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APRESENTAÇÃO
O Plano Municipal de Contingência contra o Novo Coronavírus (2019-nCoV)
apresenta as

recomendações

técnicas

para

o desenvolvimento

e

a

estruturação de uma vigilância que objetiva atualizar, informar e orientar
profissionais

de

saúde

e

de

outros

setores

quanto

aos

aspectos

epidemiológicos e medidas de prevenção e controle do Novo Coronavírus
(2019-nCoV), com vistas a alertar a possível ocorrência de casos confirmados
da doença no Ceará.
O Plano abrange diferentes áreas que devem atuar de forma articulada. Dentre
estas estão: a vigilância epidemiológica, imunização, vigilância sanitária,
vigilância laboratorial, atenção primária à saúde, além das ações de
comunicação e divulgação.
A vigilância em todo o Estado não pode prescindir da notificação, é necessária
a investigação imediata de todos os casos suspeitos de Novo Coronavírus
(2019-nCoV) para que as medidas de prevenção e controle possam ser
desencadeadas oportunamente.
Devido ao crescente aumento de pessoas suscetíveis ao Novo Coronavírus
(2019-nCoV), a circulação do vírus em várias partes do mundo e importação de
casos suspeitos para o Brasil, surge uma maior probabilidade de propagação
viral.
Desta maneira, a Secretaria Municipal de Saúde de Madalena elabora um
Plano de Contingência no sentido de controlar a entrada e disseminação do
vírus, incluindo estratégias de vigilância epidemiológica, sanitária, laboratorial,
dentre outros.

Heraldo Renê Araújo Sousa
Secretário Municipal de Saúde de Madalena
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1. INTRODUÇÃO
O Novo Coronavírus foi identificado como a causa do surto de doença
respiratória detectado pela primeira vez em Wuhan, China. No início, muitos
dos pacientes do surto na China, teriam algum vínculo com um grande
mercado de frutos do mar e animais, sugerindo a disseminação de animais
para pessoas. No entanto, um número crescente de pacientes não teve
exposição ao mercado de animais, indicando a ocorrência de disseminação de
pessoa para pessoa1.
As infecções por coronavírus geralmente causam doenças respiratórias
leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum, podendo evoluir ao
óbito em alguns casos 1. Alguns coronavírus podem causar doenças graves
com impacto importante em termos de saúde pública, como a Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV), identificada em 2002 e a Síndrome
Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV), identificada em 20122. Os
sintomas mais comuns dessas infecções podem incluir sintomas respiratórios
(tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, entre outros) 1,3,4 e
febre (a febre pode não estar presente em alguns pacientes, como crianças,
idosos, imunossuprimidos ou que fizeram uso de medicamentos para diminuir a
febre)4,5. Alguns casos de infecções pelo COVID-19 apresentam sintomas
gastrointestinais.
O COVID-19 se dissemina através de gotículas respiratórias quando os
pacientes tossem, falam alto ou espirram. O período de incubação acredita-se
ser de até 14 dias após a exposição e a suscetibilidade geral, por se tratar de
um vírus novo.
As medidas de prevenção e controle de infecção pelo COVID-19 devem
ser implementadas pelos profissionais que atuam nos serviços de saúde para
evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos durante qualquer
assistência à saúde realizada. Essas orientações são baseadas nas
informações atualmente disponíveis sobre o COVID-19 e podem ser refinadas
e atualizadas à medida que mais informações estiverem disponíveis, já que se
trata de um microrganismo novo no mundo e, portanto, com poucas evidências
sobre ele4–6.
Este plano tem como finalidade sistematizar as ações e procedimentos
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de responsabilidade da esfera municipal, de modo a apoiar em caráter
complementar os gestores das unidades estaduais

e federais no que diz

respeito à preparação de uma possível pandemia causada pelo COVID-19, de
maneira antecipada e também na organização de fluxos para o enfrentamento
de situações que saem da normalidade.
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2. OBJETIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

2.1. GERAL
Implementar as ações de prevenção e controle da doença de modo oportuno e
eficaz diante a identificação de casos suspeitos.

