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1. CARACTERÍSTICAS GERAIS SOBRE A INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (2019-NCOV):  

O coronavírus foi isolado pela primeira vez em 1937, porém descrito apenas em 1965. 

São vírus RNA da ordem dos nidovirales da família coronaviridae e subfamília betacoronavírus que 

inclui os víus da SARS-CoV, MERSCoV e 2019- nCoV, altamente patogênicos e responsáveis por 

causar síndrome respiratória e gastrointestinal. Além desses três, há outros quatro tipos de coronavírus 

que podem induzir doença no trato respiratório superior em imunodeprimido, bem como afetar 

crianças, jovens e idosos. Todos os coronavírus que afetam humanos tem origem animal, como 

camelos, gado, gatos e morcegos.  

Atualmente, um número crescente de pacientes relata não ter tido contato com animais, 

indicando a ocorrência de disseminação de pessoa para pessoa. No momento, não está claro o quão 

fácil ou sustentável esse vírus está se disseminando entre as pessoas. As autoridades chinesas relatam 

que a disseminação sustentada de pessoa para pessoa está ocorrendo na China. Quanto à disseminação 

de pessoa para pessoa que ocorreu com MERS-CoV e SARS-CoV, acredita-se que tenha ocorrido 

principalmente por meio de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou 

espirra, semelhante à maneira como a influenza e outros patógenos respiratórios se espalham.  

A disseminação de MERS-CoV e SARS-CoV entre pessoas geralmente ocorre entre 

contatos próximos. O período médio de incubação da infecção por todos os coronavírus é de 5 dias, 

com intervalo que pode chegar até 16 dias e a transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS- 

CoV é em média de 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do 2019- nCoV 

sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. 

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

gera imunidade contra novas infecções e se essa imunidade é por toda a vida. O espectro clínico da 

infecção pelos coronavírus é muito amplo, podendo variar de um simples resfriado até uma 

pneumonia severa. No caso de infecção pelo 2019-nCoV, os dados mais atuais indicam sinais e 

sintomas respiratórios, principalmente febre, tosse e dificuldade para respirar. Até o dia 2 de janeiro, 

entre os pacientes internados em Wuhan, as complicações incluíram síndrome respiratória aguda 

grave (SRAG), lesão cardíaca aguda e infecção secundária, com letalidade de 15%. 

Apesar disso, a transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato 

pessoal com secreções contaminadas, como: Gotículas de saliva; Espirro; Tosse; Catarro; Contato 

pessoal próximo, como toque ou aperto de mão; Contato com objetos ou superfícies contaminadas, 

seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. 

Os coronavírus apresentam uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe. 
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As características clínicas não são específicas e podem ser similares àquelas causadas por 

outros vírus respiratórios, que também ocorrem sob a forma de surtos e, eventualmente, circulam ao 

mesmo tempo, tais como influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, 

outros coronavírus, entre outros. 

O diagnóstico laboratorial é realizado com a coleta da secreção da nasofaringe (SNF). 

Considerando novos vírus ou novos subtipos virais em processos pandêmicos, esta coleta pode ser 

realizada até o 7° dia do início dos sintomas (mas preferencialmente, até o 3° dia). 

Até o momento, não há medicamento específico para o tratamento da Doença Respiratória Aguda 

pelo 2019-nCoV. No entanto, medidas de suporte devem ser implementadas. 

 

2. OBJETIVOS: 

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

Moju-PA quanto a morbidade e mortalidade;  

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

adequadas e oportunas aos objetivos; 

• Nortear ações e serviços de saúde municipal nas Unidades de Saúde de enfrentamento 

ao coronavírus. 

 

3. DEFINIÇÕES OPERACIONAIS:  

- Caso suspeito de infecção humana pelo 2019-nCoV: Todo indivíduo com febre e 

sintomas respiratórios (tosse e dificuldade para respirar) E que nos últimos 14 dias antes do início 

dos sintomas tenha histórico de viagem para área com transmissão confirmada (China) OU que nos 

últimos 14 dias antes do início dos sintomas tenha tido contato próximo com caso suspeito OU 

confirmado de 2019-nCoV.  

- Caso confirmado de infecção humana pelo 2019-nCoV: Indivíduo com confirmação 

laboratorial conclusiva para o 2019-nCoV, independente de sinais e sintomas.  

- Caso descartado de infecção humana pelo 2019-nCoV: Caso que não se enquadre 

na definição de suspeito e apresente resultado laboratorial negativo para 2019- nCoV OU 

confirmação laboratorial para outro agente etiológico. 
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4. NÍVEIS DE RESPOSTA:  

Este Plano de Contingência Municipal foi elaborado em consonância com o Plano de 

Contingência Nacional e do Estado do Pará, desta forma, é composto por três níveis de resposta: 

Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública. Cada nível é baseado na avaliação do 

risco do novo Coronavírus afetar o município de Moju-Pa e o impacto na saúde pública.  

- Questões importantes são consideradas nessa avaliação:  

• Transmissibilidade da doença, como seu modo de transmissão, eficácia da transmissão 

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

comunidade e surtos;  

• Propagação geográfica do coronavírus (2019-nCoV) entre humanos, animais, como a 

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

outras unidades federadas;  

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

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

maiores taxas de ataque ou maior risco de graves doenças;  

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

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

publicadas em revistas científicas. 

