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INTRODUÇÃO
Em 29 de dezembro de 2019, um hospital em Wuhan admitiu quatro pessoas com pneumonia e
reconheceu que as quatro haviam trabalhado no Mercado Atacadista de Frutos do Mar de
Huanan, que vende aves vivas, produtos aquáticos e vários tipos de animais selvagens ao público.
O hospital relatou essa ocorrência ao Centro de Controle de Doenças (CDC-China) e os
epidemiologistas de campo da China (FETP-China) encontraram pacientes adicionais vinculados
ao mercado e, em 30 de dezembro, as autoridades de saúde da província de Hubei notificaram
esse cluster ao CDC da China.
É através deste Protocolo Operacional a nível Municipa el observados os pré requisitos dos planos
do âmbito Estadual e Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) nas áreas
da Atenção Primária a Saúde, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica, Atenção a Saúde –
MAC e Gestão, abrangendo a rotina da área da saúde, estabelecimentos comerciais e indústrias,
possíves de desenvolvimento de casos positivos originar formação de Cluster e Surtos para que
se possa então definir o nível de resposta e a estrutura de comando a se corresponder a cada
cenário a ser encontrado e definir o nível de resposta.
A partir do conhecimento de aparecimento de casos relativos ao Corona no território Brasileiro a
equipe de Vigilância Epidemiológica Municipal iniciou a preparação para o desenvolvimento das
ativididades de promoção, prevenção, análise e estadiamento conjuntamente com uma série de
ações a serem disseminadas e adotadas, culminando com a ativação no dia 19 de março de 2020
da CGO – Comitê Gestor Operacional, da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas/PR, ajustado
as atividades a serem desenvolvidas por cada eixo da gestão, coordenado pelo Secretario de
Saúde (SMS), objetivando nortear a atuação das equipes de frente, estabelecer fluxos e dar
encaminhamento a demanda que estava a surgir, delimitando a nível Municipal a resposta à
emergência de saúde pública , desenvolvendo a atuação coordenada do complexo de saúde no
âmbito do SUS.
Deste modo, o estudo diário das publicações a nível nacional e internacional, as discussões, as
áreas da Administração aliadas aos profissionais desenvolvedores das atividades, tendo como
premissa o trabalho multidisciplinar com foco no desenvolvimento levando-se em conta os
saberes e práticas dos processos do desenvolvimento humano e as dimensões institucionais,
organizacionais da área da saúde, de trabalho e de políticas públicas em suas intrinsecas com as
relações com a comunidade. Toda medida deve ser proporcional e restrita aos momentos e aos
riscos iminentes.
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NÍVEIS DE RESPOSTA
Em consequente a metodologia já adotada a nível global o presente plano será composto a partir
de três níveis de resposta: Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública. Cada nível é
baseado na avaliação do risco, semanal do quadro epidemiológico local e regional pelo
Coronavírus, e as formas o qual afeta de modo direto e indireto atividades de saúde, educação,
segurança, comércio e industrias, e o seu impacto fisico/financeiro para a saúde pública.
Conforme as atividades emanadas a cada eixo de gestão, o brain storm realizado na
formação da CGO absorveu e delimintou questões importantes para o desenvolvimento das
atividades frente a rede de saúde:


A nível de análise da delimitação do grau de transmissibilidade da doença, avaliando seu
modo de transmissão a eficácia do processo de transmissão entre os reserva´torios e
fômites, o humano a humano e o nível e capacidade de sustentabilidade de causar e
manter a transmissão entre reservatórios para humanos ou humano para humano e por
fim da sua capacidade de sustentabilidade frente a comunidades em diferentes níveis de
exposição.;



A nível da análise da disseminação no território, observando-se a progressão geografica
dos casos, geolocalizando-os a se delimitar e avaliar a distribuição global das áreas
afetadas, o volume de comércio e viagens entre as áreas afetadas e outros serviços,
tornando a informação ponto para a tomada de decisão;



A nível de análise da gravidade clínica da doença, como complicações graves, internações
e mortes, estabelecendo fluxos para resposta adequada a cada situação;



A nível de análise dos grupos de risco e das vulnerabilidade encontradas nesta população,
considerando a imunidade pré-existente, grupos vacinados e grupos-alvo com maiores
taxas de ataque ou maior risco de graves doenças;



A nível de análise considerando a possibilidade de adaptações para o desenvolvimento de
atividades de medidas preventivas, como vacinas e possíveis tratamentos; e



