PLANO DE CONTINGÊNCIA
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
PARA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19)

Guajará-Mirim 2020

1
Plano de Contingência Municipal de Guajará- Mirim-RO | COVID-19

PREFEITO MUNICIPAL, DE GUAJARÁ-MIRIM
CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJARÁ-MIRIM
DOUGLAS DAGOBERTO PAULA
COORDENAÇÃO GERAL DA SAÚDE
ADEMIR OLIVEIRA TOBIAS
DIREÇÃO GERAL DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL NUVEPA
SUELLEM RIBEIRO DA SILVA
COORDENAÇÃO DO NÚCLEO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO
SUS - NIESSUS
ROSÂNGELA FLORES GOMES MARTINES
NÚCLEO DE SAÚDE DO TRABALHADOR - NUSAT
FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA LIMA
COORDENAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
DANIESSA NUNES MOYE
DIREÇÃO EXECUTIVA DO HOSPITAL PERPÉTUO SOCORRO
CLEYMARA LOPES DA SILVA
DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL PERPÉTUO SOCORRO
WINSTON OJOPI CUELLAR
CHEFE DA EPIDEMIOLOGIA
ELAINE RAMOS DA CRUZ
DIVISÃO DE CONTROLE SANITÁRIO
IVANE DA CONCEIÇÃO LIMA

2
Plano de Contingência Municipal de Guajará- Mirim-RO | COVID-19

Sumário
1. ............................................................................................................................................. INTRODUÇÃO 5
2. .......................................................................................... SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO BRASIL 6
3. .................................................................................................................................................. OBJETIVOS 7
3.1 OBJETIVO GERAL ................................................................................................................................. 7
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................................... 7
4. ..................................................CARACTERÍSTICAS GERAIS SOBRE A INFECÇÃO POR COVID-19 8
4.1 MODO DE TRANSMISSÃO ............................................................................................................... 8
4.2 SUSCETIBILIDADE E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS ................................................................... 9
5. ............................................................................................................ DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 9
6. ................................................................................................................................................ DEFINIÇÕES 11
7. ................................................................. ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13
8. ................................................................................................................................ NÍVEIS DE ATENÇÃO 14
ALERTA ................................................................................................................................................ 14
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) ......................... 14
8.1 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS SEGUNDO O NÍVEL DE ATENÇÃO ................. 15
8.1.1 NÍVEL: ALERTA ....................................................................................................................... 15
8.1.2 NÍVEL: PERIGO IMINENTE..................................................................................................... 18
8.1.3 NÍVEL: EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE INTERESSE NACIONAL ..................... 21
9. ................................................ FLUXO DE COLETA, ARMAZENAMENTO E ENVIO DA AMOSTRA 24
9.1 FICHA DE NOTIFICAÇÃO ON-LINE COVID-19 .......................................................................... 25

10.MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE PARA A ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS E CONFIRMAD
10.1 MEDIDAS GERAIS ......................................................................................................................... 27
10.2 ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE ............................. 28
10.3 ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL .................................................... 28
10.4 ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR ........................................................... 29
10.5 DURAÇÃO DAS PRECAUÇÕES E ISOLAMENTO .................................................................... 30
10.6 PROCEDIMENTOS DE PRODUTOS PARA A SAÚDE ............................................................... 30
10.7 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES ......................................................................... 30
10.8 ...................................................................................................... PROCESSAMENTO DE ROUPAS 31
10.9 RESÍDUOS....................................................................................................................................... 31

3
Plano de Contingência Municipal de Guajará- Mirim-RO | COVID-19

10.10 ORIENTAÇÕES PARA CUIDADO DOMICILIAR ..................................................................... 32
11. ..................................................................................................................... LABORATÓRIO CENTRAL 32
11.1. COLETA ......................................................................................................................................... 32
12. ............................................ Atividades a serem realizadas na Fronteira terrestre com Guajará-Mirim/RO 33
12.1. VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR ....................................................................... 33
12.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE MÁSCARAS N95 ............................................................................ 34
12.3. MANEJO DA MÁSCARA N95 ...................................................................................................... 34
13. ........................................................................................................................ COMUNICAÇÃO SOCIAL 35
13.1. PLANO DE COMUNICAÇÃO DE RISCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ........ 35
13.2. PÚBLICO-ALVO E OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO ............................................................. 35
13.3. AÇÕES SUGERIDAS ..................................................................................................................... 36
13.4. TELEFONES ÚTEIS ...................................................................................................................... 36
13.5. ÓRGÃOS DE APOIO: .................................................................................................................... 36
14. .................................................................................................. MEDIDAS DE CONTIGENCIAMENTO 37
15. ..................................................................................................................................................... ANEXO I 49
ANEXO II ............................................................................................................................................ 51
ANEXO III ........................................................................................................................................... 52
ANEXO IV ........................................................................................................................................... 53
ANEXO V ............................................................................................................................................ 54
ANEXO VI ........................................................................................................................................... 55
16. .........................................................................................................REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 58

4
Plano de Contingência Municipal de Guajará- Mirim-RO | COVID-19

1.

INTRODUÇÃO

O Plano de contingência é um documento elaborado com o intuito de dar resposta ao
enfrentamento de surto do novo Corona vírus (COVID-19) originado na cidade de Wuhan,
China, posteriormente tendo sido disseminado em outros continentes e seus países. Este vírus
responsável por doença respiratória pode determinar sérios danos às pessoas e à economia dos
entes do Sistema Único de Saúde. Neste documento, serão definidas as responsabilidades do
Município, em parceria com o Governo do Estado, Ministério da Saúde e estabelecida uma
organização necessária de modo a atender a situações de emergência relacionadas à
circulação do vírus no município, visando à integralidade das ações na prevenção e
monitoramento da doença, bem como na assistência adequada ao paciente, vigilância
epidemiológica sensível e oportuna, bem como ações de comunicação. Essas diretrizes têm
por objetivo auxiliar os serviços de saúde nos processos epidêmicos, comunicação de risco e
redução de morbimortalidade por esta doença. Já que o munícipio de Guajará-Mirim possui
cerca de 47.000 (quarenta e sete mil) habitantes, tem uma fronteira fluvial de
aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) quilômetros com a Bolívia, fazendo fronteira
com a cidade de Guayaramerim – Beni- Bolívia, que tem aproximadamente 41.814 (quarenta
e um mil oitocentos e quatorze) habitantes, o município de Guajará-Mirim tem uma
população indígena próxima a 5.500 (cinco mil e quinhentos) índios, distribuído entre 46
(quarenta e seis) aldeias e 25 (vinte e cinco) etnias.
As equipes do Sistema Único de Saúde desenvolvem diversas atividades de rotina, que
dão sustentação as ações que serão aplicadas no plano de contingência.
Neste plano serão abordadas áreas de intervenção, as quais citamos:

Área 1: Vigilância: Contemplando as ações específicas de Vigilância Epidemiológica;
Área 2: Suporte Laboratorial
Área 3: Assistência Farmacêutica
Área 4: Vigilância Sanitária: Medidas de Saúde cabíveis
Área 5: Gestão
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2.

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO BRASIL
Em 26 de fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso de Corona vírus no Brasil.

Homem de 61 anos, de São Paulo-SP, foi infectado pelo vírus durante viagem de trabalho à
Itália. O segundo caso, confirmado três dias depois, também esteve no país e reside em SP. O
estado de São Paulo deteve do primeiro ao quarto caso confirmado no Brasil, logo após RJ e
ES tiveram seus primeiros casos. Seguidos da BA, DF, RN, PE, AL, MG, PR, SC, GO. RJ E
SP, ambos com transmissão local.
No Brasil, segundo a última atualização do MS (17/03) há 290 casos confirmados, 8.819
seguem sob investigação e 01 (um) óbito que ocorreu no estado de SP. Em Rondônia, há 27
(vinte e sete) casos suspeitos, 0 (zero) confirmados, 49 (quarenta e nove) notificados e 22
(vinte e dois) excluídos.

Mundialmente, diante cenário de pandemia declarado pela OMS,

cidades atualizam seus planos de contingência, nas três esferas de governo, com o intuito de
prevenir o progresso do vírus, como também estabelece estratégias e articulações em todos os
setores.
Visando a prioridade e minimização de risco de grupos especiais e claro, a sobrecarga do
SUS.
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3.

OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GERAL
Intensificar as ações de prevenção e controle da doença de modo apropriado e

eficaz diante da identificação de casos suspeitos e seus contatos.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Garantir a detecção, notificação, investigação de casos suspeitos de forma
oportuna e qualificada;
Organizar fluxo de ações de prevenção e controle do Corona vírus;
Assegurar adequada assistência ao paciente, com garantia de acesso e
manejo clínico adequado;
Monitorar e avaliar a situação epidemiológica para orientar a tomada de
decisão;
Definir as atividades de educação, mobilização social e comunicação que
serão implementadas;
Definir a estratégia de atuação da Secretaria Municipal de Saúde de GuajaráMirim e a parceria das outras secretarias em alinhamento com as definições
constantes no Plano Estadual de Contingência ao Corona vírus;
Definir o fluxo de referência para atendimento aos casos suspeitos com
sintomas respiratórios leves e graves, estabelecendo a utilização de protocolos e
procedimentos padronizados para resposta ao novo CORONAVÍRUS (COVID-19).

7
Plano de Contingência Municipal de Guajará- Mirim-RO | COVID-19

4.

CARACTERÍSTICAS GERAIS SOBRE A INFECÇÃO
POR COVID-19
Os Corona vírus causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e

animais; sendo que a maioria das infecções por Corona vírus em humanos são
causadas por espécies de baixa patogenicidade, levando ao desenvolvimento de
sintomas do resfriado comum, no entanto, podem eventualmente levar a infecções
graves em grupos de risco, idosos e crianças. Previamente a 2019, duas espécies
de Corona vírus altamente patogênicos e provenientes de animais (SARS e MERS)
foram responsáveis por surtos de síndromes respiratórias agudas graves. Acerca da
infecção humana pelo novo Corona vírus (2019-nCoV), o espectro clínico não está
descrito completamente bem como não se sabe o padrão de letalidade, mortalidade,
infectividade e transmissibilidade. Ainda não há vacina ou medicamentos específicos
disponíveis e, atualmente, o tratamento é de suporte e inespecífico.
Fonte: Ministério da Saúde

4.1 MODO DE TRANSMISSÃO
As investigações sobre transmissão do novo Corona vírus ainda estão em
andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa está ocorrendo. É
importante observar, pois pode acontecer de forma continuada. A transmissão dos
Corona vírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções
contaminadas, como:
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De uma forma geral, a transmissão viral ocorre apenas enquanto persistirem
os sintomas. É possível a transmissão viral após a resolução dos sintomas, mas a
duração do período de transmissibilidade é desconhecida para o Corona vírus.
Durante o período de incubação e casos assintomáticos não são contagiosos.

4.2 SUSCETIBILIDADE E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
Todos os grupos estão suscetíveis. Idosos e pessoas com doenças
preexistentes com maior probabilidade de se tornarem casos graves. O Tempo que
leva para os primeiros sintomas aparecerem desde a infecção por Corona vírus, que
pode ser de 2 a 14 dias.
O espectro clínico da infecção por Corona vírus é muito amplo, podendo
variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Os principais sintomas
são: febre, tosse e dificuldade para respirar. Alguns casos podem apresentar
sintomas gastrointestinais e pneumonias.
As complicações mais comuns são síndrome respiratória aguda grave – SRAG,
lesão cardíaca aguda, e infecção secundárias.
O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como síndrome gripal (SG).
Em todos os casos de Síndrome Gripal seja questionado o histórico de
viagem para área com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias
anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; ou histórico de contato próximo
de caso suspeito para o Corona vírus (COVID-19), nos últimos 14 dias anteriores ao
aparecimento dos sinais ou sintomas.

