - 19) 

             - Preparação/organização dos serviços 

  

9.2.2-Perigo iminente   Com um caso suspeito notificado 

 - Ampliação do COE (Interinstitucional) 

               - Detectar, investigar, manejar e notificar 

9.2.3-Emergência em saúde pública   Com transmissão confirmada 

 - COE (nível máximo) – 24 horas. 
O risco e as ações previstas serão reavaliados e revistos periodicamente 

 

 

X - Setores e instituições participantes 

Vigilância epidemiológica 

Laboratório Municipal 

Atenção Primária 

Urgência e Emergência/Hospital Municipal 

Assistência em Média e Alta Complexidade 

Regulação 

Vigilância sanitária 

Imunização 



 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

                                            SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

12 

 

 
 
 

Comunicação – DECOM 

Secretaria de Pesca, Secretaria de Turismo, Secretaria e Cultura, etc 
 
 

10.1-Vigilância epidemiológica 

• Disponibilizar as fichas de notificação (SINAN, FormSUScap e nova ficha de SRAG Hospitalizado 
do SIVEP-Gripe) aos serviços de saúde públicos e privados;  

• Orientar quanto ao correto preenchimento das fichas de notificação;  
• Monitorar e avaliar os casos notificados; 
• Para os casos graves notificados, acionar o transporte sanitário para remoção ao hospital de 

referência;  
• Apoiar e assessorar as ESF’s/USF’s/PACS, Hospital na investigação de casos notificados; 
• Emitir alertas, nas redes sociais através das notas técnicas e boletins epidemiológicos sobre 

COVID-19 aos profissionais que realizam atendimento sobre qualquer suspeita ou caso 
confirmado no âmbito municipal, regional, estadual ou nacional; 

• Os casos leves devem ser acompanhados pela Atenção Primária em Saúde (APS) e instituídas 
medidas de precaução domiciliar, desde que a vigilância epidemiológica considere viável;  

• Realizar a investigação epidemiológica do caso em até 72 horas e busca ativa de contatos 
próximos (familiares, colegas de trabalho e colegas de sala de aula, conforme avaliação da 
vigilância epidemiológica);  

• Inserir a ficha de notificação/conclusão no SINAN e para os casos de SRAG, inserir também a 
nova ficha de SRAG Hospitalizado no SIVEP-Gripe;  

• Acompanhar o resultado laboratorial para encerramento dos casos.  
• Realizar reuniões técnicas presenciais nos estabelecimentos de saúde municipais aos 

profissionais que sentirem necessidade das orientações das redes de saúde, como: vigilância 
epidemiológica, hospital, atenção básica, etc. 

• Captar informações de rumores referentes a casos de COVID-19; 
• Receber e monitorar as notificações imediatas e a situação epidemiológica; 
• Apoiar os setores  Hospitalares, assim como os profissionais para a detecção de casos suspeitos 

e resposta aos casos; 

 
 

Principais ações 
10.2-Diagnóstico laboratorial: 

 
• Garantir que a coleta de amostra respiratória deve ser realizada até o 3º dia e eventualmente, 

poderá ser feita até o 7º dia, após o início dos sintomas. Garantir capacitação e insumos em 

coleta, armazenamento e transporte de amostras para o diagnóstico de vírus respiratórios  

- Swabs, bombas aspiradoras, meio de cultura e máscaras N95, PFF2, gorro descartável, luva de 

procedimento, avental de mangas compridas, óculos de proteção. 
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• Garantir o diagnóstico no painel de vírus respiratórios para exclusão de casos suspeitos de 

COVID-19 

• Garantir que a amostra deverá ser encaminhada refrigerada (4-8°C) em caixa de transporte de 
amostras biológicas ao LACEN/PA imediatamente (em até no máximo 24h), juntamente com o 
relatório do GAL e ficha de notificação do SINAN (notificação/conclusão) e nova ficha de SRAG 
(casos que também se enquadrem na definição de caso de SRAG), para serem processadas.  

• Garantir o encaminhamento das amostras para o Laboratório de Referência Nacional – Instituto 

Evandro Chagas. 

 

Principais ações 

10.3 - Atenção Primária/Urgência e Emergência/Hospital Municipal 
 

– Implementar procedimentos de triagem para identificação de casos suspeitos: garantir 
que todos os pacientes sejam questionados sobre a presença de sintomas gripais e histórico de 
viagens para áreas com transmissão da COVID-19 ou contato com possíveis pacientes;  

– Orientar os profissionais de saúde quanto aos protocolos e fluxos estabelecidos para o 
atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do COVID-19 

– Avaliar todo caso SRAG conforme definição de caso de COVID-19; 
– Realizar o atendimento da pessoa com suspeita da COVID-19 em sala privativa ou com 

menor circulação de pessoas, mantendo a porta fechada e o ambiente ventilado; 
– Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal 
– Garantir o manejo adequado do paciente e avaliar sinais de gravidade e necessidade de 

hospitalização 
– Os casos graves devem ser mantidos em isolamento respiratório e em quarto privativo; 
– Evitar trânsito de pessoas no quarto e limitar a movimentação do paciente; 
– Garantir o manejo do paciente, conforme protocolo de manejo e tratamento de SRAG; 
– Uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos pacientes suspeitos e 

profissionais que realizarem o atendimento, nos procedimentos com geração de 
aerossóis, como intubação, aspiração de vias aéreas ou indução de escarro, deverá ser 
utilizada máscara N95/ FFP2 ou equivalente;  