2.2. ESPECÍFICOS
 Descrever estratégias de identificação oportuna de casos suspeitos,
conforme preconizado pelo Ministério da Saúde (MS), no sentido de
controlar e reduzir a disseminação do COVID-19 no País;
 Definir e organizar o fluxograma de resposta às emergências em saúde
pública, aos casos suspeitos com sintomas respiratórios leves e graves;
 Orientar e recomendar medidas de controle e prevenção da doença, de
forma ativa, imediata e oportuna;
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO

EPIDEMIOLÓGICA

DA

INFECÇÃO

HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS(COVID-19)
Em 29 de dezembro de 2019, um hospital em Wuhan/China admitiu
quatro pessoas com pneumonia e reconheceu que as quatro haviam
trabalhado no Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Wuhan, que vende
aves vivas, produtos aquáticos e vários tipos de animais selvagens ao
público. O hospital relatou essa ocorrência ao Centro de Controle de Doenças
(CDC-China) e os epidemiologistas de campo da China (FETP-China)
encontraram pacientes adicionais vinculados ao mercado e, em 30 de
dezembro, as autoridades de saúde da província de Hubei notificaram esse
cluster ao CDC da China.
3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS:
Os coronavírus (CoV) são uma grande família viral, conhecidos desde
meados dos anos 1960, que causam infecções respiratórias em seres
humanos e animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças
respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. A
maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida,
sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem. Os coronavírus
comuns que infectam humanos são alpha-coronavírus 229E e NL63 e betacoronavírus OC43, HKU12.
Alguns coronavírus podem causar síndromes respiratórias graves,
como a síndrome respiratória aguda grave que ficou conhecida pela sigla
SARS da síndrome em inglês “SevereAcuteRespiratorySyndrome”. ASARS é
causada pelo coronavírus associado à SARS (SARS-CoV), tendo os
primeiros relatos na China em 2002. O SARS- CoV disseminou-se
rapidamente para mais de doze países na América do Norte, América do Sul,
Europa

e

Ásia,

infectando

mais

de

8.000

pessoas

e

causando

aproximadamente 800 mortes, antes da epidemia global de SARS ser
controlada em 2003. Desde 2004, nenhum caso de SARS foi relatado
mundialmente1–3,7.
Em 2012, foi isolado outro novo coronavírus, distinto daquele que
causou a SARS no começo da década passada. Esse novo coronavírus era
desconhecido como agente de doença humana até sua identificação,
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inicialmente na Arábia Saudita e, posteriormente, em outros países do Oriente
Médio, na Europa e na África. Todos os casos identificados fora da Península
Arábica tinham histórico de viagem ou contato recente com viajantes
procedentes de países do Oriente Médio – Arábia Saudita, Catar, Emirados
Árabes e Jordânia. Pela localização dos casos, a doença passou a ser
designada como síndrome respiratória do Oriente Médio, cuja sigla é MERS,
do inglês “Middle East Respiratory Syndrome” e o novo vírus nomeado
coronavírus associado à MERS (MERS-CoV) 8.
O Novo Coronavírus (2019-nCoV) é uma nova cepa que ainda não
havia sido identificada em humanos. Os coronavírus são zoonóticos, o que
significa que são transmitidos entre animais e pessoas 7.
3.2 AGENTE ETIOLÓGICO:
Pertencente à família Coronaviridae, gênero Coronavírus, subdividido
em três grupos principais, com base em propriedades genéticas e
sorológicas. Cada grupo inclui muitos vírus que causam problemas de doença
no homem, animais ouaves 1,2,7.
•

Ordem: Nidovirales;

•

Família: Coronaviridae;

•

RNAvírus;

•

Infecção em mamíferos e aves;

3.3 RESERVATÓRIO E MODO DE TRANSMISSÃO:
A maioria dos coronavírus geralmente infectam apenas uma espécie
animal ou, pelo menos um pequeno número de espécies proximamente
relacionadas. Porém, alguns coronavírus, como o SARS-CoV podem infectar
pessoas e animais.
O reservatório animal para o SARS-CoV é incerto, mas parece estar
relacionado com morcegos 7. Também existe a probabilidade de haver um
reservatório animal para o MERS-CoV que foi isolado de camelos e de
morcegos. As investigações sobre transmissão do novo coronavírus ainda
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estão em andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a
contaminação por contato está ocorrendo. É importante observar que a
disseminação de pessoa para pessoa pode ocorrer de forma continuada 1,3.
Apesar disso, a transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar
ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como:
•

Gotículas desaliva;

•

Espirro;

•

Tosse;

•

Secreção nasofaríngea;

•

Contato com pessoa doente;

•

Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato

com a boca, nariz ouolhos.