5.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
Espécime preferencial é a secreção da nasofaringe (SNF). Considerando

novo vírus ou novos subtipos virais em processos pandêmicos, a coleta pode ser
realizada até o 7º dia, mas preferencialmente, até o 3º dia de sintomas.
Orienta-se a coleta de swabs combinado (nasal/oral) em MTV (meio de
transporte viral) ou aspirado de nasofaringe. A coleta para COVID-19 segue o
mesmo protocolo para coletas de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave). A
amostra deverá ser encaminhada com urgência para o
9
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LAFRON/LACEN-RO acompanhada de requisição GAL, Cópia do formulário
Redecap e Ficha de Notificação.
Em casos suspeitos e que houver óbito, deverá ser realizada a coleta das
seguintes amostras para o diagnostico viral e histopatológico:
• Tecido de região central dos brônquios (hilar), dos brônquios direito e
esquerdo e da traqueia proximal e distal;
• Tecido do parênquima pulmonar direito e esquerdo;
• Tecido das tonsilas e mucosa nasal;
Para

diagnostico

viral,

as

amostras

frescas

coletadas

devem

ser

acondicionadas individualmente, em recipientes estéreis, imersas em meio de
transporte viral. Após coleta, os espécimes identificados com sua origem tecidual
devem ser congelados e transportados em gelo seco.
As orientações para coleta e transporte de secreção respiratória:
a) Materiais Clínicos: 02 (dois) conjuntos de swab nasal e oral ou
secreção por aspirado da nasofaringe.
b) Quem coleta: a coleta deve ser realizada pelo médico, enfermeiro,
fisioterapeuta

ou

pessoal

de

laboratório

e

de

enfermagem

devidamente capacitados, seguindo as orientações técnicas do
LACEN/RO.
c) Cadastro e Requisição: O material clínico deverá ser cadastrado no
GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial) AGRAVO INFLUENZA e
solicitar PESQUISA DE INFLUENZA COM OBSERVAÇÃO DE
SUSPEITA

DE

CORONAVÍRUS

e

encaminhado

ao

LACEN,

acompanhado da REQUISIÇÃO DO GAL e da Ficha de Notificação
RedCap devidamente preenchidas.
d) Período da Coleta: As amostras clínicas deverão ser coletadas
preferencialmente até o 3° dia após o início dos sintomas e, no
máximo, até 0 7 dias após o início dos sintomas, independente de
utilização de medicação ou vacinação prévia.
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6.

DEFINIÇÕES

Febre e sintomas respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das
asas nasais entre outros), histórico de viagem internacional de acordo com a OMS,
nos últimos 14 dias ao aparecimento dos sinais ou sintomas ou contato próximo com
casos suspeitos;

Caso suspeito com resultado laboratorial negativo para COVID-19 ou
confirmação laboratorial para outro agente etiológico.

São considerados:
• Critério Laboratorial: Resultado positivo RT- PCR pelo protocolo Charité;
• Critério Clínico Epidemiológico: Contato próximo domiciliar de caso
confirmado laboratorialmente que apresentar febre e/ou qualquer sintoma
respiratório, dentro de 14 dias após o último contato com o paciente e para o
qual não foi possível a investigação laboratorial específica.
OBS:
* 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. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em
consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação.
** Contato próximo é definido como: 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 equipamento de proteção
individual (EPI). O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar
11
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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.

É definida como transmissão local, a confirmação laboratorial de transmissão
do COVID-19 entre pessoas com vínculo epidemiológico comprovado. Os casos que
ocorrem entre familiares próximos ou profissionais de saúde de forma limitada não
serão considerados transmissão local. As áreas com transmissão local serão
atualizadas e disponibilizadas no site do Ministério da Saúde, no link:
saude.gov.br/listacorona.

Definido como estar a aproximadamente dois metros (2m) de um paciente
com suspeita de caso por Coronavírus, dentro da mesma sala ou área de
atendimento, por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção
individual (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.

A Infecção Humana pelo 2019- 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 notificação
imediata. A notificação imediata deve ser realizada pelo meio de comunicação mais
rápido disponível, em a 24 horas a partir do conhecimento de CASO QUE SE
ENQUADRE NA DEFINI O DE SUSPEITO.
Os casos suspeitos de infecção porCOVID-19 devem ser comunicados
imediatamente para Vigilância Epidemiológica do Município (6998479-8290 e 984479144;

nuvepa_semsaugm@hotmail.com;

Plantão

epidemiológico

24h)

pelo

profissional de saúde responsável pelo atendimento.
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Os dados da notificação devem ser inseridos na ficha de notificação através
do link http://bit.ly/2019- ncov, (clicar neste link ou digitar na barra de endereços da
internet) com o CID10: B34.2 – Infecção por coronavírus de localização não
especificada.
Dúvidas de profissionais da saúde podem ser dirimidas através dos contatos
(69) 98479-8290 e 984479144 (Plantão Epidemiológico 24h).

7.

ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
A elaboração deste plano visa nortear as ações no município de Guajará-

Mirim, definindo objetivos e metas e seguindo os protocolos estabelecidos pelo
Ministério da Saúde. Dentre as atribuições a serem seguidas, podemos citar:
• Captura de rumores diante de casos suspeitos de infecção por COVID-19;
• Ampla divulgação de informações e análises epidemiológicas sobre a doença;
• Gestão dos insumos no município;
• Gestão de Recursos Humanos necessários.
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
• Notificação de casos suspeitos e análise das informações das unidades
notificantes;
• Busca ativa de casos suspeitos, surto e óbitos, assim como investigação de
comunicantes;
• Coleta de amostras clínicas de suspeitos e envio aos laboratórios de referência
para diagnóstico e/ou isolamento viral;
• Organização do fluxo de assistência diante de casos suspeitos de infecção por
COVID-19, o que inclui regulação de casos;
• Capacitação de recursos humanos para execução das ações de assistência e
Vigilância em Saúde.
• Ampla divulgação de informações e análises epidemiológicas sobre a doença;
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8.

NÍVEIS DE ATENÇÃO
Três níveis de ativação compõem este plano de contingência: Alerta, Perigo

Iminente e Emergência em Saúde Pública. Cada nível é baseado na avaliação do
risco do Coronavírus e o impacto na saúde pública. Questões importantes são
consideradas nessa avaliação:
a) Transmissibilidade da doença: Como seu modo de transmissão;
b) Propagação geográfica do COVID-19 entre humanos e animais;
c) Gravidade clínica da doença: Complicações graves, internações e mortes;
d) Vulnerabilidade da população: Incluindo imunidade pré-existente, grupos- alvo
com maiores taxas de ataque ou maior risco de graves doenças;
e) Disponibilidade de medidas preventivas: Garantir que as políticas e práticas
internas minimizem a exposição a patógenos respiratórios.
O Ministério da Saúde destaca que, até o momento, fatos e conhecimentos
sobre o COVID-19 disponíveis são limitados. Há muitas incertezas, as taxas de
letalidade, mortalidade e transmissibilidade não são definitivas e estão subestimadas
ou superestimadas. As evidências epidemiológicas e clínicas ainda estão sendo
descritas e a história natural desta doença está sendo construída. O risco será
avaliado e revisto periodicamente pelo Ministério da Saúde, tendo em vista o
desenvolvimento de conhecimento científico e situação em evolução, para garantir
que o nível de resposta seja ativado e as medidas correspondentes sejam adotadas.
ALERTA
Corresponde a uma situação em que o risco de introdução do COVID-19 no Brasil
seja elevado e não apresente casos suspeitos.
PERIGO IMINENTE
Corresponde a uma situação em que há confirmação de caso suspeito.
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN)
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). 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
14
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2011 que dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional – ESPIN. Destaca-se aqui, a publicação da Portaria nº 188, de 03 de Fevereiro de
2020 a qual: “Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) de
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)”.

8.1 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS SEGUNDO O NÍVEL
DE ATENÇÃO
8.1.1 NÍVEL: ALERTA

COMPONENTE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
• Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de
saúde;
• Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências
ou recomendações da OMS;
• Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos
para infecção humana por COVID-19;
• Fortalecer os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação e
monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo COVID-19,
conforme a definição de caso estabelecida, no devido sistema de informação
orientado pelo MS;
• Articular com a rede de serviços públicos e privados de atenção à saúde o
aprimoramento e a detecção de possíveis casos suspeitos nos serviços de saúde;
• Emitir alertas para as unidades de saúde sobre a situação epidemiológica global,
com orientações para a preparação de resposta, com medidas de prevenção e
controle para a infecção humana pelo COVID19;
• Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação da rede, para
permitir avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão;
• Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação à etiqueta
respiratória e higiene das mãos;
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• Elaboração e divulgação de materiais informativos sobre as medidas de prevenção
e controle do COVID-19;
• Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e
informações.
COMPONENTE: GESTÃO
• Articular com gestores o acompanhamento da execução do Plano de Contingência
de Infecção pelo COVID-19;
• Divulgar material desenvolvido pelas áreas técnicas (protocolos, manuais, guias,
notas técnicas e informativas);
• Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário
epidemiológico e o risco de introdução do COVID-19;
• Articular junto a outros órgãos o desenvolvimento das ações e atividades propostas
para esse nível de alerta;
• Garantir estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos
suspeitos e confirmados para o COVID-19;
• Monitorar os estoques dos insumos existentes (medicamentos e insumos
laboratoriais);
• Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos,
manuais, guias, notas técnicas);
• Orientar a atenção primária, atenção pré-hospitalar e atenção hospitalar sobre
manejo clínico e classificação de risco diante de um caso suspeito de infecção
humana pelo COVID-19;
• Desenvolver capacitações para os profissionais de saúde quanto ao acolhimento,
cuidado, medidas de isolamento, limpeza e desinfecção de superfícies, higienização
das mãos na atenção primária, assistência pré-hospitalar e hospitalar;
• Realizar levantamento dos insumos e equipamentos médico-hospitalares para
atendimento de pacientes suspeitos para infecção humana pelo COVID-19.
COMPONENTE: SUPORTE LABORATORIAL
• Organizar fluxos para diagnóstico laboratorial de casos suspeitos para a infecção
humana pelo COVID-19 junto à rede laboratorial para os vírus respiratórios;
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• Estabelecer protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo COVID-19, de
acordo com as recomendações da OMS;
• Garantir os insumos para diagnóstico da infecção humana pelo COVID-19 e outros
vírus respiratórios para a rede;
• Seguir fluxos de laboratórios de referência para envio de amostras para infecção
humana pelo COVID-19 e outros vírus respiratórios;
• Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção humana pelo
COVID-19 e outros vírus respiratórios;
• Seguir o fluxo de transporte das amostras do LAFRON/ LACEN-RO ao laboratório
de referência;
• Estimular os serviços privados sobre a adoção dos protocolos laboratoriais da rede
pública, para os casos suspeitos de infecção humana pelo COVID-19.
COMPONENTE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
• Fazer levantamento de medicamentos para o tratamento de infecção humana pelo
COVID-19;
• Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento dos pacientes
sintomáticos;
• Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de
serviço farmacêutico;
• Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que compreendem
a definição clínica para uso do fosfato de oseltamivir;
• Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito municipal;
• Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme
solicitação a demanda.
COMPONENTE: VIGILÂNCIA SANITÁRIA
• Elaborar material informativo para orientar os viajantes quanto à prevenção e
controle à infecção humana pelo COVID-19;
• Orientar as equipes de serviços privados como Bancos, Correios, Instituições de
ensino, e locais com certa concentração de pessoas sobre a atualização dos planos
17
Plano de Contingência Municipal de Guajará- Mirim-RO | COVID-19

de contingências acordado localmente sobre as orientações de prevenção e controle
da infecção humana pelo 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 protocolo da
ANVISA;
•

Emitir

alerta

sonoro/visual

em

pontos

estratégicos

de

deslocamento

municipal/estadual orientando aos viajantes quanto às medidas de prevenção e
controle para a infecção humana pelo COVID-19;
• Mobilizar e orientar a comunidade para preparação e adoção de medidas para o
enfrentamento da infecção humana pelo COVID-19.