A nível de análise poder recorer a atividades a serem desenvolvidas observando-se
Recomendações da Organização Mundial da Saúde e evidências científicas publicadas em
revistas científicas.
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A Secretaria de Saúde do Municipio de Palmas/PR, organizado os fluxos e delimitado as
atividades a serem desencadeadas tem que de fato as informações são cruciais para apoiar
avaliação dos fatores mencionados, como infectividade, transmissibilidade, taxa de
complicações a serem observadas, letalidade, mortalidade, em todo processo pandêmico.
Serão através de boletins epidemiológicos com frequência variável as informações a serem
disponibilizadas a rede de saúde, em atenção ao risco será avaliado semanalmente e revisto
periodicamente pela CGO, tendo como premissa agrupar e apurar o conhecimento científico e a
situação in-loco da evolução temporal do período pandêmico, para garantir que o nível de
resposta seja ativado e as medidas correspondentes sejam adotadas imediatamente.
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ALERTA: NÍVEL DE RESPOSTA PRIMÁRIO
O sistema adotado o âmbito do Municipio de Palmas/PR inicia-se com o balizamento das
informações em “Nível Alerta”, este nível delimita as áreas da Secretaria Municipal de Saúde em
resposta ao SARS-COV-2 a uma situação em que há o “risco” eminente de de introdução do SARSCOV-2, no território, coma finalidade de manter observação na mudança do cenário
epidemiológico.
Nesta avaliação, o nível de resposta a ser dada pela CGO é orientativa e resignada à sua RAS, o
objetivo é detectar, investigar, manejar e notificar casos potencialmente suspeitos da infecção
humana pelo novo coronavírus.
Estas atividades são realizadas via UBS, pela ESF correspondente, tendo como parâmetro a
distinção do que é Sindrome Respiratória, é uma triagem primária, que direciona fluxo de alerta
a se observar que além do cenário pandêmico, há ainda a transcedência epidemiológica local,
sazonal e induzida por fatores externos e internos aonde, várias doenças do trato respiratório
superior comuns, podem gerar má interpretação de caso s suspeitos. Desta forma o
apresentado no pro tocolo emitido pela agência de saúde nacional, onde,
contemple sa definições de caso possíveis (Síndrome Gripal, e Síndrome Respiratória Aguda
Grave), incluindo a definição de caso excluído se torna fundamental ao conhecimento dos
profissionais desta porta de entrada do SUS.
Faz se necessário delimitar que a todas complexidades dos serviços de saúde tenham claras esta
linha de trabalho, e que estajam claras as definições, para que sejam instantaneamente sensíveis
no início e progridam para maior especificidade, qualificando as dificuldades encontradas pela
unidade do fluxo específica.
A se considerar que através das atividades de capacitação com a equipe de saúde, e levando em
considerancção que é possivel a mudança comportamental dos suspeitos, visto, não se
enquadrarem na definição adotada, deste ponto parte a analise de que a triagem na ponta do
serviço e da rede de saúde deve estar sensível suficiente para avaliar caso a caso, devendo
prevalecer a conduta clínica do profissional, a referência para a unidade especializada, mesmo
que o caso em questão não seja incluído para investigação, no primeiro momento.
As atividades a serem desenvolvidas pela CGO a este momento especifico considerará a formação
da sua RAS – Rede de Atenção a Saúde, a ter como porta de entrada as UBS – Unidades Básica de
Saúde e capacitará as ESF – Equipe de Saúde da Família para a condução a ser estratégicamente
trabalhada a sensibilidade do acesso e da referência.
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PERIGO IMINENTE: NÍVEL DE RESPOSTA SECUNDÁRIO
A partir do momento que a sensibilidadedo sistema está em plena atividade nas áreas de porta
de entrada do SUS a ocorrência de suspeitas se tornarão mais presentes, importante delimitar
que neste nível, o risco ja é iminente.
Deste ponto em diante a o alerta se correlaciona ao ajuste de que já esta presente uma situação
em que há confirmação de caso suspeito.
As atividades a serem desenvolvidas pela CGO a este momento especifico considerará a formação
da sua RAS – Rede de Atenção a Saúde, a ter como porta de entrada as UBS – Unidades Básica de
Saúde e capacitará as ESF – Equipe de Saúde da Família para a condução a ser estratégicamente
trabalhada a sensibilidade do acesso e da referência, mas implantado a unidade específica para
os casos suspeitos, “Unidade de Sintomáticos Respiratórios”, e a condução dos casos com sinais
de agravamento ao sistema UPA – Unidade de Pronto Atendimento ou a Referência Hospitalar.

ESPIN - EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL:
NÍVEL DE RESPOSTATERCIÁRIO.
A partir do primeiro caso positivado, de origem territorial, desencadeia-se a resposta terciária do
processo pandêmico, o nível de resposta de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN), tem diretamente atividaade de que atividade epidemiológica é constituida de haver
confirmação de transmissão local de primeiro caso de Coronavírus (COVID-19), como também no
território nacional, ou reconhecimento de declaração de Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII) a ser declarada pela pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Esse nível de Emergência está organizado em duas fases:

1) Fase de contenção local
É a fase onde as medidas a serem adotadas são para identificar possiveis locais e atividades que
predispõe a disseminação do agente etiológico, com a premissa de que é neste momento de que
a introdução da doença no Município é pautada por uma questão de tempo, as estratégias devem
estar delimintadas e voltadas para inibir a transmissão e dispersão do vírus.
A análise do cenário comercial, e de atividades em grupo devem a rigor serem pautadas, bem
como a regulamentação das atividades seguindo as normativas já presentes no arcabouço
sanitário, a inserção das atividades de Vigilância Sanitária aliadas as do poder Judiciário e das
Forças Policiais tem como objetivo instrumentalizar as áreas fins a adotadar medidas que possam
de forma prematura identificar oportunamente e evitar a dispersão do vírus, a rigor todas estas
8
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atividades devem assegurar que as estratégias devem ser voltadas a se evitar que a transmissão
viral possa de modo sustentado causar transmissão de pessoa a pessoa.
Aliadas as atividades de preparação e resposta é nessa fase que se utiliza mais de ações, do que
vigilância no contexto geral, a manutenção e o condicionamento nos anteparos a serem utiliados
no processo pandemico são prioridades, compra e abastecimento de EPIs e definiçõesde uso bem
como a logistica é importante a dar sustentabilidade as portas de entrada SUS, o direcionamento
dos casos a RUE – Rede de Urgência devese dar pela Unidade de Sintomáticos Respiratórios, a
serm referênciados pelos médicos que lá atuam.
O processo de quarentena domiciliar para casos leves devem estar implantadas e devem ser
implementadas constantemente de acordo com os seus objetivos, a estratégia de monitoramento
domiciliar necessita estar em constante atividade, com fluxo de retorno dos pacientes que no
processo de monitoramento tiverem desconpensação do quadro inicial apresentado, esta medida
aliada ao monitoramento do nível de oxigênio pela oximetria é medida prioritária com o o objetivo
de causar desnecessariamente o envio de pacientes para rede hospitalar sem a devida
necessidade evintando-se assim a ocupação de leitos desnecessariamente.
A RAS – Rede de Atenção a Saúde do território deve em alerta estar preparada para a atual fase,
o principal motivo é tornar o sistema mais sensível, tando dos profissionais, como das atividades
desenvolvidas frente a detecção de casos suspeitos, o que fortalece o manejo adequado desses
pacientes bem como o seu monitoramento, outra atividade que nesta etapa é reforçada é a
disseminação da necessidade do uso dos de EPIs, e o repasse das informações do uso de mascara
aos pacientes que por esse momento passarem.
Os estoques dos EPI preconizados também devem ser checados e aquisições emergenciais podem
ser acionadas, caso necessário.
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2) Fase de mitigação
A partir do registro de 100 casos positivos aliada a avaliação da progressão ativa e fora de controle
dos casos positivos do novo coronavirus, inicia-se a fase de mitigação.
Caso seja notorio na avaliação de casos novos em menor espaço de tempo advindo da avaliação
epidemiológica, indicativo da sustentabilidade dos casos e característico da progressão da
pandemia que indique o pico de casos positivos em um menor espaço de tempo há a necessidade
de mitigar as atividades até então realizadas.
A suspensão da testagem sorológica de todos os casos suspeitos por PCR, é um fator a se
considerar, devendo o resguardo a ser utilizadas somente em casos graves em UTI, tendo como
parâmetro o foco nas atividades que denotem de a se evitar a ocorrência de casos graves e óbitos.
Conforme a evolução do quadro epidemiológico, a avalia de fatores de reinserção de atividades
deve ser vista como possibilidade. A de ocorrencia de casos aleatorios, formação de cluster e
surtos podem reforçar a termo a ocorrência de casos graves, assim neste momento re ver as
normativas e atividades legais e do retorno de atividades é nencessaria viso as medidas restritivas
individuais de isolamento e quarentena domiciliar para os casos leves torna-se extremamente
necessaria, com o acompanhamento diario a ser realizado a serem primordiais para evitar óbitos
e o agravamento dos casos.
O monitoramento do paciente durante os 14 (quatorze) dias, e a leitura da oximetria destes
pacientes no primeiro atendimento dão como parâmetro a evolução do quadro clínico e a
evolução da doeça, e torna-se fundamental para a tomada de decisão e avaliação da condução
deste paciente.
O fotalecimento da atividade junto a porta de entrada da atenção PRIMÁRIA ao paciente deve
ocorrer no nível local com pre determinação daqueles com suspeita ou positivos que fazem parte
do quadro de comorbidades e idade acima dos 60 anos adjutno a adoção das medidas já
estabelecidas nos protocolos de doenças respiratórias.