3.4 PERÍODO DE INCUBAÇÃO:
Estima-se que o período de incubação seja de 2 a 14 dias.

3.5 SUSCETIBILIDADE:
Existe suscetibilidade geral em todos os grupos, com idosos e pessoas
com doenças preexistentes com maior probabilidade de se tornarem casos
graves.

3.6 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS:

Os sinais e sintomas clínicos do Novo Coronavírus são principalmente
respiratórios, semelhantes a um resfriado. Porém, podem causar infecção do
trato respiratório inferior, como as pneumonias. Os principais são sintomas
são: febre, tosse e dificuldade para respirar. Alguns casos podem apresentar
sintomas gastrointestinais e pneumonias 4–6,9.
Embora a maioria das pessoas infectadas apresente sintomas leves a
moderados, o novo coronavírus pode provocar sintomas mais graves e,
inclusive levar à morte. No entanto, até o momento, as formas mais graves
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têm se manifestado em populações já reconhecidamente vulneráveis a outros
vírus respiratórios, como idosos, crianças, pessoas com doenças crônicas ou
imunossuprimidas 4.

4. ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA

4.1 CENTRO

DE

OPERAÇÕES

DE

EMERGÊNCIA

EM

SAÚDE

DO

NOVO

CORONAVÍRUS(COE-NCOV):
O COE é o responsável pela coordenação das ações de resposta às emergências
em saúde pública, incluindo a mobilização de recursos para o restabelecimento dos
serviços de saúde e a articulação da informação entre as três esferas de gestão do SUS,
sendo constituído por profissionais das Coordenações-Gerais e Áreas Técnicas da
Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde, bem como gestores de outras
instituições envolvidas na resposta e com competência para atuar na tipologia de
emergência identificada.
A sua estruturação permite a análise dos dados e das informações para subsidiar
a tomada de decisão dos gestores e técnicos, na definição de estratégias e ações
adequadas e oportunas para o enfrentamento de emergências em saúde pública.
O municipio em caso de necessidade de ativação do COE entrará em
contato com secretaria de saúde do Estado, sendo o Secretário de Saúde do
Estado o responsável pela ativação do COE, com base no parecer técnico
conjunto emitido em sala de situação, definindo o nível da emergência(I,II,III).

4.2 ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE
PÚBLICA SEGUNDO NÍVEL DE ATIVAÇÃO

4.2.1 NÍVEIS DE ATIVAÇÃO E ATIVIDADES:
A ativação do COE depende das informações disponíveis sobre o
evento, incluindo a avaliação de risco do evento (natureza e magnitude), que
será feito considerando riscos, ameaças e vulnerabilidades para cada tipo de
emergência nos Planos de Contingência específicos.
Quando da ativação do COE, o Secretário de Saúde do Estado deverá
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identificar o nível a ser ativado:
 Nível de Ativação 1 - 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.
 Nível de Ativação 2 – Perigo Iminente: Corresponde a uma situação
em que há confirmação de caso suspeito, 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.
Neste nível de resposta a estrutura do COE será ampliada com a
presença de órgãos fora do setor saúde, mas que tenham relação com
a resposta coordenada aoevento.
 Nível de Ativação 3 – Emergências de 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 da declaração
de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
(ESPII) pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Estas 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.
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5. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

A vigilância epidemiológica (VE) do COVID-19 tem como objetivo geral
orientar o Sistema Estadual de Vigilância em Saúde e a Rede de Serviços de
Atenção à Saúde para atuação na identificação, notificação e manejo
oportuno de casos suspeitos de infecção humana pelo Novo Coronavírus de
modo a mitigar os riscos de transmissão sustentada no território municipal.
Objetivos específicos:


Atualizar periodicamente o cenário epidemiológico com base nas
evidências técnicas e científicas nacionais e/ou internacionais;



Descrever o acometimento da doença segundo variáveis de tempo,
pessoa e lugar;



Prover análises epidemiológicas identificando grupos de risco;



Subsidiar a gestão local na tomada de decisões baseadas em evidências;



Evitar transmissão do vírus para profissionais de saúde e contatos
próximos;



Orientar sobre a conduta frente aos contatos próximos;



Acompanhar a tendência da morbimortalidade associadas à doença;



Identificar outros vírus respiratórios circulantes;



Produzir

e

disseminar

informações

epidemiológicas.
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5.1 DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO9,10
Situação 1

E

pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse,
dificuldade para respirar, batimento das asas nasais,
entre outros)

E

histórico de viagem para área com transmissão local,
de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao
aparecimento dos sinais ou sintomas

E

pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse,
dificuldade para respirar, batimento das asas nasais,
entre outros)

E

histórico de contato próximo de caso suspeito** para o
coronavírus (2019-nCoV), nos últimos 14 dias anteriores
ao aparecimento dos sinais ou sintomas

Febre*

Situação 2

Febre*

Situação 3
pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse,
OU dificuldade para respirar, batimento das asas nasais
entre outros)
Febre*
E

contato próximo de caso confirmado de coronavírus
(COVID-19) em laboratório, nos últimos 14 dias
anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.

* Febre pode não estar presente em alguns casos como: pacientes jovens,
idosos, imunossuprimidos ou situações em que o paciente tenha utilizado
medicamento antitérmico previamente.
** Transmissão local. Definimos como transmissão local, a confirmação
laboratorial de transmissão do COVID-19 entre pessoas com vínculo
epidemiológico comprovado. Os casos que ocorrerem entre familiares próximos
ou profissionais de saúde de forma limitada não serão considerados
transmissão local. Até o momento, a única área com transmissão localé a
China. As áreas com transmissão local serão atualizadas e disponibilizadas no
site do Ministério da Saúde, no link: saude.gov.br/listacorona
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5.2 NOTIFICAÇ Ã O
A Infecç ão Humana pelo COVID-19 é atualmente uma Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), segundo anexo II do
Regulamento Sanitário Internacional. Sendo, portanto, um evento de saúde
pública de notificaç ao
̃ imediata.
A notificação imediata deve ser realizada pelo meio de comunicaç ão
mais rápido disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento de CASO
QUE SE ENQUADRE NA DEFINIÇ Ã O DE SUSPEITO.
Os casos suspeitos de infecção por 2019-nCoV após notificado no
municipio de origem, serão comunicados imediatamente pelo profissional de
saúde responsável ao atendimento do Centro de Informações Estratégicas de
Vigilância em Saúde (CIEVS) nos telefones (85) 3101.4860 ou (85) 98724.0455
(Plantão epidemiológico 24h) ou ainda pelo e-mail cievsceara@gmail.com.
Os indivíduos próximos que manifestarem sintomas devem ser
orientados a procurar imediatamente o serviço de saúde. O monitoramento
dos casos suspeitos e dos contactantes deverá ser por 14 dias.
6. LABORATÓRIO
A realização do diagnóstico laboratorial para detecção do novo
coronavírus (COVID-19) está sendo realizado somente nos Centros Nacionais
de Influenza:


Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo da Fundação
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ/RJ)



Laboratório de Vírus Respiratórios do Instituto Evandro Chagas
(IEC/SVS/MS)