8.1.2 NÍVEL: PERIGO IMINENTE

COMPONENTE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
• Acompanhar e monitorar os rumores sobre casos suspeitos;
• Acompanhar a situação epidemiológica e divulgar Boletins Epidemiológicos
produzidos pela SVS/MS;
• Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências
ou recomendações da OMS;
• Intensificar orientações sobre notificação e investigação de casos potencialmente
suspeitos de infecção pelo COVID-19;
• Intensificar identificação de casos potencialmente suspeitos de infecção pelo
COVID-19;
• Intensificar a disseminação de informes da OMS, OPAS e MS sobre a situação
epidemiológica da Infecção Humana pelo COVID-19 para a rede de atenção à
saúde;
• Expandir a capacidade de avaliação rápida de riscos, realizar eficaz monitoramento
de informações e investigação intersetorial e responder frente a casos suspeitos de
infecção humana por COVID-19;
• Emitir alertas para as unidades de saúde sobre a situação epidemiológica global e
nacional, com orientações para medidas de prevenção e controle para infecção
humana pelo Coronavírus;
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• Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação da rede, para
permitir avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão;
• Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de
saúde.
COMPONENTE: SUPORTE LABORATORIAL
• Fortalecer os fluxos estabelecidos para o diagnóstico laboratorial de casos
suspeitos para a infecção humana pelo COVID-19, junto à rede laboratorial de
referência para os vírus respiratórios;
• Aplicar os protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo COVID-19 de
acordo com as recomendações da OMS;
• Realizar levantamento de capacidade de resposta para o diagnóstico de infecção
humana pelo
Coronavírus;
• Garantir os insumos para diagnóstico da influenza e outros vírus respiratórios para
a rede;
• Monitorar os fluxos de transporte para o envio de amostras para os laboratórios de
referência;
• Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para o COVID-19 e outros vírus
respiratórios;
• Comunicar a vigilância epidemiológica os resultados laboratoriais para adoção de
medidas de prevenção e controle;
• Apoiar os laboratórios de referência na realização de diagnóstico de RT-PCR em
tempo real para a infecção humana pelo COVID-19 de acordo com os
procedimentos e recomendações da OMS;
• Estabelecer o fluxo para apoiar e garantir o transporte das amostras do
LAFRON/LACEN RO ao laboratório de referência;
• Definir fluxos de envio de amostras do serviço privado para os laboratórios
públicos;
• Estimular os serviços privados sobre a adoção dos protocolos laboratoriais da rede
pública, para os casos suspeitos de infecção humana pelo COVID-19 sobre a
importância da coleta, envio do diagnóstico para os laboratórios públicos ou de
referência.
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COMPONENTE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
• Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos
pacientes;
• Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de
serviço farmacêutico;
• Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que compreendem
a definição clínica para uso do fosfato de oseltamivir;
• Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme
solicitação a demanda.
COMPONENTE: VIGILÂNCIA SANITÁRIA
• Divulgar material informativo para orientar os viajantes quanto à prevenção e
controle da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19);
• Atender aos fluxos de informação sobre passageiros quando for necessária a
investigação de contatos de casos suspeitos ou confirmados do COVID-19;
• Divulgar procedimentos a serem adotados no caso de detecção de casos suspeitos
a bordo dos meios de transporte;
• Reforçar e ampliar a orientação aos viajantes com alerta sonoro/visual nos locais
de grande circulação de viajantes, sobre medidas para prevenção e controle para a
doença pelo Coronavírus 2019
(COVID-19) especialmente a higienização das mãos com frequência e etiqueta
respiratória;
• Mobilizar e capacitar a rede de vigilância em saúde, considerando os planos de
contingência locais, da necessidade da preparação e adoção de medidas para o
enfrentamento da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID- 19);
• Definição e divulgação dos equipamentos de proteção individual necessários aos
atendimentos de casos suspeitos ou confirmados sobre as medidas de precaução e
controle.
COMPONENTE: GESTÃO
• Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência, ANVISA, e
outros órgãos envolvidos na prevenção e controle da infecção humana da doença
pelo Coronavírus 2019 (COVID19);
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• Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário
epidemiológico da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID- 19);
• Articular o desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse nível de
alerta;
• Garantir estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos
suspeitos e confirmados para a infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019
(COVID-19);
• Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e
controle da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19);
• Monitorar os estoques dos insumos existentes a nível municipal (medicamentos e
insumos laboratoriais);
• Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos,
manuais, guias, notas técnicas);
• Mobilizar os responsáveis pelos serviços de saúde públicos e privados a
executarem seus protocolos, fluxos e rotinas para o acolhimento, notificação,
atendimento, medidas de prevenção e controle, entre outros;
• Estimular a articulação da rede de urgência e emergência, rede hospitalar e
laboratorial (públicos e privados) para coleta e transporte oportunos e adequados
das amostras para diagnóstico laboratorial;
• Apoiar na elaboração de fluxos intra-hospitalares para o itinerário do paciente e
desenvolvimento das atividades pelos profissionais na avaliação e monitoramento
dos casos suspeitos confirmados;
• Estimular a capacitação em serviço (serviços públicos e privados) para atualização
do cenário global e nacional da infecção humana pela doença pelo Coronavírus
2019 (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 pela doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), conforme recomendação
da ANVISA.

8.1.3 NÍVEL: EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE INTERESSE NACIONAL
COMPONENTE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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• Intensificar orientações sobre notificação e investigação de casos potencialmente
suspeitos de infecção pelo COVID-19;
• Intensificar identificação de casos potencialmente suspeitos de infecção pelo
COVID-19;
• Intensificar a disseminação de informes da OMS, OPAS e MS sobre a situação
epidemiológica da Infecção Humana pelo COVID-19 para a rede de atenção à
saúde;
• Intensificar monitoramento de boas práticas laboratoriais nos procedimentos de
coleta, armazenamento e transporte de amostras biológicas de casos suspeitos de
infecção por COVID-19;
• Divulgar as normas e diretrizes do MS para a prevenção e controle da infecção
humana por COVID-19;
• Realizar investigação do caso confirmado pela infecção humana da doença pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19);
• Manter a Rede de vigilância e atenção à saúde organizada sobre a situação
epidemiológica do país e a necessidade de adoção de novas medidas de prevenção
e controle da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19);
• Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de
saúde;
• Disponibilizar equipes de resposta rápida para a investigação de casos
confirmados da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID- 19);
• Conduzir investigação epidemiológica e rastrear contatos de casos suspeitos e
confirmados da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID- 19);
COMPONENTE: SUPORTE LABORATORIAL
• Garantir a execução dos fluxos para diagnóstico laboratorial para detecção de
infecção humana pelo
• COVID-19, junto à rede laboratorial de referência para os vírus respiratórios;
• Aplicar os protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo COVID-19, de
acordo com as recomendações da OMS;
• Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para a infecção humana pelo
COVID-19 e outros vírus respiratórios;
• Apoiar e garantir o transporte das amostras do LACEN/LAFRON ao laboratório de
referência;
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• Apoiar os serviços privados sobre a importância da coleta, fluxo de envio e
diagnóstico da infecção humana pelo COVID-19, de acordo com os protocolos.
COMPONENTE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
• Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos
pacientes;
• Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de
serviço farmacêutico;
• Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que compreendem
a definição clínica para uso do fosfato de oseltamivir;
• Monitorar o estoque de medicamentos;
• Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme
solicitação a demanda.
COMPONENTE: VIGILÂNCIA SANITÁRIA
• Intensificar a divulgação do material informativo para orientar os viajantes quanto à
prevenção e controle da infecção humana por COVID-19;
• Fortalecer as orientações para as equipes considerando a abordagem dos
viajantes e inspeção dos meios de transporte, para autorização de desembarque ou
definição de ações para investigação de casos suspeitos, se pertinente;
• Intensificar os avisos sonoro-visuais nos locais com grande circulação de viajantes,
orientando-os às medidas de prevenção e controle para a infecção humana por
COVID-19;
• Reforçar as orientações sobre a utilização dos equipamentos de proteção
individual necessários aos atendimentos de casos suspeitos e demais medidas de
precaução;
• Estabelecer medidas adicionais estabelecidas pela OMS como avaliação prévia de
sintomáticos ou assintomáticos para desembarque.
COMPONENTE: GESTÃO
• Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência, ANVISA, e
outros órgãos envolvidos na prevenção e controle do vírus COVID-19;
• Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário
epidemiológico da infecção humana por COVID-19;
23
Plano de Contingência Municipal de Guajará- Mirim-RO | COVID-19

• Articular o desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse nível de
alerta;
• Garantir e monitorar estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico
da infecção humana por COVID-19;
• Garantir e monitorar estoque estratégico de medicamento para o atendimento de
casos suspeitos e confirmados para o vírus COVID-19;
• Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos,
manuais, guias, notas técnicas);
• Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do vírus
COVID-19;
• Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos,
manuais, guias, notas técnicas);
• Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do vírus
COVID-19.

9.

FLUXO DE COLETA, ARMAZENAMENTO E ENVIO

DA AMOSTRA
Exame

Material

Quando coletar

Armazenamento

Transporte

RT PCR

Swab

Imediatamente

Manter entre 4º e 8ºC, e envio ao

Caixa com

LAFRON/LACEN-RO para

termômetro e

congelamento.

gelox

Combinado
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9.1 FICHA DE NOTIFICAÇÃO ON-LINE COVID-19
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10. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE PARA A
ASSISTÊNCIA
AOS
CASOS
SUSPEITOS
E
CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS
2019 (COVID-19)
Considerando a importância de orientar todos os profissionais de saúde do
município de Guajará-Mirim-RO frente às condutas para prevenção e controle de
infecção por COVID-19, orienta-se que:
• O serviço de saúde deve garantir que as políticas e práticas internas minimizem a
exposição a patógenos respiratórios, incluindo o COVID-19;
• As medidas devem ser implementadas antes da chegada do paciente ao serviço
de saúde, na chegada, triagem e espera do atendimento e durante toda a
assistência prestada;
• O serviço de saúde deve garantir condições adequadas para higienização das
mãos (sabonete líquido, lavatório/pia, papel toalha e lixeira com abertura sem
contato manual além de dispensador com preparação alcoólica) e fornecimento de
equipamentos de proteção individual.

10.1 MEDIDAS GERAIS
• Casos suspeitos deverão utilizar máscara cirúrgica e orientados quanto à etiqueta
respiratória (usar lenços de papel ao tossir, espirar ou tocar em secreção nasal);
• A prática frequente de higienização das mãos deverá ser enfatizada;
• Além das precauções padrão, deverão ser implementadas precauções adicionais
para gotícula e contato;
• Os profissionais de saúde deverão realizar higiene das mãos e utilizar os
equipamentos de proteção individual – EPI (máscara cirúrgica, avental impermeável,
luvas de procedimentos assim como gorro e óculos de proteção em alguns
procedimentos);
• Para procedimentos geradores de aerossol tais como intubação, aspiração
orotraqueal, ventilação não invasiva e outros, será necessário que o profissional de
saúde utilize máscara do tipo N95, PFF2 ou equivalente;
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• É recomendado que estes procedimentos sejam realizados em unidades de
isolamento, com porta fechada e número restrito de profissionais sempre em uso de
EPI;
• O paciente suspeito deverá ser mantido, preferencialmente, em quarto privativo,
sinalizado com alerta para precaução respiratória para gotículas limitando fluxo de
pessoas, além de portas fechadas e adequada ventilação;
• Isolamento por coorte (separar pacientes com suspeita ou confirmação de infecção
pelo COVID-19 em uma mesma área/quarto) poderá ser realizado na insuficiência
de quartos privativos para atendimento de todos os casos suspeitos ou confirmados
de infecção pelo Coronavírus, respeitando-se a distância mínima de 1m entre os
leitos e a troca da paramentação na assistência de cada paciente.