3) Ajustes no nível de resposta
O cenário deve ser avaliado minuciosamente e no inicio do processo Pandêmico de forma diária, podendo
ao longo do tempo realizar a avaliação com intervalos mais espaçados, em quadro de características
epidêmicas as etapas iniciais da resposta são realizadas com base em poucas ou frágeis evidências, devido
a pouca informação o que denota de nessas circunstâncias requerer a flexibilidade necessária evidenciando
e observando as possibilidades e ajustes constantes o que pode gerar, possivelmente, erros por precaução.
Desta forma, com a diária avaliação, e o ajuste ao longo do tempo vai proporcionar que seja tomada a
10
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decisão do nível de resposta que será ajustado adequadamente quando uma melhor avaliação de risco
puder ser feita, os fatores intrinsecos, internos e internos dos serviços, a condição social, o meio ambiente
e a cultura influe diretamente nos resultados o que deve à luz de mais informações disponíveis, serem
adpatadas ao público que deve chegar.
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ESTRUTURA DE COMANDO
CGO – COMITÊ GESTOR OPERACIONAL – SARS-COV2 – PALMAS/PR
Em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID19), por meio da Portaria MS n° 188, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011.
A través do Decreto Municipal 3645/2020 de 19 de março, em súmula “Dispõe sobre a
implantação do Comitê Gestor Operativo – CGO no âmbito Secretaria da Saúde de Palmas para
as atividades de enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Interesse Nacional e
Internacional decorrente do novo Corona vírus – Covid-19”, cabendo a ela toda e qualquer
atividade correlata ao processo pandêmico.
Durante a atividade de resposta ao processo Pandêmico e a em se observar ao momento
necessário, o nível de ativação, e as atividades diárias da CGO no processo de monitoramento
epidemiológico, bem como as atividades administrativas e jurídicas, por seu gestor irá determinar
a criação de Grupos de Especialistas Externos Ad-Hoc, de outras áreas de atuação e Secretaria
Municipais, bem como buscar junto a área acadêmica voltada aos cursos de formação em saúde,
mestrandos e doutorandos com o objetivo a se debater questões específicas e apresentar
subsídios para a tomada de decisão.
Em específico os grupos a serem compostos irão ter a caracteristica interdisciplinar por
necessária, além de serem compostos por representantes de sociedades científicas, conselhos de
classe, pesquisadores ou representantes do setor público ou privado, relacionado à problemática
da pandemia em sua área de atuação, áreas de apoio por outras secretarias e serviços serão
mobilizadas para apoio externo, seja no processo de prevenção, promoção da fiscalização.
Todos os indicados para compor a CGO, de ambito externo ou interno do serviço de saúde deve declarar
seus potenciais conflitos de interesse, informando à CGO outras condições que considere-se relevante, a
seu observar as seguintes premissas:


Quanto ao vínculo empregatício, emprego, consultoria técnica em andamento; membro de comitê
técnico assessor de empresas produtoras de medicamentos, vacinas, exames laboratoriais ou outros
equipamentos e tecnologias que integrem ou possam vir a integrar protocolos utilizados nas atividades
de resposta à emergência.