 

- Medidas de resposta ao novo Coronavírus (COVID-19): 

1. Vigilância epidemiológica; 

2. Suporte laboratorial; 

3. Atenção Básica; 

4. Urgência e Emergência; 

5. Assistência de Média e Alta Complexidade; 

6. Regulação de Acesso; 

7. Assistência Farmacêutica; 

8. Vigilância Sanitária; e 

9. Gestão. 
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4.1. RESPOSTA DE ALERTA: 

O Nível de resposta de Alerta corresponde à situação em que o risco de introdução do 

2019-nCoV no município de Moju-Pa é elevado e sem casos suspeitos.  

Neste nível de resposta, deve-se implantar a estrutura do Centro Municipal de 

Operações de Emergênciais para respostas ao 2019-nCoV (CMOE-nCoV) no Núcleo de 

Vigilância em Saúde (NUVS), de forma simplificada e restrita aos órgãos e instituições mais 

relacionados com a competência de detectar, investigar, manejar e notificar casos potencialmente 

suspeitos da infecção humana pelo novo coronavírus.  

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

confusão. Para isso, é necessário dispor de todas as definições de caso que contemplem situações 

possíveis, incluindo a definição de caso excluído. Importante salientar a todos os serviços que as 

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

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

situações, devesse avaliar caso a caso, devendo prevalecer a conduta clínica local, mesmo que o caso 

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

A composição do CMOE-nCoV neste nível levará em consideração a Secretaria 

Municipal de Saúde de Moju-Pa, através do Núcleo de Vigilância em Saúde (NUVS) e demais setores 

de apoio.  

 

Ações a serem realizadas pelos setores:  

1. Vigilância epidemiológia/NUVS: 

• Implantar o CMOE-nCoV;  

• Acompanhar a circulação/comportamento do 2019-nCoV no Estado, no Brasil e no mundo;  

• Monitorar e avaliar os casos notificados de 2019-nCoV no estado e no município;  

• Apoiar e assessorar as ações das vigilâncias epidemiológicas municipais frente à investigação de 

casos notificados de 2019-nCoV na esfera municipal;  

• Emitir alertas, notas técnicas e boletins epidemiológicos semanais sobre 2019-nCoV;  

• Apoiar a elaboração de boletins e alertas para a Secretaria Estadual de Saúde do Pará sobre a 

situação epidemiológica CMOE-nCoV;  

• Realizar reuniões técnicas presenciais toda semana na Secretaria Municipal de Saúde de Moju-Pa.  
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2. Suporte Laboratorial: 

• Garantir capacitação e orientações em coleta, armazenamento e transporte de amostras para o 

diagnostico de vírus respiratórios;  

• Garantir os insumos necessários para coleta, armazenamento e envio de amostras (swab, bomba 

aspiradora, meio de cultura, máscara PFF2).  

 

3. Atenção Básica: Unidades Básicas de Saúde 

• Orientar os profissionais de saúde dos estabelecimentos de atenção básica quanto aos protocolos e 

fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do 2019-nCoV 

estabelecidos nacionalmente, para:  

 o Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome gripal;  

 o Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e contatos, conforme 

definição de caso;  

 o Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;  

 o Garantir o manejo do paciente, conforme protocolo de manejo e tratamento de síndrome 

gripal e respiratória aguda grave. 

 

4. Urgência e Emergência: Unidade Mista de Saúde 

• Orientar os profissionais de saúde da Unidade Mista de Saúde quanto aos protocolos e fluxos 

estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do 2019-nCoV estabelecidos 

nacionalmente, para:  

 o Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome gripal;  

 o Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e contatos, conforme 

definiçao de caso;  

 o Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;  

 o Garantir o manejo do paciente, conforme protocolo de manejo e tratamento de síndrome 

gripal e respiratória aguda grave. 

 

5. Assistência em Média e Alta Complexidade: Hospital e Maternidade Divino do Espírito Santo 

• Orientar os profissionais de saúde dos estabelecimentos de média e alta complexidade quanto aos 

protocolos e fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do 2019-

nCoV estabelecidos nacionalmente, para:  

 o Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome respiratória aguda grave;  
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 o Avaliar todo caso de síndrome respiratória aguda grave quanto ao histórico de viagem e 

contatos, conforme definiçao de caso;  

 o Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;  

 o Garantir o manejo do paciente, conforme protocolo de manejo e tratamento de síndrome 

respiratória aguda grave;  

 o Realizar coleta de material biológico para diagnóstico de vírus respiratórios, conforme 

orientações técnicas divulgadas. 

 

6. Regulação do Acesso Municipal: 

• Regular aos hospitais de referência Estadual os casos graves de 2019-nCoV com a solicitação de 

leitos de isolamento;  

• Estabelecer fluxo de regulação de casos graves aos hospitais de referência (Anexo 1).  

 

7. Assistência Farmacêutica: 

• Fazer levantamento de medicamentos para o tratamento de infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19); 

• Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes; 

• Disponibilizar medicamentos e insumos 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 e insumos no âmbito municipal; 

• Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme solicitação a 

demanda. 