10.2 ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE
URGÊNCIA E TRANSPORTE INTERINSTITUCIONAL
• Os veículos deverão melhorar sua ventilação para aumentar a troca de ar durante
o transporte;
• A limpeza e desinfecção de superfícies internas do veículo deverão ocorrer após o
transporte, podendo ser utilizado álcool 70%, hipoclorito de sódio ou outro
desinfetante adequado para esta finalidade;
• Todos os pacientes suspeitos deverão utilizar máscara cirúrgica durante todo o
transporte e os profissionais de saúde, equipamentos de proteção individual para
precaução respiratória e de contato;
• Realizar/intensificar a higienização das mãos e utilização de preparação alcoólica;
• Realizar comunicação efetiva com o serviço que irá admitir o paciente;
• Em casos de procedimentos que possam gerar aerossol (IOT, aspiração e outros),
está indicado o uso de máscara N95 pelos profissionais durante todo o transporte;
• Se possível evitar o transporte interinstitucional, realizando a transferência
somente mediante justificativa e o paciente em uso de máscara cirúrgica
obrigatoriamente.

10.3 ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL
• Para agendamento de consultas, orientar pacientes a informar sobre sintomas de
alguma infecção respiratória assim que chegar ao serviço de saúde para execução
de ações preventivas tal como a disponibilização de máscara cirúrgica;
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• Disponibilizar insumos para higienização das mãos e dispensadores com
preparação alcoólica nas salas de espera e pontos de assistência, incentivando a
prática frequente;
• Garantir a triagem e o isolamento rápido de pacientes suspeitos de infecção pelo
Coronavírus ou outra infecção respiratória (febre, tosse);
• Orientar pacientes quanto à etiqueta respiratória, cobrindo boca e nariz com lenço
de papel ao tossir ou espirrar; realizar higiene nasal com lenço descartável; evitar
tocar mucosas de olhos, nariz e boca; e proceder a higienização das mãos;
• Manter ambientes ventilados e realizar a limpeza e desinfecção de superfícies e
equipamentos que tenham sido utilizados na assistência ao paciente e/ou tocados
com frequência pelos pacientes;
• Não tocar em superfícies próximas ao paciente ou mesmo fora do ambiente do
paciente com luvas ou outro EPI contaminado;
• Não transitar pelo serviço de saúde utilizando EPI. Estes deverão ser retirados
imediatamente após a saída do quarto ou área de isolamento;
• Se necessário transferir o paciente para outro serviço, comunicar previamente o
serviço referenciado.

10.4 ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR
• Utilizar precauções padrão para todos os pacientes;
• Intensificar higienização das mãos, respeitando os 5 momentos de higienização;
• Identificar e isolar precocemente pacientes suspeitos, instituindo precauções
adicionais (contato e gotículas) na assistência dos mesmos e em situações
especiais geradoras de aerossol, implementar precauções para aerossol;
• Imediatamente antes da entrada no quarto, disponibilizar insumos 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;
• Limitar a movimentação do paciente para fora da área de isolamento. Se
necessário o deslocamento, manter máscara cirúrgica no paciente durante todo o
transporte;
• Nos casos em que forem necessários acompanhantes, orientar quanto à
importância da higienização das mãos e utilização de máscara cirúrgica.
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10.5 DURAÇÃO DAS PRECAUÇÕES E ISOLAMENTO
• Até que haja informações disponíveis sobre a disseminação viral após melhora
clínica,

a

suspensão

das

precauções

e

isolamento

deve

ser

avaliada

individualmente, em conjunto com autoridades de saúde locais, estaduais e federais;
• Para descontinuar medidas de precaução sempre considerar: presença de
sintomas relacionados à infecção pelo COVID-19 data em que os sintomas foram
resolvidos, outras condições que exigiriam precauções específicas (por exemplo,
tuberculose), outras informações laboratoriais que refletem o estado clínico,
alternativas ao isolamento hospitalar, como a possibilidade de segura em casa.

10.6 PROCEDIMENTOS DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
• O processamento deve ser realizado de acordo com as características, finalidade
de uso e orientação dos fabricantes e dos métodos escolhidos, respeitando as
determinações previstas na RDC 15/12, uma vez que não há uma orientação
especial quanto ao processamento de equipamentos, produtos ou artigos utilizados
na assistência a casos suspeitos ou confirmados de COVID-19;
• Respeitar fluxo para recolhimento e transporte de artigos processáveis de forma a
prevenir a contaminação de pele, mucosas e roupas ou a transferência de
microrganismos para outros pacientes ou ambientes.

10.7 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES
• Não há uma recomendação diferenciada para a limpeza e desinfecção de
superfícies em contato com casos suspeitos ou confirmados pelo Coronavírus,
sendo recomendado que a limpeza das áreas de isolamento seja concorrente
(diariamente e em todos os períodos), imediata (realizada em qualquer momento,
quando ocorrem sujidades ou contaminação do ambiente e equipamentos com
matéria orgânica) ou terminal (após a alta, óbito ou transferência do paciente);
• Os vírus são inativados pelo álcool a 70% e pelo cloro, deste modo preconiza-se a
desinfecção com uma destas soluções após realização da limpeza;
• Se a superfície apresentar matéria orgânica visível, recomenda-se que o excesso
da sujidade seja removido com papel absorvente e posteriormente realizar a limpeza
e desinfecção desta;
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• Tanto para limpeza quanto desinfecção é necessária a adoção das medidas de
precaução já citada (contato e respiratória);
• Todas as superfícies próximas ao paciente (ex: grades da cama, cadeiras, mesas
de cabeceira e de refeição) e aquelas frequentemente tocadas (ex: maçanetas,
superfícies de banheiros nos quartos dos pacientes) deverão passar pelo processo
de limpeza e desinfecção;
• Os equipamentos eletrônicos de múltiplo uso (ex: bombas de infusão, aqueles
usados durante a prestação da assistência ao paciente) e os dispositivos móveis
frequentemente movimentados para dentro e para fora dos quartos dos pacientes
(ex: verificadores de pressão arterial e oximetria) também devem ser incluídos no
processo de limpeza e desinfecção; especialmente se forem utilizados por pacientes
suspeitos ou confirmados.

10.8 PROCESSAMENTO DE ROUPAS
Não há necessidade de ciclos de lavagem especial para roupas provenientes
de casos suspeitos ou confirmados do Coronavírus, entretanto, ressalta-se que deve
haver o mínimo de agitação e manuseio na retirada da roupa suja além de ser
necessário acondicionar em saco plástico aquelas com grande quantidade de
matéria orgânica, observando-se as medidas de precauções já estabelecidas.

10.9 RESÍDUOS
• Segundo informações até o presente momento, o COVID-19 pode ser enquadrado
como agente biológico classe de risco 3, seguindo a Classificação de Risco dos
Agentes Biológicos/2017, sendo sua transmissão de alto risco individual e moderado
risco para a comunidade. Deste modo, todos os resíduos provenientes da
assistência a pacientes suspeitos ou confirmados desta infecção devem ser
enquadrados na categoria A1, conforme RDC nº 222/2018, sendo necessário
acondicionamento em saco branco leitoso e identificado pelo símbolo de substância
infectante;
• Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à
punctura, ruptura, vazamento e tombamento, com tampa provida de sistema de
abertura sem contato manual, com cantos arredondados;
• Estes resíduos devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente
adequada.
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10.10 ORIENTAÇÕES PARA CUIDADO DOMICILIAR
• Orientar sobre a necessidade de permanecer em afastamento temporário em
domicílio,

evitando

distância

dos

demais

familiares,

além

de

evitar

o

compartilhamento de utensílios domésticos;
• O paciente deve ser isolado em ambiente privativo com ventilação natural e limitar
a recepção de contatos externos;
• Orientar possíveis contatos quanto à importância da higienização das mãos;
• O acesso em domicílio deve ser restrito aos trabalhadores da saúde envolvidos no
acompanhamento do caso.

11. LABORATÓRIO CENTRAL
O LACEN-RO é o responsável por processar as amostras para o COVID-2019
e testar para uma gama de vírus de transmissão respiratória, incluindo H1N1, H3N2,
Vírus Sincicial Respiratório, Rinovírus, dentre outros e enviar a amostra para
testagem nos centros de referência nacional.

11.1. COLETA
Usar equipamento de proteção individual (EPI) adequado, que inclui luvas
descartáveis,

avental e

proteção

para

os

olhos

ao

manusear

amostras

potencialmente infecciosas bem como uso de máscara N95 durante procedimento
de coleta de materiais respiratórios com potencial de aerossolização (aspiração de
vias aéreas ou indução de escarro). A realização de coleta de amostra está indicada
sempre que ocorrer a identificação de caso suspeito. Orienta-se a coleta por swaps
combinado (nasal/oral), aspirado nasofaríngeo ou também amostra de secreção
respiratória inferior (escarro lavado traqueal ou lavado bronco-alveolar).
É necessária à coleta de 01 amostra respiratória. A coleta deve seguir o
protocolo de
Influenza na suspeita de COVID-19 e ser encaminhada com urgência para o
LAFRON/LACEN-RO
O laboratório estadual de LAFRON/LACEN-RO deverá cadastrar o exame no
Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). No campo “observação” da
requisição, descrever que:
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“Amostra de paciente que atende a definição de caso suspeito da doença pelo
Coronavírus (COVID19)”. A amostra deverá estar acompanhada das seguintes
fichas:

requisição

do

GAL

e

ficha

de

notificação

de

caso

suspeito

(http://bit.ly/2019ncov).

12. Atividades a serem realizadas na Fronteira
terrestre com Guajará-Mirim/RO
A Secretária Municipal de Saúde e os demais órgãos que atuam na fronteira
devem articular estratégias para definição de caso e manejo possíveis a serem
identificados na passagem de fronteira terrestre.
Na situação de caso suspeito, que atenda a definição de caso, entrar com VE
(69) 98479-8290 ou 98447-9144.
O Hospital Regional de Guajará- Mirim é a referência para casos graves que
necessitam de internação.
A rede básica de Guajará-Mirim fará o atendimento dos pacientes suspeitos
com sintomatologia.
O Hospital CEMETRON e o Hospital Infantil Cosme Damião são referências
estadual para os casos suspeitos graves de (COVID-19) do nosso município.
Articulação junto às autoridades da Bolívia na coordenação das medidas de
detecção, avaliação e resposta da vigilância e sensibilização quanto aos fluxos
estabelecidos no plano de contingência de Guajará Mirim-RO.
O Posto da ANVISA recepcionará os viajantes (passageiros e tripulantes) e
fará a identificação dos comunicantes/contactantes do caso suspeito. A ANVISA
identificará os viajantes compatíveis com definição de contato de caso suspeito ou
contactantes e acionará a vigilância local para o atendimento imediato e
monitoramento por 14 dias, na busca de novos casos.

12.1. VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR
O objetivo da Vigilância à saúde do Trabalhador é garantir políticas e práticas
internas que visem à proteção da saúde do trabalhador evitando a exposição
inadequada ao novo Coronavírus (COVID-2019), assegurando organização de
serviços, com capacitação de profissionais e disponibilização de infraestrutura
adequada.
O serviço de saúde deve adotar medidas para garantir a saúde do
trabalhador, limpeza do ambiente, lavatório de fácil acesso para higiene das mãos,
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fornecendo sabão líquido, álcool em gel, capacitação dos profissionais que atuam
nesse setor, com especial cuidado para a definição dos critérios de casos suspeitos.
A equipe de saúde, em contato com caso suspeito de Coronavírus COVID2019 deve fazer uso de:
• Máscara cirúrgica;
• Avental impermeável;
• Luvas de procedimento;
• Óculos de proteção ou protetor facial;
• Higiene frequente das mãos, com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica;
• Avaliar o estado clínico do paciente (leve, moderado, grave) e encaminhar para
isolamento privativo domiciliar ou hospitalar.

12.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE MÁSCARAS N95
Dados da literatura e normas regulamentadoras mostram que, para doenças
cuja transmissão é exclusivamente respiratória, a máscara recomendada N95 pode
ser reutilizada desde que estas medidas sejam tomadas:
• A máscara N95 só pode ser reutilizada sempre pela mesma pessoa;
• A máscara deve estar em bom estado de conservação (seca sem sujidade visível
ou odor desagradável, clip íntegro, alças elásticas com elasticidade preservada);
• Quando não estiver em atendimento, armazenar a máscara dobrada em
embalagem limpa e arejada de plástico fenestrado (furado) ou envelope pardo
(papel);
• Não tocar a parte interna da máscara devido a risco de perda da integridade da
mesma (redução da vida útil devido à contaminação da parte interna por manuseio
inadequado); - Higienizar as mãos antes e depois do uso da máscara N95.