Caso haja alguma discrepancia que seja impeditiva, o membro não poderá permanecer no grupo, pelo
quesito de haver questionamentos legais sob o fato, causando suspeição as discussões e decisões da CGO.
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PJM – PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL
O apoio à rede de comando instituida pela CGO frente a ESPIN, se perfaz através da Procuradoria
Juridica Municipal, a qual é demandada as atividades de regulamentação quando não for possível
o consenso, entre os serviços e áreas de atuação de Vigilância Sanitária, e das regulamentações
inerentes a Vigilância Epidemiológica, assume o papel permanente de apoio as questões legais e
normativas inerentes ao SARS-COV-2.
Todas os documentos oficiais inerentes ao período Pandênico são dadas as tratativas e
regulamentação por atos oficiais, seja por lei ou decretos ao nível do executivo, as manifestações
emanadas pela CGO são realizadas por atos normativos, todos passam pelo processo de validação
legal junto a PJM, antes da publicação oficial inferência aos problemas a serem enfrentados os
quais devem conter as recomendações a serem abordadas e a listar todas as propostas existentes
para o contexto situacional, bem como o modo e as justificarivas necessárias para não haver
discrepancia e configuar ilegalidade, nulidade do ato normativo, estas etapas e parcerias possuem
o objetivo principal de se subsidiar o processo de tomada de decisão da CGO, não destoando dos
principios da administração pública.

13
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ATIVIDADES SETORIAIS DE RESPOSTA AO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19)
Parte-se da premissa que o trabalho deve ser pautado pelas área multidisciplinares e na sua atuação frente
as atividades que a lhe compete; o pilar central das atividades setoriais estão ligadas as atividades principais
de rede, pela áreas:
a) Atenção Primária: Por este eixo ser o primeiro nível de atenção, e ser a porta de entrada para o SUS, a
característica fundada na execução de um conjunto de ações de saúde seja no âmbito individual ou
coletivo, além do vínculo que oportuna a promoção e a proteção da saúde, este nível ainda executa
atividades diretas de prevenção aos agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação. A finalidade
do ponto orientativo de ser a área principal para que haja a redução de danos e a manutenção da saúde
objetiva assim o desenvolvimento de uma atenção ao paciente de modo integral e que impacte
positivamente na situação de saúde daquele paciente e d coletividade. A estes termos para o momento
pandêmico fica imposto a àrea atuar:
Art. 6º Ao Grupo Técnico de Atenção Primária GTA integrante do CGO
compete:
I - apontar possíveis soluções para a gestão da crise na área da Atenção
Primária a Saúde, com o apoio dos demais membros do CGO;
II - consolidar as informações relativas à Atenção Primária a Saúde na crise
oferecendo informações que levem ao entendimento da situação adivindas das
UBS e pontos de atenção;
III - identificar as lacunas de informação existente, demandando dos Órgãos
parceiros e Unidades Administrativas competentes os dados e elementos
necessários para o devido entendimento da situação, quando necessário;
IV - consolidar as informações no intuito de obter dados consistentes do
desempenho da SMS diante da crise;
V - identificar a necessidade de treinamento e propor capacitação em
gerenciamento de crise as equipes de ponta;
Parágrafo único. O Coordenador da Atenção Primária poderá designar
servidores, remanejando-os das atividades natas para auxiliar na execução de
suas atribuições.
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b) Vigilância em Saúde: Ao nível intermédiário de atenção a Vigilância em Saúde torna-se o nível
responsável pelas ações de vigilância na prevenção e controle de doenças transmissíveis, além da
avaliação dos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis a avaliação
dos aspectos ligados a saúde ambiental e do trabalhador e também pela análise de situação de saúde da
população adstrita ao território.A estes termos para o momento pandêmico fica imposto a àrea atuar:
Art. 7º. Ao Grupo Técnico de Vigilância em Saúde GTVS integrante do CGO
compete:
I - garantir que os protocolos, portarias, decretos e todas as atividades legais
de responsabilidade de vigilância em saúde sejam cumpridos com o apoio da
área de tributos e policia judiciária,
II - garantir os aspectos do plano de gerenciamento de crise que estejam sob
sua alçada estejam atualizados, incluindo listas de contatos telefônicos dos
locais cruciais para repasse de informações que contemplem estabelecimentos
de interesse a saúde,
III - Contribuir diretamente nas fiscalizações e indiretamente com informações
sobre procedimentos aos estabelecimentos e com atividades de contenção
para o desenvolvimento das ações do CGO;
IV - informar tempestivamente ao Coordenador do CGO, a ocorrência de
qualquer evento ou série de eventos que possam culminar em Crise de
Repercussão local emitindo parecer técnico sobre a situação de Vigilância em
Saúde seja nas áreas da Sanitária, Saúde do Trabalhador, Ambiental e
Epidemiológica, em conformidade com o disposto no parágrafo único do art.
1º, desta Portaria.
V - informar tempestivamente ao Coordenador do CGO em exercício, sobre
potenciais ameaças de crise relacionadas às suas competências regimentais e
atribuições legais; que podem ser quebradas e dirimir junto com a
Procuradoria Jurídica Municipal, ato fiscalizatório, orientativo e punitivo
quando não respeitado observando-se o devido processo legal, remetendo aos
poderes de policia Judiciária para averiguação de ordem civil e penal,

15
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c) Assistência Farmacêutica: Ao nível de sustentabilidade das atividades clíncias as correlatas a este nível
estão através de um conjunto de ações diretamente direcionadas à promoção, proteção e recuperação
da saúde, por meio da promoção do acesso aos medicamentos, no período pandêmico adota-se também
a racionalidade do seu uso, em atividade condicionada aos debates e discussões com a área médica da
prescrição ligada à clinica médica, e aos indicativos cientificos já consagrados. Todas as três áreas
componentes que compõem o Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica - Básico, Estratégico
e Especializado, estarão além das atividades do período pandemico em atividade, tendo como premissa
o monitoramento do ciclo de assistência farmacêtuica. A estes termos para o momento pandêmico fica
imposto a àrea atuar:
Art. 8º Ao Grupo Técnico de Assistência Farmacêutica GTAF integrante do
CGO compete:
I. coletar informações a dispensação de medicamentos diariamente, bem
como sobre os atendimentos realizados, identificando os fatos determinantes,
consequentes e correlacionados a estes processos;
II. identificar ações para melhoria e avaliar o desempenho da rede de
Assistência Farmacêutica SUS na crise;
IV. propor a adoção de ações que se mostrarem necessárias para solucionar as
repercussões da crise ligadas aos assuntos da Assistência Farmacêutica;
V. prestar informações, elaborar informes e subsidiar o CGO na tomada de
decisão;