 

8. Vigilância Sanitária: 

• Implementar as ações de monitoramento diariamente via telefone aos Estabelecimentos de Saúde, 

cadastrados e notificantes no NUVS, das informações visualizadas;  

• Programar intersetorialmente o processo de vistoria integrada para as conformidade aos protocolos 

especificos da segurança do paciente e controle de infecção hospitalar do 2019-nCoV;  

• Apoiar e assessorar as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar na UMS, HMDES e Unidades 

de Saúde quanto aos protocolos especificos da segurança do paciente e controle de infecção hospitalar 
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do 2019-nCoV;  

• Emitir e disponibilizar nota técnica especifica para as CCIH/Segurança do Paciente (SP), em 

conformidade com o Plano de Contingência Municipal de Moju-Pa de Enfrentamento a Infecção 

Humana pelo Novo Coronavírus (NCOV) – COVID-19 e a nota técnica 04/2020 

GVIMS/GGTES/ANVISA;  

• Emitir alertas e sensibilizar os profissionais de saúde atuante na Vigilância sanitária/CCIH’S e 

Segurança do Paciente, quanto à detecção de casos supeitos e ao cumprimento dos protocolos 

especificos;  

• Integrar o CMOE-nCoV, participando das ações estratégicas de controle e vigilância 

epidemiológica aos Estabeecimentos de Saúde cadastrados e notificantes do formsus;  

• Realizar reuniões técnicas internas da vigilancia sanitária para atualizações e socialização das 

informações dos boletins epidemiologicos MS/SVS/COE e SESPA/DEPI/COE. 

 

9. Gestão: 

• Apoiar e assegurar as ações e seviços de todos os setores de responsabilidade da SMS de Moju-Pa; 

• Implementar mecanismos de articulação intra e intersetorial, quando necessário;  

• Captar informações de rumores referentes a casos de 2019-nCoV no município;  

• Receber e monitorar as notificações imediatas, por meio de comunicação mais rápido disponível, 

em até 24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito, como 

determina a Portaria de Consolidação Nº 04, anexo V, capítulo I, seção I (http://j.mp/ 

portariadeconsolidacao4ms).  

• Apoiar o monitoramento da situação epidemiológica;  

• Aprimorar e fortalecer o processo de produção e de gestão de informações estratégicas relativas ao 

2019-nCoV;  

• Apoiar a coordenação da resposta ao enfrentamento do 2019-nCoV;  

• Apoiar o Núcleo de Vigilância em Saúde para detecção de casos suspeitos de 2019-nCoV; 

• Acompanhar as informações e as articulações via Rede Estadual;  

• Manter atualizada a lista de pontos focais; 

• Prestar informações precisas e oportunas para a população, com absoluta transparência, sempre 

alinhadas com a estratégia de comunicação da Secretaria da Municipal de Saúde e Respostas Rápidas 

à Emergência em Vigilância em Saúde, com vistas à preparação para o enfrentamento de um cenário 

de insegurança e evitar pânico;  
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• Manter a população informada e evitar reações sociais contra os pacientes, motivadas pela 

desinformação;  

• Contribuir no esclarecimento dos profissionais e trabalhadores da saúde sobre quadro clínico, 

manejo, vigilancia epidemiológica, prevenção e controle;  

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

epidemiológica na rede pública para casos notificados da doença;  

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

quando necessário. 

 

4.2. PERIGO IMINENTE: 

O Perigo Iminente corresponde a uma situação em que há ocorrência de caso suspeito, 

de acordo com a definição de caso estabelecida, conforme previsto no Capítulo IV, Seção I, Artigo 

15 da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências:  

O município exercerá, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições: XIII - para 

atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo 

iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera 

administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de 

jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização.  

O CMOE-nCoV terá sua estrutura ampliada neste nível de resposta com a presença de 

órgãos fora do setor saúde, mas que tenham relação com a resposta coordenada ao evento.  

 

Ações a serem realizadas pelos setores: 

1. Vigilância epidemiológia/NUVS: 

• Acompanhar a circulação/comportamento do 2019-nCoV no Estado, no Brasil e no mundo;  

• Monitorar e avaliar os casos suspeitos de 2019-nCoV no estado e município;  

• Apoiar e assessorar as ações das vigilâncias epidemiológicas frente à investigação de casos 

suspeitos de 2019-nCoV na esfera municipal;  

• Intensificar a emissão de alertas sobre 2019-nCoV;  

• Realizar reuniões técnicas presenciais toda semana na Secretaria Municipal de Saúde de Moju-Pa;  

• Apoiar a investigação dos casos suspeitos;  
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2. Suporte Laboratorial: 

• Garantir os insumos necessários para coleta, armazenamento e envio de amostras (swab, bomba 

aspiradora, meio de cultura, máscara PFF2);  

• Garantir o diagnóstico de vírus respiratórios do painel para diagnóstico de exclusão em casos 

suspeitos de 2019-nCoV; 

• Garantir o encaminhamento das amostras para o Laboratório de Central do Estado do Pará 

(LACEN).  