12.3. MANEJO DA MÁSCARA N95
• Colocar a máscara cuidadosamente cobrindo a boca e o nariz. Amarre com
segurança para minimizar os espaços entre a face e a máscara;
• Enquanto estiver em uso, evitar tocar na máscara;
• Remover a máscara usando a técnica apropriada, ou seja, não tocar na frente da
máscara, removê-la sempre por trás;
• Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente em uma máscara usada,
deve-se realizar a higiene das mãos;
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• Substituir as máscaras, por uma nova (limpa e seca), assim que a mesma tornarse úmida, suja ou contaminada por fluidos corpóreos, com vedação inaceitável e
alças elásticas não íntegras;
O Respirador (N95) não tem uma data de validade pré-determinada, deve
sim, ser observadas as condições visíveis do respirador, ou seja, enquanto a
máscara se encontra integra, sem amassos, rasgos e sem que esteja molhada,
contaminada, etc., poderá ser utilizada, sem medo, e esse prazo pode ser um dia
uma semana.

13. COMUNICAÇÃO SOCIAL
13.1. PLANO DE COMUNICAÇÃO DE RISCO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
As ações de comunicação são parte essencial na resposta a situações de
emergência em saúde.
Dessa forma, a principal tarefa da assessoria de comunicação dos órgãos
públicos é prestar informações precisas e em tempo hábil para preparar a população
para o enfrentamento de um cenário de insegurança e evitar pânico. É importante
também trabalhar em sintonia com a estratégia de comunicação do Ministério da
Saúde, reforçando e potencializando as mensagens do nível central.

13.2. PÚBLICO-ALVO E OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO
• População em geral – Manter a população informada e evitar reações sociais
contra os pacientes, motivadas pela desinformação;
• Profissionais de Saúde – Além de serem informados, é preciso contribuir no
esclarecimento dos profissionais sobre qual será a sua participação no processo e
nos acontecimentos;
• Gestores da rede pública – Contribuir na organização do setor e na manutenção de
um discurso unificado com o governo federal;
• Viajantes e turistas – Informar sobre sintomas e sobre pontos de apoio na rede
pública para casos de suspeita da doença;
• Profissionais de portos – reforçar orientações importantes para a população;
• Redes Sociais – manter internautas informados e monitorar boatos e mensagens,
respondendo quando necessário.
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13.3. AÇÕES SUGERIDAS
• Elaboração de material de apoio com síntese atualizada de cenários;
• Elaboração de artigos e releases;
• Treinamento de porta-voz;
• Monitoramento de mídia com atenção especial para mídia municipal;
• Monitoramento de redes sociais, prevendo intervenções personalizadas das
autoridades/porta-voz municipal com comentários para possíveis correções de
informações;
• Reunião com equipe das coordenadorias municipais para compartilhar informações
e alinhar atuação;
• Estabelecer parcerias com entidades de profissionais de saúde para criar canais
de comunicação e informação;
• Abordagem a meios de comunicação municipal para sensibilizar e estabelecer um
canal de confiança para informar sobre fatos novos, evitando pânico e a difusão de
informações incorretas; Entrevistas para reforço da comunicação em rádio.

13.4. TELEFONES ÚTEIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

(69) 98447-9144

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
HOSPITAL REGIONAL
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

(69) 98479-8290
(69) 98401-4759
(69) 98401-1636

13.5. ÓRGÃOS DE APOIO:
•

ANVISA

•

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

•

LACEN/LAFRON

•

POLÍCIA MILITAR

•

POLÍCIA AMBIENTAL

•

POLÍCIA FEDERAL

•

POLÍCIA CÍVIL

•

DEFESA CÍVIL

•

PROMOTORIA

•

BOMBEIROS
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•

ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS

•

CONSULADO BOLIVIANO

•

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/AGEVISA

•

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

•

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

•

RÁDIO EDUCADORA

•

RÁDIO RONDÔNIA FM

•

RÁDIO CBN/AMAZÔNIA

•

TV GUAJARÁ

•

PRINCIPAIS SITES DA CIDADE

•

CASAI/DSEI

•

UNIR

•

IFRO

•

ORDEM DOS PASTORES DE GUAJARÁ-MIRIM

•

DIOCESE DE GUAJARÁ-MIRIM

14. MEDIDAS DE CONTIGENCIAMENTO
Estaremos disponibilizando se necessário espaço adequado para internação
de casos SUSPEITOS GRAVES; o atendimento será através do Comitê de
Enfrentamento e Equipe Volante que será composto por: 13 médicos, 13
enfermeiros, 15 técnicos de enfermagem e 7 motoristas; Este Comitê
funcionará através do telefone 192.

15. RECURSOS NECESSÁRIOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA

Ord

QTD.

UNID

DISCRIMINAÇÃO

VALOR
UNIT (R$)

VALOR
TOTAL (R$)

1

Cloreto de sódio 0,9 % bolsa/frasco sistema fechado
2000 Bolsa/Frs 100 mL

R$ 1,95

R$ 3.900,00

2

800

Cloreto de sódio 0,9 % bolsa/frasco sistema fechado
Bolsa/Frs 250 mL

R$ 2,39

R$ 1.912,00

3

1000 Bolsa/Frs Cloreto de sódio 0,9 % bolsa sistema fechado 500 ML

R$ 3,02

R$ 3.020,00
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4
5
6

Bolsa/Frs Cloreto de sódio 0,9 % bolsa sistema fechado 1.000 Ml
Glicose, solução de, 5 % Bolsa/frasco sistema
1000 Bolsa/Frs fechado, 500 ml
500

R$ 5,00

R$ 2.500,00

R$ 3,12

R$ 3.120,00

R$ 3,11

R$ 3.110,00

Bromoprida 5mg/ml, solução injetável ampola 2 mL
Dexametasona 4 mg/ml ampolas 2,5 mL
Omeprazol 40 mg/ml, Solução injetável frasco/ampola

R$ 1,49
R$ 0,60
R$ 6,52

R$ 5.215,00

R$ 0,45

R$ 6.520,00
R$ 675,00

R$ 1,37

R$ 2.055,00

Ringer com mg/mL) + cloreto de potássio (0,3 mg/mL)
1000 Bolsa/Frs + cloreto de cálcio (0,2 mg/mL) + lactato de sódio (3
mg/mL), bolsa/frasco sistema fechado 500 mL

7 3500
8 2500
9 1000
10 1500

Amp
Amp
Frasco
Amp

R$ 1.500,00

11

1500

Amp

Dipirona 500 mg/ml Solução injetável ampola 2 mL
Escopolamina, brometo de n-butil + dipirona 4 mg + 500
mg/ml, solução injetável ampola 5 mL

12
13

48

Frasco

Hidrocortisona pó 100 mg, Solução injetável frasco/ampola

R$ 2,17

R$ 104,16

49

Frasco

Hidrocortisona pó 500 mg, Solução injetável frasco/ampola

R$ 5,31

R$ 260,19

14

1000

Amp

R$ 1,96

R$ 1.960,00

15

2000

Amp

Prometazina, cloridrato 25 mg/Ml solução injetável ampola 2
mL
Ranitidina 50 mg/ml, solução injetável ampola 2 mç

R$ 0,52

R$ 1.040,00

R$ 0,72

R$ 288,00

R$ 0,66

R$ 528,00

16

17

400

800

Unid

Unid

Cateter para punção venosa periférica nº 14g
siliconizado, radiopaco. Cateter venoso periférico,
14g, agulha com bisel curto e trifacetado, protetor do
conjunto agulha/cateter, conector luer, câmara de
refluxo transparente, tampa protetora de câmara de
refluxo, siliconizado, radiopaco, estéril, descartável.
Embalagem individual,
com abertura asséptica,
contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e dados de esterilização, validade e
número de lote e registro no MS
Cateter para punção venosa periférica nº siliconizado,
radiopaco. Cateter venoso periférico, 16g, agulha com
bisel curto e trifacetado, protetor do conjunto
agulha/cateter, conector luer, câmara de refluxo
transparente, tampa protetora de câmara de refluxo,
siliconizado,
radiopaco,
estéril,
descartável.
Embalagem individual, com abertura asséptica,
contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e dados de esterilização, validade
e número de lote e registro no MS
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18

19

20

21

2000

4000

4000

4000

Unid

Cateter para punção venosa periférica nº siliconizado,
radiopaco. Cateter venoso periférico, 18g, agulha com
bisel curto e trifacetado, protetor do conjunto
agulha/cateter, conector luer, câmara de refluxo
transparente, tampa protetora de câmara de refluxo,
siliconizado,
radiopaco,
estéril,
descartável.
Embalagem individual, com abertura asséptica,
contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e dados de esterilização, validade
e número de lote e registro no MS

R$ 0,64

R$ 1.280,00

Unid

Cateter para punção venosa periférica nº siliconizado,
radiopaco. Cateter venoso periférico, 20g, agulha com
bisel curto e trifacetado, protetor do conjunto
agulha/cateter, conector luer, câmara de refluxo
transparente, tampa protetora de câmara de refluxo,
siliconizado,
radiopaco,
estéril,
descartável.
Embalagem individual, com abertura asséptica,
contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e dados de esterilização, validade
e número de lote e registro no MS

R$ 0,67

R$ 2.680,00

Unid

Cateter para punção venosa periférica nº 22g
siliconizado, radiopaco. Cateter venoso periférico, 22g,
agulha com bisel curto e trifacetado, protetor do
conjunto agulha/cateter, conector luer, câmara de
refluxo transparente, tampa protetora de câmara de
refluxo, siliconizado, radiopaco, estéril, descartável.
Embalagem individual, com abertura asséptica,
contendo externamente dados de identificação,
procedência, tipo e dados de esterilização, validade
e número de lote e registro no MS

R$ 0,60

R$ 2.400,00

Unid

Cateter para punção venosa periférica nº 24g
siliconizado, radiopaco. venoso periférico, 24g, agulha
com bisel curto e trifacetado, protetor do conjunto
agulha/cateter, conector luer, câmara de refluxo
transparente, tampa protetora de câmara de refluxo,
siliconizado,
radiopaco,
estéril,
descartável.
Embalagem individual, com asséptica, contendo
externamente dados de identificação, procedência, tipo
e dados de esterilização, validade e número de lote
e registro no MS

R$ 0,63

R$ 2.520,00
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22

200

Unid

23

100

Unid

24

70

Unid

25

70

Unid

26

400

Unid

27

100

Unid

28

250

Unid

Sonda foley duas vias adultos Nº 16 confeccionada em
silicone (grau médico) puro transparente com
extremidade distal arredondada, orifícios laterais e
balonete inflável ate 10ml/cc. Resistente a 300
temperaturas de ate 200°c. A sonda devera ter em seu
marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do
balão. Acondicionada individual, com dados de
procedência, data e tipo de esterilização, prazo de
validade descrever incompleto, e registro da ANVISA
Sonda foley duas vias adultos Nº 18 confeccionada em
silicone (grau médico) puro transparente com
extremidade distal arredondada, orifícios laterais e
balonete inflável ate 10ml/cc. Resistente a 300
temperaturas de ate 200°c. A sonda devera ter em seu
marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do
balão. Acondicionada individual, com dados de
procedência, data e tipo de esterilização, prazo de
validade descrever incompleto, e registro da ANVISA
Sonda foley duas vias adultos Nº 20 confeccionada em
silicone (grau médico) puro transparente com
extremidade distal arredondada, orifícios laterais e
balonete inflável ate 10ml/cc. Resistente a 300
temperaturas de ate 200°c. A sonda devera ter em seu
marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do
balão. Acondicionada individual, com dados de
procedência, data e tipo de esterilização, prazo de
validade descrever incompleto, e registro da ANVISA
Sonda foley duas vias adultos Nº 22 confeccionada em
silicone (grau médico) puro transparente com
extremidade distal arredondada, orifícios laterais e
balonete inflável ate 10ml/cc. Resistente a 300
temperaturas de ate 200°c. A sonda devera ter em seu
marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do
balão. Acondicionada individual, com dados de
procedência, data e tipo de esterilização, prazo de
validade descrever incompleto, e registro da ANVISA
Álcool em gel PARA HIGIENIZAÇAO DE MÃOS, sem
perfume; composição: 70% álcool etílico, 1% silicone,
2% glicerina, gel; embalagem plástica com válvula
dosadora (bico de pato), contendo no mínimo 1.000ml.
Papel toalha, interfolha, não reciclado alto absorção,
02 (duas) dobras, largura mínima 22.5 x 22.5cm, na
cor branca embalagem pacote c/ 1000 folhas.
Máscara descartável, para incômodas, em formato de
concha moldado em manta sintética com elástico para
fixação, isenta de CA, deve atender as normas da
ABNT 13698/2011, registro na ANVISA filtragem com
94%. Com filtro p/ poeira respirador PFF1 para odor e
vapores incômodos.