 Laboratório de Vírus Respiratórios do Instituto Adolfo Lutz(IAL/SES-SP)
O diagnóstico diferencial para Influenza e outros vírus respiratórios está
sendo realizado no Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN).
Deve ser realizada coleta de swabs combinados (nasal/oral), ou amostra
de secreção respiratória inferior (escarro ou lavado traqueal ou lavado bronco
alveolar), ou aspirado de nasofaringe (ANF) de todos os casos que se
enquadrem nos critérios de suspeição clínica e ou epidemiológico.
O município de Madalena já oficializou o pedido a 5ª CRES para a
realização de capacitação dos seus profissionais para o procedimento de coleta
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de swabs combinados, solicitando os kits de coleta de amostra. O
procedimento poderá ser realizado no próprio município após capitação, para
isso foi elaborado uma sala de isolamento/procedimento para coleta e
acolhimento de caso suspeito, foi ressaltado também, no documento, o
fornecimento de EPI’S por parte do Estado.
A coleta de swab para os casos graves será realizada no Hospital
Regional do Sertão Central, localizado no município de Quixeramobim, sendo a
unidade de referência para casos graves da Região do Sertão Central do
Estado do Ceará.

7. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Mapear os locais e atividades com maiores exposições aos riscos e
promover a orientação destes profissionais, são as primeiras medidas a serem
adotadas. Insumo utilizado para desinfecção e higienização das mãos: Álcool
gel 70% e distribuição de máscara respirador Nº95 para os profissionais
de saúde.
7.1 RECOMENDAÇÕES DE USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL –EPI

Recomenda-se o uso dos seguintes EPI:


Máscara Cirúrgica em exposições eventuais de baixo risco;



Máscara Respirador N95, ou PFF2, preferencial nas exposições por um
tempo mais prolongado e procedimentos que gerem aerolização. São
exemplos de procedimentos com risco de geração de aerossóis: intubação
traqueal; aspiração nasofaríngea e nasotraqueal; coleta de espécime
clínico para diagnóstico de doenças respiratórias, dentre outros;



Protetor Ocular (óculos de segurança) quando houver risco de exposição
do profissional a respingo de sangue, secreções corporais e excreções.



Luvas de Procedimento: devem ser utilizadas, conforme recomendada
nas precauções padrão, quando houver risco de contato das mãos do
profissional com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções, mucosas,
pele não íntegra e artigos ou equipamentoscontaminados;
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IMPORTANTE: Em nenhuma hipótese o EPI deve ser compartilhado entre os
trabalhadores.

7.1 ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM RELAÇÃO AOS EPI

Compete aos serviços de saúde em relação ao EPI:


Fornecer os EPI, gratuitamente, aos trabalhadores de acordo com os riscos
a que estão expostos;



Orientar e treinar os trabalhadores sobre o uso adequado, guarda e conservação;



Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;



Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica.

7.2 ATRIBUIÇÕES DOS TRABALHADORES EM RELAÇÃO AOS EPI

Compete aos trabalhadores em relação ao EPI:


Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;



Responsabilizar-se pela guarda e conservação;



Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio, como
por exemplo o uso de máscaras molhadas ou amassadas.

7.3 MEDICAÇÃO
Até o momento, não há medicamento específico para o tratamento da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). No entanto, medidas de
suporte devem ser implementadas.
Em caso de suspeita para Influenza, não retardar o início do tratamento
com Fosfato de Oseltamivir. Este medicamento faz parte do Componente
Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) distribuído gratuitamente pelo
MS às Secretarias de Saúde Estaduais.
Apresentações do Fosfato de Oseltamivir (Tamiflu®), cápsulas de 30mg,
45mg e comprimido de 75mg.
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8. MANEJO CLÍNICO

Seguindo as diretrizes do MS e da OMS, esta é a primeira edição deste
documento com orientações para o manejo clínico da infecção respiratória aguda
grave quando houver suspeita de infecção por COVID-19.
Para redução do risco de adquirir ou transmitir doenças respiratórias,
especialmente as de grande infectividade, orienta-se que sejam adotadas
medidas gerais de prevenção, como:
•

Realizar frequente higienização das mãos, principalmente antes de
consumir alimentos;

•

Utilizar lenço descartável para higienenasal;

•

Cobrir nariz e boca quando espirrar outossir;

•

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, e sempre higienizar com água
e sabão ou álcool em gel na faltadestes;

•

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

•

Manter os ambientes bemventilados;

•

Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas dadoença.