 

3. Atenção Básica: Unidades Básicas de Saúde 

• Orientar os profissionais de saúde dos estabelecimentos de atenção básica quanto aos protocolos e 

fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do 2019-nCoV 

estabelecidos nacionalmente, para: 

 o Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome gripal;  

 o Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e contatos, conforme 

definiçao de caso;  

 o Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos pacientes suspeitos e 

profissionais que realizarem o atendimento, conforme estabelecido nos protocolos estabelecidos;  

 o Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;  

 o Avaliar o caso suspeito quanto à presença de sinais de gravidade e necessidade de 

hospitalização, conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus;  

 o Garantir o acompanhamento dos casos suspeitos leves e orientar quanto à instituição de 

medidas de precaução domiciliar, até o descarte por critério laboratorial;  

 o Direcionar o paciente com sinais de gravidade para os estabelecimentos de referência. 

 

4. Urgência e Emergência: Unidade Mista de Saúde 

• Orientar os profissionais de saúde da Unidade Mista de Saude quanto aos protocolos e fluxos 

estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do 2019-nCoV estabelecidos 

nacionalmente, para:  

 o Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome gripal;  

 o Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e contatos, conforme 

definiçao de caso;  

 o Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos pacientes suspeitos, 

profissionais que realizarem o atendimento e os que relizarem procedimentos invasivos (intubação e 
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coleta de amostra), conforme estabelecido nos protocolos estabelecidos;  

 o Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;  

 o Avaliar o caso suspeito quanto à presença de sinais de gravidade e necessidade de 

hospitalização, conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus;  

 o Garantir o acompanhamento dos casos suspeitos leves e orientar quanto à instituição de 

medidas de precaução domiciliar, até o descarte por critério laboratorial;  

 o Direcionar o paciente com sinais de gravidade para os estabelecimentos de referência. 

 

5. Assistência em Média e Alta Complexidade: Hospital e Maternidade Divino do Espírito Santo 

• Orientar os profissionais de saúde do Hospital e Maternidade Divino do Espírito Santo quanto aos 

protocolos e fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do 2019-

nCoV estabelecidos nacionalmente, para:  

 o Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome respiratória aguda grave;  

 o Avaliar todo caso de síndrome respiratória aguda grave quanto ao histórico de viagem e 

contatos, conforme definiçao de caso;  

 o Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos pacientes suspeitos, 

profissionais que realizarem o atendimento e os que relizarem procedimentos invasivos (intubação e 

coleta de amostra), conforme estabelecido nos protocolos estabelecidos;  

 o Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;  

 o Garantir o manejo do paciente suspeito, conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo 

Coronavírus;  

 o Realizar coleta de material biológico para diagnóstico de vírus respiratórios, conforme 

orientações técnicas divulgadas. 

 

6. Regulação do Acesso Municipal: 

• Regular aos hospitais de referência Estadual os casos graves de 2019-nCoV com a solicitação de 

leitos de isolamento;  

• Estabelecer fluxo de regulação de casos graves aos hospitais de referência (Anexo 2). 

 

7. Assistência Farmacêutica: 

• Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes; 

• Disponibilizar medicamentos e insumos indicados e orientar sobre organização do fluxo de 

serviço farmacêutico; 
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• Garantir medicamentos e insumos específicos 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. 

 

8. Vigilância Sanitária: 

• Implementar as ações de monitoramento diariamente via telefone aos Estabelecimentos de Saúde, 

cadastrados e notificantes no NUVS, das informações visualizadas;  

• Programar intersetorialmente o processo de vistoria integrada para as conformidade aos protocolos 

especificos da segurança do paciente e controle de infecção hospitalar do 2019-nCoV;  

• Apoiar e assessorar as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar na UMS, HMDES e Unidades 

de Saúde quanto aos protocolos especificos da segurança do paciente e controle de infecção hospitalar 

do 2019-nCoV;  

• Emitir e disponibilizar nota técnica especifica para as CCIH/Segurança do Paciente (SP), em 

conformidade com o Plano de Contingência Municipal de Moju-Pa de Enfrentamento a Infecção 

Humana pelo Novo Coronavírus (NCOV) – COVID-19 e a nota técnica 04/2020 

GVIMS/GGTES/ANVISA;  

• Emitir alertas e sensibilizar os profissionais de saúde atuante na Vigilancia sanitaria/CCIH’S e 

Segurança do Paciente, quanto à detecção de casos supeitos e ao cumprimento dos protocolos 

especificos;  

• Integrar o CMOE-nCoV, participando das ações estratégicas de controle e vigilância 

epidemiológica aos Estabelecimentos de Saúde cadastrados e notificantes do formsus.  

• Realizar reuniões tecnicas internas da vigilancia sanitaria para atualizações e socialização das 

informações dos boletins epidemiologicos MS/SVS/COE e SESPA/DEPI/COE. 