R$ 3,14

R$ 628,00

R$ 4,99

R$ 499,00

R$ 2,96

R$ 207,20

R$ 3,00

R$ 210,00

R$ 9,95

R$ 3.980,00

R$ 7,46

R$ 746,00

R$ 3,99

R$ 997,50
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29

3000

Unid

30

400

Unid

32

1000

CAIXA

32

1000

CAIXA

32

1000

CAIXA

32

4000

Pacote

32

700

Pacote

Equipo macrogotas tubo de extensão em PVC; igual ou
superior 1,20m de comprimento, transparente, atóxico,
ponta porturante. Câmara de gotajamento transparente
flexível, em PVC atóxico, regulador de fluxo em forma de
pinça rolete. Adaptador luer universal com tampa protetor,
c/ injetor lateral c/ câmara flexível dispositivo para infusão,
controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais.
Esparadrapo impermeável (10cm x 4,5m) cor branca –
confeccionado em tecido apropriado de fios de algodão,
massa adesiva com boa aderência, isento de substâncias
alérgenas, enrolado em carretel. Embalagem com dados de
identificação, procedência. Data de fabricação, prazo de
validade e atender à legislação sanitária vigente e
pertinente ao produto, entregue (unid. Ou rolo).
luva não estéril,TAMANHO P, confeccionada em látex
natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade
táctil, boa elasticidade, resistente a tração, lubrificada com
material atóxico. acondicionada em embalagem coletiva.
caixa com 100 unidades, o produto deve trazer impresso no
rótulo as seguintes informações: procedência, data de
fabricação, validade e registro/anvisa
luva não estéril,TAMANHO M, confeccionada em látex
natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade
táctil, boa elasticidade, resistente a tração, lubrificada com
material atóxico. acondicionada em embalagem coletiva.
caixa com 100 unidades, o produto deve trazer impresso no
rótulo as seguintes informações: procedência, data de
fabricação, validade e registro/anvisa
luva não estéril, TAMANHO G, confeccionada em látex
natural, textura uniforme. ambidestra, com alta sensibilidade
táctil, boa elasticidade e resistente a tração, lubrificada com
material atóxico. acondicionada em embalagem coletiva.
caixa com 100 unidades. o produto deve trazer impresso no
rótulo as seguintes informações: procedência, data de
fabricação, validade e registro/anvisa
Avental descartável, manga longa, punho com elástico ou
látex, confeccionado em tecido não tecido (tnt), aberto nas
costas, com tiras para amarrar na cintura e no pescoço,
gramatura 30 g/m², cadastro e registro na anvisa. cor:
branco, estéril, não libera hipoalergênico,
atóxico,
condutividade térmica, baixa flambalidade, não
impermeável. medida padrão: entre 1,10 a 130
comprimento x 1,30 a 1,60 largura.
Avental descartável sem mangas tamanho único, para uso
em pacientes: em não tecido, com gramatura mínima de 20
g/m², sem emendas, furos, rasgos ou defeito, com bordas
bem acabadas com costura tipo overloque, decote redondo,
sem mangas, com abertura na parte posterior
e
fechamento total em transpasse, através de cadarços com
comprimento suficiente para fechamento da região
abdominal. Embalado conforme a praxe do fabricante, em
pacotes com 10 unidades.

R$ 0,85

R$ 2.550,00

R$ 6,64

R$ 2.656,00

R$ 15,00 R$ 15.000,00

R$ 15,00 R$ 15.000,00

R$ 14,70 R$ 14.700,00

R$ 1,45

R$ 5.800,00

R$ 11,84

R$ 8.288,00
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32

32

32

1500

MACACÃO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM
NÃO TECIDO, FECHAMENTO EM ZÍPER COM ABA
PROTETORA, ELÁSTICO NO CAPUZ, CINTURA, PULSOS
E
TORNOZELOS,
DESCARTÁVEL,RESPIRÁVEL,
OFERECE
PROTEÇAO
CONTRA
AGENTES
UNIDADE INFECCIOSOS E FLUIDOS CORPORAIS (COVID-19).
APRESENTAR CA (APROVAÇÃO MINISTÉRIO DO
TRABALHO) PARA PROTEÇÃO DE TRABALHADORES
DE SAÚDE COMO LABORATÓRIOS E CLÍNICAS
MÉDICAS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS
ENTREGA.

10.000

Unid

Avental manga longa, com abertura atrás, fita de
amarrar, botão na gola para melhor ajuste, punho de
elástico Atóxico, Impermeável, Utilizado em ambientes
que requerem proteção à líquidos e proteção química,
possuir CA - Certificado de Aprovação do Ministério do
Trabalho.

R$ 25,00

R$
250.000,00

Unid

ÓCULOS DE PROTEÇÃO LATERAL, incolor contra
UVA/UVB vision 4000 H, lente incolor em policarbonato,
ponte nasal de policarbonato injetada na mesma peça da
lente, escudo lateral de policarbonato, ângulo das lentes
reguláveis, ajuste telescópio da haste em 04 posições,
embalagem individual. Deve possuir CA, garantia mínima
de 3 meses.

R$ 7,10

R$ 7.100,00

1000

R$ 30,00 R$ 45.000,00

Tot
al

ITEM

1

R$
419.949,05

QTDA

4

UNID

DESCRIÇÃO

MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA USO NA MONITORAÇÃO DE
ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO
NÃO-INVASIVA (PNI) E OXIMETRIA (SPO2), PARA USO EM PACIENTES
UNID ADULTO/PEDIÁTRICO E NEONATAL. TIPO DE MONITOR: PRÉ
CONFIGURADO - TAMANHO DA TELA: DE 10" a 12" - SUPORTE
P/MONITOR: POSSUI. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, COM
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PORTO VELHO.

VALOR
UNITÁRIO
APROXIMADO

R$ 20.893,00

VALOR TOTAL

R$ 83.572,00
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4

VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO.
VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA
PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. POSSUIR OS
SEGUINTES MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATÓRIOS
COMPATÍVEIS: VENTILAÇÃO COM VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO
COM
PRESSÃO
CONTROLADA;
VENTILAÇÃO
MANDATÓRIA
INTERMITENTE SINCRONIZADA; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE
PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO, CICLADO A TEMPO E
COM PRESSÃO LIMITADA OU MODO VOLUME GARANTIDO PARA
PACIENTES NEONATAIS; VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS, VENTILAÇÃO
NÃO INVASIVA; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS CPAP; VENTILAÇÃO DE BACK UP NO MÍNIMO NOS MODOS
ESPONTÂNEOS; SISTEMA DE CONTROLES: POSSUIR CONTROLE E
AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS:
PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ
60CMH20; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 10 A 2000ML;
FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100RPM; TEMPO
INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; PEEP DE NO
MÍNIMO ATÉ 40CMH20; SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR FLUXO DE
NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; FIO2 DE NO MÍNIMO 21 A 100%.
SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12
POLEGADAS TOUCH-SCREEN; MONITORAÇÃO DE VOLUME POR
SENSOR PROXIMAL PARA PACIENTES NEONATAIS E DISTAL PARA
PACIENTES ADULTOS, SENDO OBRIGATORIAMENTE AUTOCLAVÁVEL
PARA OS PACIENTES NEONATAIS - DEVERÁ SER FORNECIDO DOIS
SENSORES DE FLUXO PARA CADA CATEGORIA DE PACIENTE;
PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS / CALCULADOS: VOLUME
CORRENTE EXALADO, VOLUME CORRENTE INSPIRADO, PRESSÃO DE
UNID PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS,
FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL E ESPONTÂNEA, TEMPO
INSPIRATÓRIO, TEMPO EXPIRATÓRIO, FIO2 COM MONITORAÇÃO POR
SENSOR PARAMAGNÉTICO OU ULTRASSÔNICO, RELAÇÃO I:E,
RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP.
APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO,
VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME E
APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS NO MÍNIMO PARA
PEEP, COMPLACÊNCIA, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME
EXPIRATÓRIO E RESISTÊNCIA DAS VIAS AÉREAS. SISTEMA DE
ALARMES COM PELO MENOS: ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO
INSPIRATÓRIA, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA
RESPIRATÓRIA, ALTA/BAIXA FIO2, APNEIA, PRESSÃO DE O2 BAIXA,
PRESSÃO DE AR BAIXA, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, FALTA DE
ENERGIA, BAIXA CARGA DA BATERIA E PARA VENTILADOR SEM
CONDIÇÃO PARA FUNCIONAR, OU SIMILAR. RECURSO DE
NEBULIZAÇÃO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO SEM ALTERAÇÃO DA
FIO2 AJUSTADA; TECLA PARA PAUSA MANUAL INSPIRATÓRIA E
EXPIRATÓRIA. ARMAZENAR NA MEMÓRIA OS ÚLTIMOS PARÂMETROS
AJUSTADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE
NO MÍNIMO 30 MINUTOS; O VENTILADOR DEVERÁ CONTINUAR
VENTILANDO O PACIENTE MESMO COM A FALTA DE UM DOS GASES EM
CASO DE EMERGÊNCIA E ALARMAR INDICANDO O GÁS FALTANTE.
ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: UMIDIFICADOR AQUECIDO,
JARRA TÉRMICA, BRAÇO ARTICULADO, PEDESTAL COM RODÍZIOS, 2
CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, 2 CIRCUITO PACIENTE
NEONATAL/PEDIÁTRICO, 2 VÁLVULAS DE EXALAÇÃO, MANGUEIRAS
PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO.