16
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ORGANIZAÇÃO DA R.A.S – REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE – PERÍODO PANDÊMICO

NÍVEL PRIMÁRIO

NÍVEL SECUNDÁRIO

NÍVEL TERCIÁRIO

ALERTA

PERIGO EMINENTE

ESPIN

INDICADOR: a Infecção Humana pelo Novo

INDICADOR: quando há confirmação de caso

INDICADOR: há confirmação de transmissão

Coronavírus (COVID-19) como potencial

suspeito para infecção humana pelo novo

local do primeiro caso de Coronavírus (COVID-

Emergência de Saúde Pública de

coronavírus (COVID-19) no país.a estrutura do

19), no território nacional, ou reconhecimento

Importância Internacional (ESPII), segundo

Coe será ampliada com a presença de órgãos

de declaração de Emergência de Saúde

anexo II do Regulamento Sanitário

de instituições externos do setor saúde, e que

Pública de Importância Internacional (ESPII)

Internacional.são recomendações:

tenham relação com a resposta coordenada

pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

ÁREA

ao evento monitorado. As recomendações
seguirão as mesmas do nível anterior, com
alguns acréscimos.

01

ATENÇÃO

I.

Promover a organização da rede de

I. Apoiar a ampliação de leitos, reativação

PRIMÁRIA

atenção à saúde para atendimento aos

de áreas assistenciais obsoletas, ou

oportuno da organização da Rede de

A SAÚDE

casos de Sindrome Gripal e Síndrome

contratação de leitos com isolamento

Atenção a Saúde para atendimento ao

Respiratória Aguda Grave.

para o atendimento dos casos de de SG,

aumento de contingente de casos de SG,

SRAG e da infecção humana pelo novo

SRAG e da infecção humana pelo novo

coronavírus (COVID-19).

coronavírus (COVID-19).

II.

Mobilizar e estimular os responsáveis
pelas UBS e Unidades Especializadas da
Rede de Atenção à Saúde a adotarem o

II. Orientar, em caso de surto ou epidemia de

I.

Apoiar o funcionamento adequado e
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presente protocolo, normas e rotinas para

casos de novo coronavírus, a organização

o acolhimento, atendimento, medidas de

da rede de atenção à saúde para

prevenção e controle.

disponibilidade de UTI que atenda a
demanda de cuidados intensivos para

III.

Normatizar a regulação e manejo clínico
para

casos

suspeitos

para

infecção

casos

graves,

garantido

adequado

isolamento dos mesmos.

humana pelo novo coronavírus (COVID-19)
III. Reforçar a necessidade de garantir
IV.

Apoiar e orientar sobre medidas de
prevenção e controle para o novo
coronavírus (COVID-19).

V.

proteção aos profissionais atuantes no
atendimento aos casos suspeitos ou
confirmados da infecção humana pelo

Estimular a organização da rede de manejo

novo coronavírus (COVID-19), nos serviços

clínico baseado nos protocolocos oficiais e

públicos

formular capacitações de trabalhadores

recomendações

sobre o fluxo de pacientes suspeitos de

http://portal.anvisa.

infecção humana pelo novo coronavírus

gov.br/documents/33852/271858/nota+t

(COVID-19).

%C3%a9cnica+n+04-2020+GViMs-GGtes-

e

anVisa/
VI.

VII.

da

conforme

Anvisa

(link:

ab598660-3de4-4f14-8e6f-

Orientar o monitoramento de casos de SG

b9341c196b28),

e SRAG nos serviços de saúde.

provisionamento de Equipamento de

Mobilizar os serviços hospitalares de
referência para a preparação/atualização
dos planos de contingência.

VIII.

privados,

Garantir acolhimento, reconhecimento

garantindo

proteção individual, evitando assim a
desassistência.
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precoce e controle de casos suspeitos para
a infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19).
IX.

Fortalecer junto aos estados e municípios
a importância de implementar precauções
para gotículas/aerossóis em situações
especiais no enfrentamento de casos
suspeitos de infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19).

X.

Realizar

levantamento

federadas

(UF)

para

nas

unidades

identificar

a

capacidade de atendimento especializado
para casos suspeitos de infecção humana
pelo novo coronavírus (COVID-19).
XI.

Realizar levantamento dos insumos e
equipamentos médico-hospitalares para
atendimento de pacientes suspeitos para
infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19).

XII.

Reforçar a importância da comunicação e
notificação imediata de casos suspeitos
para

infecção

humana

pelo

novo
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coronavírus (COVID-19).
XIII.

Estimular os serviços de saúde públicos e
privados das unidades federadas para
avaliação de estoque disponível de
equipamento de proteção individual (EPI),
conforme recomendação da Anvisa (Link:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33
852/271858/nota+t%C3%a9cnica+n+042020+GViMs-GGtes-anVisa/ab5986603de4-4f14-8e6f-b9341c196b28).
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ÁREA

NÍVEL PRIMÁRIO

NÍVEL SECUNDÁRIO

NÍVEL TERCIÁRIO

ALERTA

PERIGO EMINENTE

ESPIN

INDICADOR: a Infecção Humana pelo Novo

INDICADOR: quando há confirmação de caso

INDICADOR: há confirmação de transmissão

Coronavírus (COVID-19) como potencial

suspeito para infecção humana pelo novo

local do primeiro caso de Coronavírus (COVID-

Emergência de Saúde Pública de

coronavírus (COVID-19) no país.a estrutura do

19), no território nacional, ou reconhecimento

Importância Internacional (ESPII), segundo

Coe será ampliada com a presença de órgãos

de declaração de Emergência de Saúde

anexo II do Regulamento Sanitário

de instituições externos do setor saúde, e que

Pública de Importância Internacional (ESPII)

Internacional.são recomendações:

tenham relação com a resposta coordenada

pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

ao evento monitorado. As recomendações
seguirão as mesmas do nível anterior, com
alguns acréscimos.