Contato próximo: estar a aproximadamente dois metros de um paciente
com suspeita de caso por Novo Coronavírus, dentro da mesma sala ou área de
atendimento, por um período prolongado, sem uso de EPI. O contato próximo
pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera
de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos
corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado.
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9.

ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM SUSPEITA DE CORONAVÍRUS

NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E DIRECIONAMENTO NA REDE

Atenção Primária está estruturada como primeiro ponto de atenção, sendo a
principal porta de entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que
cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado e atendendo às suas
necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando-as em
relação aos outros pontos de atenção.

Cuidados com o paciente

1. Identificar precocemente pacientes suspeitos, sendo necessário realizar uma busca ativa
de contatos próximos.
2. Pacientes suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento em que forem
identificados no acolhimento com classificação de risco na Atenção Primária até sua
chegada ao local de isolamento, que deve ocorrer o mais rápido possível.
3. Qualquer pessoa que entrar em contato com o caso suspeito deve utilizar EPI
(preferencial máscara n95, nas exposições por um tempo mais prolongado e
procedimentos que gerem aerolização; eventualmente máscara cirúrgica em exposições
eventuais de baixo risco; protetor ocular ou protetor de face; luvas; capote/avental).

4. Realizar higiene de mãos, respeitando os cinco momentos de higienização (consultar
tópico – Informaçõesdetalhadas).
5. A provisão de todos os insumos tais como sabão líquido, álcool gel e EPI, deve ser
reforçada pela gestão municipal, bem como higienizantes para o ambiente.
6. Alguns casos confirmados ou suspeitos para o novo coronavírus podem não necessitar de
hospitalização, podendo ser acompanhados em domicílio. Porém, é necessário avaliar
cada caso, levando-se em consideração se o ambiente domiciliar é adequado e se o
paciente é capaz de seguir as medidas de precaução recomendadas pela equipe de
saúde.
7. Casos suspeitos ou confirmados para COVID-19 que não necessitem de hospitalização e
o serviço de saúde opte pelo isolamento domiciliar, o médico poderá solicitar RX de tórax,
hemograma e provas bioquímicas antes de serem dispensa-dos para o domicílio a
depender da avaliação clínica do paciente. Estes pacientes deverão receber orientações

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
de controle de infecção, prevenção de transmissão para contatos e sinais de alerta para
possíveis complicações e um acesso por meio de comunicação rápida deve ser
providenciado para eventuais dúvidas ou comunicados. A presença de qualquer sinal de
alerta deverá determinar retorno e hospitalização imediata do paciente. Porém, é
necessária avaliação de cada caso, considerando também se o ambiente residencial é
adequado e se o paciente é capaz de seguir as medidas de precaução recomendadas
pela equipe de saúde responsável pelo atendimento.
8. Para os pacientes imunocomprometidos, recomenda-se hospitalização e avaliar
possibilidade de repetir o PCR (teste molecular) antes da alta hospitalar ou eventual
transferência para quarto de enfermaria sem isolamento, devido a possibilidade de
excreção prolongada.
9. Pacientes que necessitarem de internação prolongada por outras comorbidades, devem
ter também PCR (teste molecular) repetidos para eventual liberação de isolamento,
10. Os casos leves devem ser acompanhados pela Atenção Primária à Saúde e instituídas as
medidas de precaução domiciliar.
11. Os casos graves devem ser encaminhados para unidade de Referência (HOSPITAL
REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL) para isolamento e tratamento.

10. TERAPIA DE SUPORTE E MONITORAMENTO

Iniciar oxigenoterapia suplementar imediatamente a pacientes com
SRAG e dificuldade respiratória, hipoxemia ou choque. Iniciar oxigenoterapia a
5 L/min e taxas de fluxo de titulação para atingir SpO2 ≥90% em adultos não
grávidas e SpO2 ≥92-95% em pacientes grávidas. Crianças com sinais clínicos
de emergência (respiração obstruída ou ausente, dificuldade respiratória grave,
cianose central, choque, coma ou convulsões) devem receber oxigenoterapia
durante a ressuscitação para atingir SpO2
≥94%; de modo geral a SpO2 alvo é ≥90%. Use precauções de contato ao
manusear materiais e superfícies contaminadas de pacientes com infecção por
COVID-19.
Infusão cautelosa de fluidos em pacientes com SRAG, quando não
houver evidência de choque. Pacientes com SRAG devem ser tratados com
cautela com fluidos intravenosos, pois a ressuscitação agressiva pode piorar a
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oxigenação, especialmente em locais onde a disponibilidade de ventilação
mecânica é limitada.
Antimicrobianos empíricos devem ser utilizados para tratar todos os
patógenos prováveis que causam SRAG. Administre antimicrobianos dentro de
uma hora da avaliação inicial de pacientes com sepse.