R$ 45.000,00

R$
180.000,00
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3

4

150

5

50

VENTILADOR DE TRANSPORTE: VENTILADOR PULMONAR DE
TRANSPORTE: EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPATÍVEL COM USO
ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. TIPO MICROPROCESSADO. PARA
UTILIZAÇÃO EM UNIDADES MÓVEIS E PRONTOS SOCORROS. POSSUI
DISPLAY LCD PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS.
MODALIDADES VENTILATÓRIAS DE SUPORTE E CONTROLADA.
VENTILAÇÃO CONTROLADA NAS CONFIGURAÇÕES VCV, PCV, PSV.
COM OPÇÃO DE AJUSTE DO PESO PARA PACIENTES INFANTIS.
CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: FIO2: 21 – 100% TEMPO INSPIRATÓRIO: 0,1
– 10 SEG; FREQUÊNCIA VENTILADOR: 0 – 150 RPM; VOLUME
CORRENTE: 10 A 2500 ML; PRESSÃO INSPIRATÓRIA: 0 – 100 CMH2O;
UND PEEP: 0-20 CM H2O; FLUXO INSPIRATÓRIO: 0-60 IPM; ALARMES DE:
PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA DE VIA AÉREA, PRESSÃO
INSPIRATÓRIA MÍNIMA DE VIA AÉREA, ALARME DE PRESSÃO
CONTINUA, ALARME DE BAIXO VOLUME TIDAL, FALHA NA REDE DE
GASES, QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA, BAIXA VARGA DE BATERIA.
ACESSÓRIOS: - 02 VÁLVULAS EXALADORAS; - 01 FLUXOMETRO E
UMIDIFICADOR - 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES ADULTOS - 02
CIRCUITOS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS - 01 CIRCUITO PARA
PACIENTES NEONATAIS - 01 BATERIA RECARREGÁVEL COMDURAÇÃO
MÍNIMA DE 04 HORAS - 01 MANGUEIRA DE OXIGENIO 01 MANGUEIRA DE
AR COMPRIMIDO REGISTRO ANVISA E CERTIFICADO INMETRO.
TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA TEMPERATURA CORPORAL
COM MIRA LASER COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO DE 3 ½ DÍGITOS
COM ILUMINAÇÃO INDICAÇÃO AUTOMÁTICA DE POLARIDADE, ESCALA:50ºÀ1022ºF(EM 2 FAIXAS),TAXA DE AMOSTRAGEM:2,5 VEZES POR
SEGUNDO,
PRECISÃO:
±2%
DA
LEITURA
OU
±2ºC/4ºF,RESOLUÇÃO:0,1ºC/0,1ºF;1ºC/1 ºF,EMI SSIVIDADE:0,95FIXO.
LASER:DIODO LASER CLASSE 2 DE 1MW EM 630~670NM,
UND POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPERATURA NA DISTÂNCIA
APROXIMADA DE 1M ENTRE PROFISSIONAL E PAACIENTE,RESPOSTA
ESPECTRAL:6 A 14MM, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO,FUNÇÃO DATAHOLD, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:0 A 50ºC, TEMPERATURA DE
ARMAZENAGEM:- 20~60°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO:10~90%RH,
UMIDADE ARMAZENAGEM:<80%RH, ALIMENTAÇÃO:1 BATERIA DE 9V,
DIMENSÕES:82X41,5X160MM, PESO:180G, APROVADO PELO INMETRO E
PELA ANVISA, GARANTIA DO FABRICANTE.
CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA - COM NO MÍNIMO OS
MOVIMENTOS (FOWLER, SEMIFOWLER, FLEXÃO DE PERNAS E
TRENDELEMBURG),
PARA
PACIENTE
ADULTO;
MEDINDO
APROXIMADAMENTE 2,00 X 0,90M, BASE TERMOPLÁSTICA REMOVÍVEL,
COM RODAS DE ARO DE BORRACHA COM FREIOS EM PELO MENOS 02
(DUAS) RODAS, ESTRUTURA DO LEITO RÍGIDO EM AÇO COM
TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTURA EPOXI, SEM SALIÊNCIAS OU
REBARBAS QUE POSSAM DANIFICAR A ROUPA DE CAMA, PARAUND
CHOQUE DE BORRACHA NOS 04 (QUATRO) CANTOS DA CAMA, COM
GRADES LATERAIS DE FACIL ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA DE
SEGURANÇA PARA CIMA E PARA BAIXO, COM CABECEIRA REMOVÍVEL
REVESTIDA EM POLIURETANO INJETADO, COM PULSEIRA REMOVÍVEL
REVESTIDA EM POLIURETANO INJETADO, CAPACIDADE DE SUPORTAR
NO MÍNIMO 180KG, SUPORTE DE SORO EM AÇO, COLCHÃO NAS
DIMENSÕES DA CAMA EM POLIURETANO, DENSIDADE 33 ESPESSURA
12 CM, REVESTIDO EM COURVIM.

R$ 28.999,00

R$ 86.997,00

R$ 200,00

R$ 30.000,00

R$ 5.000,00

R$
250.000,00
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SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MÍNIMAS: - HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM
TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE
3/4” X 1,20MM (OU SUPERIOR), TERMINAÇÃO EM X COM 04 GANCHOS
DE TUBOS DE AÇO INOX 3/16. - COLUNA RECEPTORA DA HASTE
CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM
UND ACABAMENTO POLIDO DE Ø 1" X 1,20MM (OU SUPERIOR). - REGULAGEM
DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO. - ALTURA REGULÁVEL
MINIMAMENTE ENTRE 1,50M E 2,10M. - BASE COM 04 PERNAS EM X
CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO POLIDO,
COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50CM (DE UMA PONTA A OUTRA)
PARA GARANTIR MAIOR ESTABILIDADE DO CONJUNTO. - RODÍZIOS
GIRATÓRIOS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE Ø 2". - PESO MÍNIMO: 5 KG.
POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL MATERIAL IMPERMEÁVEL DE
ALTA
QUALIDADE,
COMPONENTES
BRAÇOS
ARTICULADOS
ACOMPANHAM MOVIMENTO DO ENCOSTO, CARACTERÍSTICAS
UND ADICIONAIS APOIO P/ PÉS ACOPLADO A POLTRONA, ACABAMENTO
ACOLCHOADO NO ENCOSTO, BRAÇOS E ASSENTO, LARGURA 75,
PROFUNDIDADE 85CM ABERTA E 165CM FECHADA. GARANTIA DE NO
MÍNIMO 1 (UM) ANO EM PORTO VELHO – RO.
MESA AUXILIAR BEIRA LEITO – MONTAGEM TOTALMENTE MODULAR
COM DIMENSÕES NORMALIZADAS, NAS MEDIDAS DE A 800MM X
L470MM X P420MM (+/- 5%). PERFIS ESTRUTURAIS, TAMPO E BANDEJA
SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO SAE 1010
FOSFATIZADA 01 GAVETA A97MM DE ALTURA EM CHAPA DE AÇO
LAMINADA A FRIO SAE 1010 FOSFATIZADA. 01 PRATELEIRA INTERNA
FIXA EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO SAE1010 FOSFATIZADA.
PORTA EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO SAE 1010 FOSFATIZADA,
COM FECHO, CHAVE E IMÃ, COM PUXADOR EM NYLON 6 INJETADO SOB
PRESSÃO. 04 RODÍZIOS DE 75 MM DE DIÂMETRO, TOTALMENTE
INOXIDÁVEIS, COM GARFO EM NYLON E BANDA DE RODAGEM EM
POLIURETANO, SENDO 2 SEM TRAVA E 2 COM TRAVA DE FÁCIL
ACIONAMENTO, RESISTENTES A HIPOCLORITO DE SÓDIO. A CHAPA DE
UND AÇO DEVERÁ PASSAR POR UM PROCESSO DE TRATAMENTO
SUPERFICIAL, CONSTITUÍDO DE UMA BASE NANOTECNOLÓGICA COM
TRATAMENTO PROTETIVO COMPOSTO DE FLÚOR-ZIRCONIO
(ECOLOGICAMENTE CORRETO).PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ A BASE
DE RESINA POLIÉSTER COM ESPESSURA MÉDIA DE 80 MICRONS E
GRAU DE ADERÊNCIA GR0, CONFORME DIN 53151, COM TEMPO DE
EXPOSIÇÃO DE 12 MINUTOS A 200°C, NA COR CINZA CLARO RAL 7035.O
PROPONENTE DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:APRESENTAR CÓPIA AUTENTICADA DO ATO QUE ISENTA O PRODUTO
DE REGISTRO/ CADASTRO JUNTO À ANVISA.- TESTE DE SALT SPRAY,
COM TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 500 HORAS À NEVOA SALINA, PARA
PEÇAS CONFECCIONADAS EM AÇO.- APRESENTAR TESTE DE DUREZA/
COMPRESSÃO DOS RODÍZIOS ATESTANDO CAPACIDADE DE CARGA DE
NO MÍNIMO 60KG.

R$ 250,00

R$ 12.500,00

R$ 1.350,00

R$ 33.750,00

R$ 250,00

R$ 12.500,00

R$
689.319,00

Total

CONSOLIDADO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA
Descrição

Valor

Recursos Humanos
Recursos Materiais
Equipamentos
Total Geral

R$ 90.000,00
R$ 419.949,05
R$ 689.319,00
R$ 1.299.268,05
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16. ATORES DA ESFERA MUNICIPAL RESPONSÁVEIS
PELO
PLANO
DE
ENFRENTAMENTO
AO
CORONAVÍRUS
Quadro 1 – Relação de coordenadores e técnicos responsáveis pelas Ações do
plano de enfrentamento ao Coronavírus, na SEMSAU/GM, com respectivo telefone
de contato.
ÁREA
Secretário Municipal de Saúde

NOME
Douglas Dagoberto Paula

Ouvidor da SEMSAU
DIRETOR DA DIVISAO DE SAUDE
COODENADOR DE DOENÇAS TROPIACAIS
(TUBERCULOSE, LEISHMANIOSE E
HANSENIASE)

MAXSUELLEN LEITE SILVA
Karolaynne Gomes Titon

COORDENADORA GERAL DA SAUDE

Ademir Oliveira Tobias

COORDENADOR GERAL DO PROGRAMA
SAUDE DA FAMILIA
COORDENADOR TECNICO DA SAUDE
GERENTE DE ENFERMAGEM HOSPITAL
REGIONAL
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL REGIONAL
DIRETOR EXECUTIVO DO HOSPITAL
REGIONAL
DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL REGIONAL
DIRETOR TÉCNICO DO HOSPITAL REGIONAL
DIRETOR DA DIV. DE CONTROLE SANITARIO
DIRETOR DA DIV. RADIOLOGIA
COORDENADOR DO SAE
COORDENADOR DO CAPS
DIRETOR GERAL
COORDENADOR DO NIESSUS
CHEFE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CONTATO
(69) 98400-7095
(69) 998487-5715
(69) 98401-4997
(69) 99270-5566

Cordélia Cruz Santana

DANIESSA NOE NUNES
Denise Marques de Azevedo
JOCILENE PINHEIRO BARROS
Winston Ojopi
CLEYMARA LOPES DA SILVA
LEANDRO AMARO ROCHA
ANDRESSA DE AGUIAR RAMOS
IVANE DA COISEIÇÃO LIMA
Rau Vaca Parada
MARIA IZABEL ARAÚJO SILVA
Elizete morais ferreira
SUELLEN
Rosangela Flores Gomes
Elaine Ramos da Cruz

(69) 98410-4307
(69) 99983-8953
(69) 98447-0836
(69) 98482-8979
(69) 98443-5088
(69) 98428-9026
(69) 99605-5762
(69) 99379-4929
(69) 998401-1636
(69) 98401-1636
(69) 99262-6598
(69) 98423-5830
(69) 99321-2100
(69) 99221-5960
(69) 98443-3961

Quadro 1 – Relação de Apoiadores responsáveis pelas Ações do plano de
enfrentamento ao Coronavírus, na SEMSAU/GM, com respectivo telefone de
contato.
ÁREA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSAU
CHEFE DE GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL- SEMTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA- SEMFAZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS SEMOSP
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMCET

NOME
CICERO ALVES DE NORONHA FILHO
DOUGLAS DAGOBERTO PAULA
RODRIGO MELO NOGUEIRA
ELIANE BARBOSA DE JESUS SILVA

FUNÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL
CHEFE DE GABINETE
SECRETÁRIA MUNICIPAL

CONTATO
(69) 98466-4446
(69) 98400-7095
(69) 98400-1212
(69) 98407-0602

ALESSANDRA PEREIRA LIMA

SECRETÁRIA MUNICIPAL

(69) 98415-9582

ALEIDE FERNANDES DA SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL

(69) 99994-5785

SECRETÁRIO MUNICIPAL

(69) 98439-4373

SECRETÁRIA MUNICIPAL

(69) 98481-9024

VALDIR JOSE CORDEIRO
ALESSANDRA CORTEZ JACQUES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURASEMAGRIP
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTESEMMA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO-COMAD
COORDENADORIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO- COMPLA
COORDENADORIA DE ESTRADAS E RODAGENSCOMER
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITOCOMTRAN
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPROGEM

FRANCISCO OSVALDO GONÇALVES
DIAS

SECRETÁRIO MUNICIPAL

(69) 98436-7898

VANDER UILIAN FREIRE DE SOUZA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