 

9. Gestão: 

• Captação diária de rumores referentes a casos de 2019-nCoV no município;  

• Receber e monitorar as notificações imediatas, por meio de comunicação mais rápido disponível, 

em até 24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito, como 

determina a Portaria de Consolidação Nº 04, anexo V, capítulo I, seção I (http://j.mp/ 

portariadeconsolidacao4ms);  

• Monitorar a situação epidemiológica;  
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• Colaborar com a produção e gestão de informações estratégicas relativas ao 2019- nCoV;  

• Integrar e apoiar a coordenação da resposta ao enfrentamento do 2019-nCoV;  

• Apoiar o NUVS para detecção de casos suspeitos resposta aos casos de 2019-nCoV; 

• Manter atualizada a lista de pontos focais; 

• Prestar informações precisas e oportunas para a população, com absoluta transparência, sempre 

alinhadas com a estratégia de comunicação da Secretaria da Municipal de Saúde e Respostas Rápidas 

à Emergência em Vigilância em Saúde, com vistas à preparação para o enfrentamento de um cenário 

de insegurança e evitar pânico;  

• Manter a população informada e evitar reações sociais contra os pacientes, motivadas pela 

desinformação;  

• Contribuir no esclarecimento dos profissionais e trabalhadores da saúde sobre quadro clínico, 

manejo, vigilancia epidemiológica, prevençao e controle;  

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

epidemiológica na rede pública para casos suspeitos da doença;  

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

quando necessário. 

 

4.3. EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA MUNICIPAL (ESPIM): 

Corresponde a uma situação em que há confirmação de transmissão local do primeiro 

caso de 2019-nCoV em território municipal. 

Neste nível de resposta, a estrutura do CMOE atingirá seu nível máximo e seu 

funcionamento poderá ser presencial se estendendo fora do horário comercial, feriados e finais de 

semana.  

Esse nível de Emergência está organizado em duas fases: Fase de Contenção e Fase de 

Mitigação. 

Fase de contenção – Nesta fase a introdução da doença no município é uma questão de 

tempo. Por isso, todas as ações e medidas são adotadas para identificar oportunamente e evitar a 

dispersão do vírus, ou seja, as estratégias devem ser voltadas para evitar que o vírus seja transmitido 

de pessoa a pessoa, de modo sustentado.  

Na fase de contenção, a atenção à saúde possui mais ações do que a vigilância, como: 

- Compra e abastecimento de EPIs;   

- Definições para a rede de urgência e emergência.  
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- Quarentena domiciliar para casos leves; e  

- Estratégias de monitoramento domiciliar para evitar a ocupação de leitos 

desnecessariamente.  

As atividades de preparação e resposta devem ser revisadas e reforçadas na rede de 

atenção para o adequado atendimento dos casos confirmados, com medidas de proteção adicionais, 

registro das informações para que a vigilância possa consolidar e descrever o perfil da doença no 

município, bem como enviar à SESPA.  

O Plano de Contingência do Município deve estar elaborado e publicizado e encaminhado 

ao Ministério Público do Estado, Conselho Municipal de Saúde de Moju e ao 6° Centro Regional de 

Saúde, contendo, dentre outras informações, a organização da rede de atenção hospitalar.  

Toda rede de atenção à saúde do SUS municipal deve ser alertada para a atual fase, com 

o objetivo de maior sensibilização dos profissionais de saúde para detecção de casos suspeitos, 

manejo adequado desses pacientes, bem como reforço do uso de EPI.  

Os estoques dos EPI preconizados também devem ser checados e aquisições emergenciais 

podem ser acionadas, caso necessário.  

Grau de atividade nesta fase por setor: Atenção Primária em Saúde: + ; Vigilância em 

Saúde: ++ ; Atenção Especializada em Saúde: +++ 

 

Fase de mitigação – A fase de mitigação tem início a partir do registro de 100 casos 

positivos do novo coronavirus. A partir deste momento, não se realiza o teste de todos os casos, 

apenas de casos graves em UTI.  

As ações e medidas devem ser adotadas para evitar a ocorrência de casos graves e óbitos. 

Assim, medidas de atenção hospitalar para os casos graves e medidas restritivas individuais de 

isolamento e quarentena domiciliar para os casos leves, devem ser adotadas para evitar óbitos e o 

agravamento dos casos.  

Esse fortalecimento da atenção PRIMÁRIA ao paciente deve ocorrer no nível local, com 

a adoção das medidas já estabelecidas nos protocolos de doenças respiratórias. Adicionalmente, caso 

seja evidenciada a possibilidade de superação da capacidade de resposta hospitalar para atendimento 

dos casos graves, adaptação e ampliação de leitos e áreas hospitalares e a contratação emergencial de 

leitos de UTI pode ser necessária, com o objetivo de evitar óbitos. 

Grau de atividade nesta fase por setor: Vigilância em Saúde: + ; Atenção Especializada 

em Saúde: ++ ; Atenção Primária em Saúde: +++ 
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Ações a serem realizadas pelos setores: 

1. Vigilância epidemiológia/NUVS:  

• Acompanhar a circulação/comportamento do 2019-nCoV no Estado, no Brasil e no mundo;  

• Monitorar e avaliar os casos suspeitos e confirmados de 2019-nCoV no estado e município;  

• Apoiar e assessorar as ações das vigilâncias epidemiológicas frente à investigação e respostas frente 

aos casos suspeitos e confirmados de 2019-nCoV na esfera municipal;  

• Intensificar a emissão de alertas sobre 2019-nCoV;  

• Realizar reuniões técnicas presenciais toda semana na Secretaria Municipal de Saúde de Moju-PA; 

• Apoiar os municípios na investigação dos casos suspeitos e confirmados. 