a.

CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO

Somente serão internados os casos considerados graves, segundo a
equipe de saúde que prestar a assistência ao indivíduo.

b.

PACIENTES DURANTE O TRANSPORTE



Limite o transporte ao estritamente necessário.



Notificar o setor que irá receber o paciente e também o serviço de
transporte interno que o paciente está em precaução.



Durante o transporte o paciente deve utilizar a máscaracirúrgica.



Caso o paciente esteja impossibilitado de usar máscara cirúrgica
(IOT/máscara Venturi), o profissional deverá utilizar máscara N95 durante o
transporte.

c.

ROTINA: PRECAUÇÃO DURANTE O CONTATO E PRECAUÇÃO AÉREA

Profissionais de Saúde
• Obrigatório uso de avental descartável, luvas e máscara N95;
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 Colocar a máscara antes de entrar no quarto/box, retirá-la após fechar a porta, estando fora do
quarto/box, nocorredor.
• Uso da máscara individual e reutilizável. Pode ser reutilizada pelo mesmo profissional por
longos períodos, desde que se mantenha íntegra, seca elimpa.
• Descarte quando estiver com sujidade visível, danificada ou houver dificuldade para respirar
(saturação damáscara).
d. ISOLAMENTO

Os procedimentos que podem gerar aerossóis devem ser realizados preferencialmente em uma
unidade de isolamento respiratório com pressão negativa e filtro HEPA (High Efficiency
Particulate Arrestance). A unidade hospitalar deste municipio não disponibiliza de Isolamento
nestas configurações acima citada. Contudo o Hopital e Maternidade Mãe Totonha dispoe de um
espaço exclusivo para atendimento do paciente em um quarto com portas fechadas com
restrinção do número de profissionais durante estes procedimentos. Além disso, deve-se
orientar a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção respiratória (respirador particulado)
com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3µ (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou
PFF3) pelos profissionais de saúde.

11. ESTRATÉGIA DE REFERÊNCIA
O Município de Madalena tem como Unidade Hospitalar de referência o Hospital
Regional do Sertão Central de Quixeramobim, onde só serão encaminhados através da central
de regulação de leitos do Estado os pacientes suspeitos de alta gravidade, sendo o paciente
acolhido pela equipe hospitalar com este portando EPI’s necessario. O paciente, em momento
algum, deverá retirar a máscara. Em caso de impossibilidade de uso da máscara (paciente
intubado ou em uso de máscaras de oxigênio suplementar), a equipe da USA realizará o
transporte do paciente da sala da unidade de saúde até a viatura, com uso dos EPIs: avental,
máscara N95 ou PFF2, luvas cirúrgicas, gorro, óculos ou protetor facial e cobre-botas.
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12. AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELO MUNICIPIO:


Realização de educação em saúde em sala de espera nas unidades de atenção primária e
secundária (HOSPITAL), deste município;



Realização de webpalestras para profissionais de saúde pela Escola de Saúde Pública do
Ceará (ESP/CE);



Inclusão do tema COVID-19 nas atividades do programa saúde na escola – PSE, realizado
pelas equipes de atenção primária à saúde do município;

Para formentar as ações preventivas à serem desenvolvidas após a elaboração deste plano,
o município de Madalena aguarda o apoio do governo estadual e federal para concretizar as
medidas elaboradas, tendo como base o plano estadual de contingência para resposta às
emergências em saúde pública novo coronavírus CODIV-19 e as normas técnicas do Ministério
da saúde – Brasil.
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