– Os pacientes suspeitos e seus acompanhantes devem usar máscara cirúrgica, lenços de 
papel (tosse, espirros, secreção nasal) e realizar higiene das mãos frequente com água e 
sabonete líquido ou preparação alcoólica desde a sua identificação no serviço de saúde 
até sua chegada ao local de isolamento; 

– Realizar higiene das mãos, respeitando os cinco momentos; 
– Realizar coleta de material biológico para diagnóstico de vírus respiratórios e 

encaminhar para o Lacen.  
– Instituir medidas de precaução domiciliar dos casos suspeitos leves até o descarte por 

critério laboratorial 
– Monitorar os contatos de casos confirmados até o fim do período de incubação; 
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– Durante o atendimento a um caso suspeito, sempre levar em consideração os demais 
diagnósticos diferenciais, o adequado manejo clínico e em caso de suspeita para 
Influenza, iniciar o tratamento com oseltamivir (medicação já disponível no município). 

– Para os casos graves notificados, acionar o transporte sanitário para remoção ao 
hospital de referência; 

– Todos os profissionais que estiverem envolvidos no transporte deverão utilizar máscara 
cirúrgica durante todo o deslocamento até chegar à unidade de referência. Se houver 
necessidade de realizar procedimentos, atentar para o uso dos EPI adequados; 

– Os medicamentos de uso contínuo devem ser prescrito com validade ampliada no 
período chuvoso para reduzir o trânsito desnecessário de pessoas nas unidades de 
saúde e farmácias. 
 

  

Principais ações 

10.4-Regulação Municipal≠SESPA 

Hospitais de referência e fluxo de regulação aos casos graves da nossa região 

Belém 

 Hospital universitário João de Barros Barreto;(Belém) 

 Hospital Regional Abelardo Santos; (Belém) 

 Fundacao Santa Casa de Misericórdia do Pará (criancas e gestantes) ;(Belém) 

 Hospital Regional Público do Leste; (Paragominas) 

 

Principais ações 

10.5-Vigilância sanitária 

• Apoiar e emitir notas técnicas as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar dos CRS, 

municípios quanto aos protocolos específicos 

• Emitir alertas e sensibilizar os profissionais atuantes na vigilância sanitária/CCIH’S e Segurança 

do Paciente 

 

Principais ações 

10.6 - Departamento de comunicação - DECOM 

• Prestar informações precisas e oportunas 

 Apoiar na divulgação dos protocolos e fluxos de atendimento, hospitalização e vigilância 



 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

                                            SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

15 

 

epidemiológica nas redes pública e privada; 

• Monitorar boatos e mensagens em sites oficiais, não oficiais e redes sociais, respondendo 

quando necessário. 

 

10.7 - Ações em Andamento  nível de resposta de alerta no âmbito municipal; 

 →Plano de Contingência concluído; 

 →Estabelecida o Hospital municipal como ponto de Referência para casos graves; 

 →Publicação de Alerta e Boletins Epidemiológicos semanais com orientações sobre a doença, 

vigilância epidemiológica e assistência aos pacientes; 

 →Realizada capacitação em coleta, armazenamento e transporte de amostras (dia 05/03/2020 no 

auditório do 3CRS). 

 →Reunião: Vigilância em Saúde, Rede de Atenção as Urgências (RAS), Atenção Primária á Saúde 

(APS) e Regulação municipal, já articulada. 

 →Articulação a nível local com instituição fiscalizadores/gerenciadores de portos, aeroportos e 

rodoviária – secretaria de administração, secretaria de pesca, secretaria de turismo, secretaria de 

cultura, educação, etc. 

 

XI- CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

11.1 - À população:   
 Orientar os indivíduos próximos que manifestarem sintomas a procurar imediatamente o serviço 

de saúde e ao dirigir-se ao mesmo, não utilizar transporte público;   
 Evitar locais com aglomeração de pessoas; 
   Evitar contato próximo com pessoas doentes; 
   Permanecer no domicílio quando estiver doente; 
   Utilizar a etiqueta respiratória e lavagem frequente das mãos e disseminar aos conhecidos sua 

importância na prevenção de doenças transmissíveis;   
 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. 

 
 

11.2 - Serviços Públicos e Privados:   
 Seja disponibilizado locais para lavar as mãos com frequência; 
 Dispensar álcool em gel ou líquido na concentração de 70%;   
 Toalhas de papel descartável; 
  Ampliação da frequência de limpeza de piso, corrimão, maçanetas e banheiros com álcool 70% 

ou solução de água sanitária. 
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FONTES DE INFORMAÇÃO: 

Organização Mundial de Saúde 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 
 
 
Secretaria de Vigilância em Saúde/MS 
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus 
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46257-mapa-hospitais-referencia-novo-coronavirus 
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/ 
https://www.saude.gov.br/fakenews 
 
Secretaria de Estado de Saúde Pública –SESPA 
http://www.saude.pa.gov.br/novo-coronavirus-o-que-e-causas-sintomas-tratamento-diagnostico-e-
prevencao/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46257-mapa-hospitais-referencia-novo-coronavirus
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/
https://www.saude.gov.br/fakenews
http://www.saude.pa.gov.br/novo-coronavirus-o-que-e-causas-sintomas-tratamento-diagnostico-e-prevencao/
http://www.saude.pa.gov.br/novo-coronavirus-o-que-e-causas-sintomas-tratamento-diagnostico-e-prevencao/
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APÊNDICES 
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