 

2. Suporte Laboratorial: 

• Garantir os insumos necessários para coleta, armazenamento e envio de amostras (swab, bomba 

aspiradora, meio de cultura, máscara PFF2);  

• Garantir o diagnóstico de vírus respiratórios do painel para diagnóstico de exclusão em casos 

suspeitos de 2019-nCoV;  

• Garantir o encaminhamento das amostras para o Laboratório Central do Estado (LACEN). 

 

3. Atenção Básica: Unidades Básicas de Saúde 

• Orientar os profissionais de saúde dos estabelecimentos de atenção básica quanto aos protocolos e 

fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do 2019-nCoV 

estabelecidos nacionalmente, para:  

 o Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome gripal;  

 o Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e contatos, conforme 

definiçao de caso;  

 o Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos pacientes suspeitos e 

profissionais que realizarem o atendimento, conforme estabelecido nos protocolos estabelecidos;  

 o Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;  

 o Avaliar o caso suspeito quanto à presença de sinais de gravidade e necessidade de 

hospitalização, conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus;  

 o Garantir o acompanhamento dos casos suspeitos e confirmados leves e orientar quanto à 

instituição de medidas de precaução domiciliar;  

 o Garantir o monitoramento dos contatos de casos confirmados até o fim do período de 
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incubação da infecção humana por 2019-nCoV;  

 o Direcionar o paciente com sinais de gravidade para os estabelecimentos de referência. 

 

4. Urgência e Emergência: Unidade Mista de Saúde 

• Orientar os profissionais de saúde da Unidade Mista de Moju quanto aos protocolos e fluxos 

estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do 2019-nCoV estabelecidos 

nacionalmente, para: 

 o Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome gripal;  

 o Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e contatos, conforme 

definiçao de caso;  

 o Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos pacientes suspeitos, 

profissionais que realizarem o atendimento e os que relizarem procedimentos invasivos (intubação e 

coleta de amostra), conforme estabelecido nos protocolos estabelecidos;  

 o Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;  

 o Avaliar o caso suspeito quanto à presença de sinais de gravidade e necessidade de 

hospitalização, conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus;  

 o Garantir o acompanhamento dos casos suspeitos e confirmados leves e orientar quanto à 

instituição de medidas de precaução domiciliar;  

 o Garantir o monitoramento dos contatos de casos confirmados até o fim do período de 

incubação da infecção humana por 2019-nCoV;  

 o Direcionar o paciente com sinais de gravidade para os estabelecimentos de referência. 

 

5. Assistência em Média e Alta Complexidade: Hospital e Maternidade Divino do Espírito Santo 

• Orientar os profissionais de saúde do Hospital e Maternidade Divino do Espírito Santo quanto aos 

protocolos e fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do 2019-

nCoV estabelecidos nacionalmente, para:  

 o Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome respiratória aguda grave;  

 o Avaliar todo caso de síndrome respiratória aguda grave quanto ao histórico de viagem e 

contatos, conforme definiçao de caso;  

 o Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos pacientes suspeitos, 

profissionais que realizarem o atendimento e os que relizarem procedimentos invasivos (intubação e 

coleta de amostra), conforme estabelecido nos protocolos estabelecidos;  

 o Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;  
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 o Garantir o manejo do paciente suspeito ou confirmado, conforme Protocolo de Manejo 

Clínico para o Novo Coronavírus;  

 o Realizar coleta de material biológico para diagnóstico de vírus respiratórios, conforme 

orientações técnicas divulgadas;  

 o Garantir o monitoramento dos contatos de casos confirmados até o fim do período de 

incubação da infecção humana por 2019-nCoV. 

 

6. Regulação do Acesso Municipal: 

• Regular aos hospitais de referência Estadual os casos graves de 2019-nCoV com a solicitação de 

leitos de isolamento;  

• Estabelecer fluxo de regulação de casos graves aos hospitais de referência (Anexo 2). 

 

7. Assistência Farmacêutica: 

• Garantir estoque estratégico de medicamentos  e insumos para atendimento sintomático dos 

pacientes; 

• Disponibilizar medicamentos e insumos indicados e orientar sobre organização do fluxo de serviço 

farmacêutico; 

• Garantir medicamento e insumo específico para os casos de SG e SRAG que compreendem a 

definição clínica para uso do fosfato de oseltamivir; 

• Monitorar o estoque de medicamentos e insumos no âmbito municipal; 

• Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme solicitação a 

demanda. 

 

8. Vigilância Sanitária: 

• Implementar as ações de monitoramento diariamente via telefone aos Estabelecimentos de Saúde, 

cadastrados e notificantes no NUVS, das informações visualizadas;  

• Programar intersetorialmente o processo de vistoria integrada para as conformidade aos protocolos 

especificos da segurança do paciente e controle de infecção hospitalar do 2019-nCoV;  

• Apoiar e assessorar as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar na UMS, HMDES e Unidades 

de Saúde quanto aos protocolos especificos da segurança do paciente e controle de infecção hospitalar 

do 2019-nCoV;  

• Emitir e disponibilizar nota técnica especifica para as CCIH/Segurança do Paciente (SP), em 
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conformidade com o Plano de Contingência Municipal de Moju-Pa de Enfrentamento a Infecção 

Humana pelo Novo Coronavírus (NCOV) – COVID-19 e a nota técnica 04/2020 

GVIMS/GGTES/ANVISA;  

• Emitir alertas e sensibilizar os profissionais de saúde atuante na Vigilancia sanitaria/CCIH’S e 

Segurança do Paciente, quanto à detecção de casos supeitos e ao cumprimento dos protocolos 

especificos;  

• Integrar o CMOE-nCoV, participando das ações estratégicas de controle e vigilância 

epidemiológica aos Estabelcimentos de Saúde cadastrados e notificantes do formsus; 

• Realizar reuniões técnicas internas da vigilância sanitária para atualizações e socialização das 

informações dos boletins epidemiologicos MS/SVS/COE e SESPA/DEPI/COE. 