02

VIGILÂNCIA
EM SAÚDE

I. Instituir comunicação com a Organização
Mundial

da

Saúde

(OMS)

e

outras

I. Orientar a implantação de Centro de

I.

Divulgar as normas e diretrizes do MS

Operações de Emergências em Saúde

para a prevenção e controle da infecção

organizações internacionais e autoridades

Pública

humana pelo novo coronavírus.

de saúde para obter de modo oportuno e

monitoramento de casos suspeitos de

preciso, as diretrizes dos desdobramentos

infecção humana pelo novo coronavírus

internacionais.

(COVID-19).

CGO

-

COVID-19

para
II.

Realizar avaliação de risco, adaptando
para a situação do país, o descrito no
anexo II do Regulamento Sanitário

II. Monitorar eventos e rumores na imprensa,

II. Organizar os serviços de referência para a

redes sociais e junto aos serviços de saúde.

detecção, notificação, investigação e
monitoramento

de

prováveis

casos

Internacional.
III.

Manter a Rede de vigilância e atenção à
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III. Revisar

as

definições

sistematicamente,

de

diante

vigilância
de

novas

evidências ou recomendações da OMS.

suspeitos

para

o

novo

coronavírus

saúde organizadas sobre a situação

(COVID-19), conforme a definição de caso

epidemiológica do país e a necessidade

estabelecida, no devido sistema de

de adoção de novas medidas de

informação orientado pelo MS.

prevenção e controle da infecção

IV. Reforçar a importância da comunicação e
notificação imediata de casos suspeitos
para

infecção

humana

pelo

novo

coronavírus (COVID-19).

humana pelo novo coronavírus (COVIDIII. Expandir a capacidade de avaliação rápida
de riscos, realizar eficaz monitoramento
de

informações

e

investigação

intersetorial e resposta frente a casos
V. Fortalecer os serviços de saúde para a
detecção,

notificação,

monitoramento

de

investigação
prováveis

e

(COVID-19),

coronavírus (COVID-19).

casos

suspeitos para infecção humana pelo novo
coronavírus

suspeitos de infecção humana pelo novo

conforme

IV. Sensibilizar a rede de vigilância e atenção

a

à saúde organizadas sobre a situação

definição de caso estabelecida, no devido

epidemiológica do país e as ações de

sistema de informação orientado pelo MS.

enfrentamento.

VI. Articular com a rede de serviços públicos e
privados

de

atenção

à

saúde

o

aprimoramento e a detecção de possíveis

V. Revisar

as

definições

sistematicamente,

de

diante

vigilância
de

novas

evidências ou recomendações da OMS.

casos suspeitos nos serviços de saúde.
VI. Notificar, investigar e monitorar prováveis
VII. Emitir alertas para as Secretarias Estaduais

casos suspeitos para infecção humana

de Saúde sobre a situação epidemiológica

pelo

global, com orientações para a preparação

conforme

de resposta, com medidas de prevenção e

estabelecida, no devido sistema de

controle para a infecção humana pelo novo

novo

coronavírus
a

definição

(COVID-19),
de

caso

19).
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coronavírus (COVID-19).

informação orientado pelo MS.

VIII. Monitorar o comportamento dos casos de
Síndrome

Gripal

(SG)
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e

VII. Articular com a rede de serviços públicos

Síndrome

e privados de atenção à saúde o

Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos

aprimoramento e a detecção de possíveis

sistemas de informação da rede, para

casos suspeitos nos serviços de saúde.

permitir avaliação de risco e apoiar a
VIII. Elaborar e divulgar materiais de educação

tomada de decisão.

em saúde para o trabalhador da saúde.
IX. Elaborar

e

divulgar

Boletins

Epidemiológicos com periodicidade para
atualização das informações.
X. Monitorar

semanalmente

a

rede

de

Unidades Sentinelas de SG e SRAG.
XI. Sensibilizar os profissionais de saúde e
população

em

relação

a

etiqueta

respiratória e higiene das mãos.
XII. Elaborar e promover a capacitação de
recursos humanos para a investigação de
casos suspeitos de infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19).
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NÍVEL PRIMÁRIO

NÍVEL SECUNDÁRIO

NÍVEL TERCIÁRIO

ALERTA

PERIGO EMINENTE

ESPIN

INDICADOR: a Infecção Humana pelo Novo

INDICADOR: quando há confirmação de caso

INDICADOR: há confirmação de transmissão

Coronavírus (COVID-19) como potencial

suspeito para infecção humana pelo novo

local do primeiro caso de Coronavírus

Emergência de Saúde Pública de

coronavírus (COVID-19) no país.a estrutura do

(COVID-19), no território nacional, ou

Importância Internacional (ESPII), segundo

Coe será ampliada com a presença de órgãos

reconhecimento de declaração de

anexo II do Regulamento Sanitário

de instituições externos do setor saúde, e

Emergência de Saúde Pública de Importância

Internacional.são recomendações:

que tenham relação com a resposta

Internacional (ESPII) pela Organização

coordenada ao evento monitorado. As

Mundial de Saúde (OMS).

ÁREA

recomendações seguirão as mesmas do nível
anterior, com alguns acréscimos.

03

ASSISTÊNCIA

I.

FARMACÊUTICA

Fazer levantamento de medicamentos

I. Estabelecer estoque estratégico de

para o tratamento de infecção humana

medicamentos

pelo novo coronavírus (COVID-19).

sintomático

dos

disponibilizar
II.

Garantir

estoque

medicamentos

estratégico

para

de

atendimento

sintomático dos pacientes.
III.

Disponibilizar medicamentos indicados e
orientar sobre organização do fluxo de

indicados

para

os
e

atendimento
pacientes

e

medicamentos
orientar

sobre

organização do fluxo de serviço
farmacêutico.
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serviço farmacêutico.
IV.