(69) 99994-9435

MARCELO MELO DE ALMEIDA

COORDENADOR MUNICIPAL

(69) 99378-4885

GIGLIANE DE OLIVEIRA ARAUJO

COORDENADOR MUNICIPAL

(69) 98431-5550

ORLANDO PENHA VARGAS

COORDENADOR MUNICIPAL

(69)98407-3077

ADRIANO MENDES CASARA

COORDENADOR MUNICIPAL

(69) 98448- 4809

DAYAN ROBERTO DOS SANTOS
CAVALCANTE

CONTROLADORIA GERAL DO MUINICIPIO

MAXSAMARA LEITE SILVA

DEFESA CIVIL
CPLMO

MARCELO ALVES RODRIGUES
ARAKÉM DE LIRA BARBOSA

PROCURADOR GERAL DO
MUNICIPIO
CONTROLADORA GERAL DO
MUNICIPIO
COORDENADOR DA COMDEC
PRESIDENTE DA C.P.L.M.O

(69) 99906-0700
(69) 99261-9517
(69) 98401-5113
(69) 984105121
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FLUXOGRAMA DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO

LIGAÇÃO

ATENDIMENTO TECNICO DE
ENFERMAGEM

ENFERMEIRO TRIAGEM:
(POSSÍVEL CASO SUSPEITO)

MÉDICO

EQUIPE VOLANTE:
ATENDIMENTO
DOMICILIAR
NOTIFICAÇÃO
COLETA DE AMOSTRA
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17. ANEXO I
FLUXO DE ATENDIMENTO DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID19) NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM.
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Avaliar sinais de gravidade: Alteração de consciência, dispnéia, taquipnéia, saturação O2 <95%,
esforço respiratório, hipotensão arterial, cianose, vômitos incoercíveis, toxemia, desidratação;
Especial atenção aos grupos de risco para gravidade: Gestantes e puérperas, lactentes, idoso e
portadores de doenças crônicas e etc.
ATENÇÃO: O Ministério da Saúde informa que, no âmbito da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional e Internacional, o código B34.2 (Infecção por Coronavírus não especificada) será
adotado no Brasil.
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ANEXO II
Fluxo de atendimento Síndrome Gripal nas Unidades Básicas de Saúde do
Município de Guajará-Mirim-Caso Suspeito de Covid-19



1º PASSO ACS/
RECEPÇÃO





2º PASSO Técnico de
Enfermagem

3º PASSO
Enfermeiro

O paciente é recepcionado na parte externa da unidade, onde será
identificado a sua demanda acolhido e
Se o paciente não tiver nenhum sintoma de Síndrome Gripal (Influenza,
Coronavírus) será encaminhado para a recepção.
Para o usuário que referir sintomas de Síndrome Gripal será preenchida a
ficha de atendimento ali mesmo.
Já o usuário que não referir será encaminhado a recepção.




Triagem;
O usuário que apresentar sintomas de Síndrome Gripal será triado e
encaminhado para a sala do Enfermeiro (a) da unidade para o atendimento



O Enfermeiro colhe os sintomas relevantes do paciente e preenche o
formulário;
Comunicar o plantonista da Vigilância sobre o caso suspeito.( Influenza,
Coronavírus)
Em seguida esse paciente é encaminhado ao consultório médico para o
atendimento ser identificado como um caso potencial de Coronavírus
Identificar os contatos recentes e orientar sobre o isolamento domiciliar em
casos de síndrome gripal leva;





Elaboradores: Enf ª Laura Paduan Pacheco; Enfª Cíntia Aparecida Shiraishi, Enfª Daniessa Nunes
Moye. Fonte: Fluxo do Fast Track para Atenção Primária de Saúde-COVID-19
OBSERVAÇÃO: O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e o Serviço de Assistência Especializada
Professor Francisco Bartolomeu (SAE) seguem o mesmo fluxograma da Atenção Básica.
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ANEXO III
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COOERDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

Formulário Agente Comunitário de Saúde/ Recepcionista Identificação
Nome:______________________________________________________________
Data de Nascimento:_____/______/______Idade:____________Sexo: F ( ) M ( )
Tel/cel: ( ) ___________________
Endereço:___________________________________________________________
CPF:____________________________Cartão Nacional SUS:__________________
Motivo de procura da USF: _____________________________________________
Casos Suspeito:
Viajante: SIM ( ) NÃO ( ) Procedência:_________________________________________
Data Chegada:______/______/________

Contato Próximo com COVID-19: SIM ( ) NÃO ( )
Caso Provável: Contato Domiciliar
COVID – 19: SIM ( ) NÃO ( )
Queixa de sintomas de síndrome respiratória:


Febre: SIM ( ) NÃO ( )



Tosse: SIM ( ) NÃO ( )



Dor Garganta: SIM ( ) NÃO ( )



Produção de Escarro: SIM ( ) NÃO ( )



Desconforto Respiratório: SIM ( ) NÃO ( )



Congestão Nasal: SIM ( ) NÃO ( )



Congestão Conjuntiva: SIM ( ) NÃO ( )



Coriza: SIM ( ) NÃO ( )



Dificuldade para Deglutir: SIM ( ) NÃO ( )



Diarreia: SIM ( ) NÃO ( )

Sinais Vitais:
Temperatura (T.ax): ):___________ Frequência cardíaca (FC):___________
Frequência respiratória (FR):______ Saturação de oximetria(Sat):____________
Pressão arterial (PA):_______
Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios, forneça uma máscara cirúrgica e
direcione para atendimento do técnico de enfermagem em uma área separada ou sala específica
visando o isolamento respiratório. A sala deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e arcondicionado desligado.
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ANEXO IV
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COOERDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA

Atendimento Enfermeiro (a)
Nome: __________________________________________________________________
Data de Nascimento:_________/_________/_______
Apresenta outros sinais e sintomas relevantes: ( ) SIM ( ) NÃO
• Tiragem intercostal: ( ) SIM ( ) NÃO
• Saturação menor que <95%: ( ) SIM ( ) NÃO
• Batimento de asa de nariz: ( ) SIM ( ) NÃO •

Sinais de cianose: ( ) SIM ( ) NÃO

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA DE CASO SUSPEITO VIA FORMSUS2- PLANTAO
VIGILÂNCIA
Avaliação
Geral:____________________________________________________________________
Apresenta outras comorbidades ? ( ) sim ( ) não
Se sim, descreva: ___________________________________________________________
Medicamentos

de

uso

contínuo

(

)

sim

(

)

não

Se

sim,

descreva:___________________________________________________________________
Apresenta alergias de medicamentos ( ) sim ( ) não
Se sim, descreva:_____________________________________________________________
História de cirurgias prévias ou internações recentes ( ) sim ( ) não
Se sim, descreva: _____________________________________________________________
Anotar informações em prontuário.
Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma
preocupante, acione imediatamente o médico (a). Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara
cirúrgica e direcione para o atendimento do médico (a). Notificar imediatamente casos suspeitos via
FormSUS2.
Elaboradores: Enf ª Laura Paduan Pacheco; Enfª Cíntia Aparecida Shiraishi, Enfª Daniessa
Nunes Moye.
Fonte: Fluxo do Fast Track para Atenção Primária de Saúde-COVID-19
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ANEXO V
FLUXO DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL PERPETUO SOCORRO
EM SITUAÇÃO DE COVID-19
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ANEXO VI
NORMAS E ROTINAS DOS SERVIDORES DO HRPS
EM MANEJO DO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19)
• Considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional
pela organização mundial da saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção
humana pelo novo Corona Vírus (COVID-19).
• Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de Fevereiro de 2020, que declara
emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN), em decorrência da infecção
humana pelo novo Corona Vírus (2019-nCoV);
• Considerando, que a necessidade de estabelecer um plano de resposta a esse evento,
mesmo que até o momento não exista casos confirmados no município de Guajará
Mirim/RO.
• Considerando, que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
• Considerando os fatores acima mencionados os profissionais desta unidade de saúde vêm
elencar medidas de contingencia que deverão ser adotadas em caráter de urgência em
relação ao funcionamento da mesma, visando diminuir o fluxo de pessoas que circulam
dentro da unidade de forma desnecessária, tal medida serve para segurança dos pacientes
e servidores.
Segue:
SALA VERMELHA (SALA DE EMERGÊNCIA)
1. Fechamento da Porta de entrada da Sala de Emergência, com acionamento de trava que
será acionada pela equipe dos BOMBEIROS e Outras Emergências.
2. Restrições de visitas e acompanhantes.
3. Emissão de Boletim médico ás 17h00min horas.
4. Acompanhantes permanecerão do lado fora (sala de espera).
SALA AMARELA (OBSERVAÇÃO) / CLINICA MEDÍCA (INTERNAÇÃO)
1. Cada paciente terá direito a 01 (hum) acompanhante.
2. Criança e adolescente: Primeiramente, São consideradas como crianças as com idade
inferior a 12 anos e como adolescentes os de idade entre 12 e 18 anos. O Estatuto da
Criança e do Adolescente dispõe que todos os menores de idade devem estar
acompanhados nas internações o acompanhamento deve ser em tempo integral por um dos
pais ou responsável,
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3. Não poderá ser acompanhante: Gestantes, menores, idosos acima de 60 anos, pessoas
com morbidades, pessoas oriundas dos Estados e Países onde haja infecção por Corona
Vírus.
4. A troca de acompanhante acontecerá apenas uma vez por dia e fica estabelecido o
horário das 17h00min horas.
5. Por tempo indeterminado, fica proibido as visitas aos pacientes que se encontram
internados.
6. Proibida entrada com qualquer tipo de alimento.
7. Obrigatório uso de crachás para acompanhante.
SALA DE MEDICAÇÃO/ PROCEDIMENTOS:
1. Medicações que não seja de urgência, Curativos, Retirada de Pontos e troca de Sondas
deverão ser realizadas nas UBS.
SALA DE RAIO X / ULTRASSONOGRAFIA:
1. Realização de exames apenas em caráter de Urgência e Emergência.
2. Pacientes deverão aguardar na SALA DE ESPERA, evitando ficar nos corredores, o
técnico irá ate a sala para chamar o mesmo para realização do exame.
3. Sequência de Prioridades, Sala Vermelha, Sala Amarela e Pacientes que estiverem
internados.
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:
1. Entrada apenas do paciente, salvo os critérios para acompanhantes (idosos de acordo
com o Estatuto do Idoso, a pessoa com mais de 60 anos, Criança e adolescente:
Primeiramente, São consideradas como crianças as com idade inferior a 12 anos e como
adolescentes os de idade entre 12 e 18 anos). O Estatuto da Criança e do Adolescente
dispõe que todos os menores de idade devem estar acompanhados em consultas médicas,
portadores de necessidade especiais, gestantes e outros que a equipe julgar necessário.
Para pacientes com suspeita do COVID-19, é importante que o mesmo faça uso de
máscara, ser mantido em local separado, atendimento com prioridade máxima tanto na
classificação quanto a consulta médica.
2. Chamar apenas a quantidade de paciente que podem ficar sentados nas cadeiras
existentes no corredor.
RECEPÇÃO/FLUXO:
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1. Os pacientes serão atendidos conforme ordem de chegada, porem terão prioridades
pessoas que relatarem suspeita do COVID-19, ou que foram encaminhados da UBS e
outros que se enquadrar em situação de urgência e emergência.
2. Suspender por tempo indeterminado as visitas religiosas;
3. Realização da lista nominal dos pacientes da Sala Vermelha e Sala Amarela;
4. Necessidade da Guarda Municipal em tempo integral na Recepção para controle de
entrada e saída de pessoas, proibindo acompanhantes e visitantes, salvo item 1 da
Classificação de Risco;
OBSERVAÇÕES GERAIS (OBRIGATÓRIO):
1. Profissionais Médicos e equipe de Enfermagem, deverão estar paramentados de pijamas
ou Jalecos;
2. Será de uso Obrigatório o uso de equipamento de Proteção Individual (EPI)
3. Será afastado do serviço Hospitalar todos os servidores, com Idade entre 50 e 60 anos,
portadores de comorbidade pré existente. (Hipertensos, diabéticos, portadores de doenças
cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas e câncer)
4. Proibido uso de adornos, para servidores e acompanhantes;
5. Proibido a circulação de vendedores ambulantes dentro da unidade;
6. Uso restrito de celulares para servidores e pacientes;
7. O descumprimento dessas normas e rotina poderá levar o servidor a punição.
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