 

9. Gestão: 

• Captação diária de rumores referentes a casos de 2019-nCoV no município; 

• Receber e monitorar as notificações imediatas, por meio de comunicação mais rápido disponível, 

em até 24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito, como 

determina a Portaria de Consolidação Nº 04, anexo V, capítulo I, seção I (http://j.mp/ 

portariadeconsolidacao4ms).  

• Monitorar a situação epidemiológica;  

• Colaborar com a produção e gestão de informações estratégicas relativas ao 2019- nCoV;  

• Integrar e apoiar a coordenação da resposta ao enfrentamento do 2019-nCoV;  

• Apoiar o Núcleo de Vigilância em Saúde para detecção de casos suspeitos resposta aos casos de 

2019-nCoV; 

• Manter atualizada a lista de pontos focais. 

• Prestar informações precisas e oportunas para a população, com absoluta transparência, sempre 

alinhadas com a estratégia de comunicação da Secretaria da Municipal de Saúde e Respostas Rápidas 

à Emergência em Vigilância em Saúde, com vistas à preparação para o enfrentamento de um cenário 

de insegurança e evitar pânico;  

• Manter a população informada e evitar reações sociais contra os pacientes, motivadas pela 

desinformação;  

• Contribuir no esclarecimento dos profissionais e trabalhadores da saúde sobre quadro clínico, 

manejo, vigilância epidemiológica, prevenção e controle;  

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



 
Prefeitura Municipal de Moju 
Secretaria Municipal de Saúde 

21  

epidemiológica na rede pública para casos confirmados da doença;  

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

quando necessário.  

O risco será avaliado e revisto periodicamente, 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. 

 

- Ajustes no nível de resposta: 

Em situações epidêmicas, as etapas iniciais da resposta são realizadas com base em poucas ou frágeis 

evidências. A avaliação de riscos nessas circunstâncias requer flexibilidade e, possivelmente, erros 

por precaução. O nível de resposta será ajustado adequadamente quando uma melhor avaliação de 

risco puder ser feita à luz de mais informações disponíveis. 

  

- Comitê técnico municipal para suporte na tomada de decisão:  

Foi instituído um comitê técnico municipal assessor de informações estratégicas e 

respostas rápidas à emergência Novo Coronavírus (2019-nCoV), de caráter emergencial, para auxiliar 

na definição de diretrizes municipais para o acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas 

pela Secretaria Municipal de Saúde de Moju-Pa e instituições envolvidas. O Comitê Técnico 

Municipal Assessor será composto por membros vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de 

Moju-Pa, envolvidos na emergência e formado por representantes de todas as áreas do setor de saúde 

envolvidas em caráter permanente, sendo:  

1. Secretaria de Municipal de Saúde de Moju-Pa (Gestão);  

2. Núcleo de Vigilância em Saúde (Epidemiológica, Imunização e Vigilância Sanitária);  

3. Assessorias Especiais;  

4. Assistência Hospitalar (UMS e HMDES)  

5. Atenção Básica (Unidades Básicas de Saúde) 

6. Laboratório Municipal de Moju;  

7. Regulação de Acesso Municipal. 
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5. AÇÕES DE PREVENÇÃO: 

 

5.1. Medidas de Prevenção e Controle em Serviços de Saúde a serem adotadas na Assistência à 

Saúde: 

O Programa de Prevenção e Controle de Infecções relacionadas à Assistência à Saúde 

tem como um dos seus objetivos principais prevenir a transmissão de doenças entre os pacientes, 

profissionais de saúde e visitantes. 

Conforme as informações atuais disponíveis, sugere-se que a via de transmissão pessoa a 

pessoa do 2019-nCoV ocorre por meio de gotículas e contato. 

A transmissão por aerossóis limita-se a procedimentos que geram aerossóis, como por 

exemplo: intubacão traqueal, extubação, aspiração aberta das vias aéreas, broncoscopia, fisioterapia, 

ressuscitação cardiopulmonar respiratória, necropsia envolvendo tecido pulmonar, coleta de espécime 

clínico para diagnostico etiológico. 