Garantir medicamento específico para os
casos de SG e SRAG que compreendem a
definição clínica para uso do fosfato de
oseltamivir.

V.

Monitorar o estoque de medicamentos
no âmbito federal e estadual.

VI.

Rever e estabelecer logística de controle,
distribuição e remanejamento, conforme
solicitação a demanda.
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FLUXO DE ATENDIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE DE PALMAS PR AO PACIENTE
SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO DURANTE A VIGÊNCIA DA PANDEMIA SARS-COV-2.
A problemática do novo Coronavírus demanda essencial, rápida e otimizada reorganização da assistência primária a
saúde e organização de fluxo específico para o atendimento da RAS, deve se pautar tendo a visão ao paciente
sintomático respiratório, focando na efetividade e segurança do atendimento, e no momento oportuno para tal,
Pela pronblemática de até a presente data não há vacina, antiviral ou demais tratamentos específicos disponíveis, a
rede deve se atenar ao processo de trabalho que determine o adequado suporte e manejo clínico dos casos
suspeitos.
Este fluxo visa informar sobre a conduta frente ao paciente que se encontra em nosso em nosso sistema público, e
quando buscam atendimento a respeito de sintomas respiratórios, os cidadãos encontram três principais serviços
públicos à sua disposição:
1. UBS - Unidades Básicas de Saúde: continuam sendo o principal pilar da atenção a saúde
estruturada e de porte a absorver e triar os pacientes é onde grande parte dos casos com sintomas
leves pode ser adequadamente manejada, orientada e, se necessário, direcionados as áreas de
complexidades e especificidades maiores.
1.1 – As UBS até a fase de mitigação servirá como filtro de triagem, sendo a ela cabível a
identificação, estadiamento e encaminhamento do paciente suspeito a “Unidade de
Sintomático Respiratório.
1.2 As UBS no processo pandêmico após a fase de mitigação, caso o cenário epidemiológico saia
do controle, passarão a funcionar como pontos de estadiamento extenções da “Unidade de
Sintomático Respiratório” em específico.
2. Pronto Atendimento Municipal: (UPA) a unidade de média complexidade de APH será a porta de
entrada para os pacientes com sinais e sintomas graves ou de alarme, sendo a unidade
intermediária para o encaminhamento à complexidades de maior expectro, esta unidade se
econtra com estrutura apta e capacitada para rápida intervenção e suporte,
3. Unidade Ambulatorial de Sintomáticos Respiratórios (Tenda): a unidade de especialidade esta
focada em pacientes com alto índice de suspeição clínica e epidemiológica de estar acometida
pelo COVID19, é a unidade a qual a RAS direcionará os casos de profissionais de saúde e segurança
pública, bem a população de risco e triadas pelas UBS, através dela se realiza o monitoramento
individualizado dos casos suspeitos de modo diário, é também a responsável pela conduta e
investigação clinica através de exames de imagem (Raio X e Ressonancia) como também os de
ordem laboratorial a fim de fundamentar e garantir o rastreio de cada caso a se fundar o
diagnóstico específico da infecção pelo COVID-19.
26

Protocolo Operacional - Pandemia: Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19

CGO/SMS/Agosto. 2020

DEFINIÇÕES QUANTO AO DIAGNÓSTICO E CONDUTA:
O diagnóstico da COVID-19 é realizado primeiramente pelo profissional de saúde que deve avaliar a presença de
critérios clínicos:
“Pessoa com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, que
pode ou não estar presente na hora da consulta (podendo ser relatada ao profissional de
saúde), acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória,
o que é chamado de Síndrome Gripal”. (MS, 2020).
Considerar: No resfriado comum pacientes com sintomas respiratórios leves como: tosse, obstrução nasal,
odinofagia, sem febre ou sintomas sistêmicos.


Manejados preferencialmente em Unidade de Saúde da Família com medicações sintomáticas, facilitar
atestado para isolamento por período de até 14 dias a partir do início dos sintomas, orientar sinais e
sintomas de alarme; presença de febre mesmo que referida, associado a sintomas respiratórios leves.



Manejados preferencialmente em Unidade de Saúde da Família com prescrição de sintomáticos e, se não
vacinado para gripe, avaliar indicação de oseltamivir (maior eficácia com início até 48h de sintomas),
principalmente para pacientes com comorbidades e fatores de risco. Atestado 14 dias para isolamento a
partir do início dos sintomas, inclusive familiares residentes no mesmo domicílio.
“Pessoa com desconforto respiratório/dificuldade para respirar OU pressão persistente no
tórax OU saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente OU coloração azulada
dos lábios ou rosto, o que é chamado de Síndrome Respiratória Aguda Grave”. (MS, 2020).

Considerar: Síndrome gripal com dispneia e alguns dos sinais de gravidade: Saturação de oxigênio menor que 94%
em ar ambiente, cianose, sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória (acima de 30irpm
em adultos), diminuição da amplitude de pulsos periféricos, insuficiência respiratória aguda, alteração de nível de
consciência. Em crianças, além dos itens anteriores, atentar para batimentos de asa de nariz, cianose, retração de
fúrcula esternal, tiragem intercostal ou subcostal, desidratação e inapetência. Necessidade de medidas de suporte
imediatas, bem como internação hospitalar.


COVID-19: Síndrome infecciosa causada pelo coronavírus, com ênfase em SARS-CoV-2, que é transmitido
de forma horizontal entre indivíduos ou de forma zoonótica, através de inalação de secreções respiratórias
(fala, tosse, espirro), contato de mãos com posterior toque de mucosas como cavidade oral, narinas ou
olhos. Embora muitos casos sejam assintomáticos ou sintomas leves/moderados com manifestações
respiratórias (síndrome gripal), casos graves podem evoluir para pneumonia viral extensa, síndrome
respiratória aguda e choque séptico.

27
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CLASSIFICAÇÃO DE SINAIS E SINTOMAS COVID19

CLASSIFICAÇÃO DE SINAIS E SINTOMAS COVID19
LEVES

MODERADOS

Anosmia/ageusia.

Tosse persistente + febre SRAG
persistente diária ou

(5 a 98% dos casos)
Febre (43 a 99%): ausência de Tosse persistente + piora
febre

NÃO

GRAVIDADE

exclui progressiva de outro sintoma

possibilidade de Covid-19, relacionado a COVID-19
principalmente em jovens,
idosos, imunossuprimidos ou
uso de antitérmicos
Coriza (4 a 24%)

Pelo menos um dos sintomas
acima + presença de fator de
risco.

Diarreia (2 a 30%)
Dor abdominal/êmese (1 a
10%)
Anorexia (40%)
Mialgia (11 a 15%)
Tosse (62 a 82%)
Fadiga (11 a 70%)
Cefaleia (6 a 34%)
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ORIENTAÇÕES QUANTO AO FLUXO DE PACIENTES SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS DENTRO DAS UNIDADES DE
SAÚDE:
Com a presença de uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada e tratando-se de unidades de saúde, o
contato com o patógeno torna-se altamente provável ao longo do tempo, sendo essencial o maior número de
medidas precoces possíveis para evitar a infecção dentro do ambiente, tanto do paciente não sintomático quanto
do profissional.
Além dos cuidados básicos já instituídos como distanciamento social, lavagem de mãos, uso de máscaras e demais
EPIs, é essencial reduzir o tempo de permanência do paciente sintomático respiratório dentro da unidade, a premissa
que funda-se na realização da “Unidade Ambulatorial de Sintomáticos Respiratório”, fluxo específico criado para que
a fim de que esse processo diminua o risco iminente de causar a proliferação do patógeno dentre a rede primária a
saúde que deve em seu atendimento e desfecho clínico em detrimento de enfermidades menos urgentes, bem como
o maior distanciamento possível dentro do espaço físico.
ORIENTAÇÕES DE MANEJO CLÍNICO AO PACIENTE SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO:
1) Sintomático respiratório de baixa suspeição clínica COVID e/ou baixo risco de complicações:
I.

Idade menor que 50 anos;

II.

Sem comorbidades;

III.

Sintomas leves;

IV.

Sem histórico de viagem nos últimos 15 dias à locais com alta transmissão comunitária COVID-19;

V.

Sem contato nos últimos 15 dias com casos suspeitos (que aguardam resultado exames COVID-19) ou
confirmado COVID-19;

VI.

Saturação de oxigênio maior ou igual a 94%

Conduta: Manejo preferencialmente a ser realizado em Unidades Básicas de Saúde como sintomáticos, isolamento
até 14 dias a partir do início dos sintomas para residentes no mesmo domicílio, termo livre e esclarecido de
isolamento, orientações quanto à sinais de agravo e alarme, tranquilizá-lo quanto ao baixo risco de suspeição clínica
e epidemiológica para COVID e baixo risco de complicação, por consequência sem necessidade de investigação
detalhada no momento. Disponibilizar telefone da unidade para contato com equipe caso dúvidas ou piora do
quadro, para reavaliação ou encaminhamento se necessário.
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2) Sintomático respiratório de alta suspeição clínica para COVID-19
I.

Histórico de viagem recente nos últimos 15 dias;

II.

Contato com suspeito (aguarda resultado de exame para COVID-19) ou confirmado;

III.

Trabalhadores de serviços essenciais com alto fluxo de circulação: saúde, segurança, comércio.

Conduta: encaminhar para Ambulatório de Sintomáticos Respiratórios para avaliação exames complementares
e/ou Teste rápido SARS-CoV-2/RT-PCR SARS CoV-2, isolamento, monitoramento e demais medidas necessárias a
serem requisitadas pela CGO.

3) Sintomático respiratório de alto risco de complicações
I.

Idade superior a 50 anos e/ou;

II.

Múltiplas comorbidades;

III.

Descompensação de doença de base;

IV.

Saturação de oxigênio menor ou igual a 94%;

V.

Frequência respiratória acima de 30irpm em adultos;

Conduta: Se paciente estável, eupneico, sem sinais de gravidade: tenda para avaliação radiológica, laboratorial e
avaliar coleta exames específicos COVID. Se paciente com sinais vitais alterados, desconforto respiratório: UPA
para primeiras medidas de suporte, avaliação radiológica, laboratorial e avaliar internação hospitalar através da
Unidade especializada.
Realizar acompanhamento dos pacientes diariamente com oximetria de dedo em instrumento específico.
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REFERÊNCIAS
World

Health

Organization

–

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019
Centers for Disease Control and Prevention – https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ index.html
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde – https://www.saude.gov.br/saude-de- az/coronavirus
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ANEXOS
CGO – COMITÊ GESTOR OPERACIONAL

1. Equipe:
 Coordenações: Atenção Primária/Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiologia) / Atenção a
Saúde – MAC / Assistência Farmacêutica e Gestão.
 1 Psicologa – Monitoramento de Pacientes Positivos.
 1 Fisitoterapeuta – Monitoramento de Pacientes em espera de resultado de exame PCR.
 1 Médico – Condutas da RAS com os Médicos da Atenção Básica e Atendimento Tenda.
 1 Estagiário de Enfermagem – Digitação de exames e prontuários de atendimento.
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UASR – UNIDADE AMBULATORIAL DE SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO

1. Estrutura:
 1 Barraca – Espera de atendimento.
 1 Barraca – Triagem de paciente.
 2 Barracas – Consultórios Médicos.
 1 Barraca – Coleta de Exames e realização de Teste Rápido.
 1 Barraca – Estadiamento de pacientes atendidos
2. Equipe:
 1 Técnico de Enfermagem
 1 Enfermeiro
 1 Auxiliar Administrativo
 2 Médicos
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EQUIPE 01 – UASR: TÉCNICO DE ENFERMAGEM/ ENFERMEIRO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO / MÉDICOS.
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EQUIPAMENTOS:
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