Dessa forma, as medidas de prevenção da transmissão viral nos serviços de saúde 

incluem: 

• Elaborar, por escrito, e manter disponíveis as normas e rotinas dos procedimentos 

adotados na prestação de serviços de assistência à saúde aos pacientes suspeitos de 

infeção pelo Coronavírus; 

• Organizar o fluxo de atendimento aos pacientes suspeitos, com fornecimento de 

máscaras cirúrgicas ao paciente sintomático ou identificado como suspeito, desde o 

momento em que chegam na unidade; 

• Estabelecer medidas administrativas como capacitação dos profissionais de saúde e 

garantia de suprimentos de equipamentos de proteção individual (EPI) aos pacientes e 

profissionais envolvidos no atendimento; 

• Isolamento hospitalar em quarto privativo com porta fechada e bem ventilado, com a 

entrada sinalizada alertando isolamento respiratório para gotículas e contato; 

• Reforçar as medidas de precaução padrão, principalmente a higienização das mãos e 

a etiqueta respiratória; 

• Garantir a ventilação em todas as áreas dos serviços de saúde e higiene ambiental 

adequada. 
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5.2. Medidas de Prevenção para a Comunidade: 

No momento não há tratamento e vacina específicos para a infecção humana pelo 2019-

nCoV. As principais medidas de prevenção são: 

• Higiene de mãos com água e sabonete ou produto alcoólico; 

• Etiqueta respiratória: quando tossir ou espirrar cobrir nariz e boca com lenço 

descartável ou utilizar o antebraço. Descartar o lenço no lixo e higienizar as mãos 

com água e sabonete ou produto alcoólico; 

• Procurar serviço de saúde caso apresente sintomas respiratórios. 

• A OMS não recomenda que indivíduos assintomáticos (ou seja, que não têm sintomas 

respiratórios) na comunidade usem máscaras cirúrgicas. As máscaras são 

recomendadas para pessoas sintomáticas na comunidade. 

 

6. REDE DE ASSISTÊNCIA: 

Organizar a rede de atenção para casos suspeitos e/ou confirmados de doença respiratória 

pelo 2019-nCoV é uma das prioridades na elaboração desse Plano. 

Considerando que a via de transmissão pessoa a pessoa do 2019-nCoV ocorre por meio 

de gotículas e contato, os casos suspeitos com clínica leve e moderada podem ser atendidos em 

Serviços Básicos de Saúde e somente os casos com maior gravidade que necessitem de internação 

hospitalar serão referenciados para estabelecimentos de saúde especializados. 

Todas as Unidades Básicas do município deverão dispor de equipamentos de proteção 

individual (EPI) para os funcionários e máscara para fornecer aos pacientes suspeitos da doença. 

A necessidade de internação hospitalar terá como base a avaliação clinico-epidemiológica 

levando-se em consideração os fatores que possam representar risco ao paciente e a seus contatos 

domiciliares. 
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7. INSUMOS NECESSÁRIOS: 

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL APRESENTAÇÃO QUANTIDADE 

1 
MÁSCARA SEMIFACIAL, TIPO RESPIRADOR, PFF2, 

DESCARTÁVEL, DOBRÁVEL (N95). 
UNIDADE 10.000 

2 
RESPIRADOR SEMIFACIAL, PFF1, DESCARTÁVEL, 

FILTRANTE, DOBRAVEL 
UNIDADE 3.000 

3 JALECO EM TNT, DESCARTÁVEL, MANGA LONGA. UNIDADE 6.500 

MATERIAL TÉCNICO LABORATORIAL E HOSPITALAR 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL APRESENTAÇÃO QUANTIDADE 

4 
COLETOR P/ SECREÇÕES VIAS AEREAS, ESTER. 

GRAD. TAMPA, P/70 mL 
UNIDADE 3.000 

5 SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, EM PVC, N° 06 UNIDADE 3.000 

6 
COMPRESSA DE GAZE, 9 fios, Não Estéril 7,5 X 7,5 cm, 

com 500 - Pacote com 500 unidades 
PACOTE 100 

7 
LUVA P/ PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEL, SEM 

TALCO, TAM. P, com 100 - Caixa com 100 unidades 
CAIXA 2.000 

8 
LUVA P/ PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEL, SEM 

TALCO, TAM. M,  100 - Caixa com 100 unidades 
CAIXA 2.000 

9 
LUVA P/ PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEL, TAM. 

G, C/ 100 - Caixa com 100 unidades 
CAIXA 1.000 

10 
OCULOS DE PROTECAO, EM PVC, lente em 

policabornato, incolor 
UNIDADE 500 

11 
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, tamanho 

único - Pacote com 100 unidades 
PACOTE 100 

12 ÁLCOOL EM GEL 70°, antisséptico para mãos 500g UNIDADE 500 
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8. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO: 
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ANEXO 1 - HOSPITAIS DE REFERÊNCIA PARA A ASSITÊNCIA AOS CASOS GRAVES 

DE 2019-NCOV 

 

NOME ENDEREÇO TELEFONES E-MAIL 

Hospital 

universitário João 

de Barros Barreto 

R. dos 

Mundurucus, 4487 

- Guamá, Belém - 

PA, 66073-000 

NVEH  

(91) 32001- 6625 

(91) 98717 1661 

lourival.masola@ebserh.gov.br 

Hospital Regional 

Abelardo Santos 

(Belém)  

Diretor: Alex 

Marques Cruz 

Avenida Augusto 

Montenegro Km 

13, S/N Agulha - 

Campina de 

Icoaraci. Belém - 

PA, 66811-000 

Geral: (91) 3199-

9860  

Diretor: (18) 

99660-7121 

 

Fundação Santa 

Casa de 

Misericórdia 

(Belém) 

Diretor: Bruno 

Mendes Carmona 

Rua Bernal do 

Couto nº 988 – 

Umarizal, Belém 

NVEH:  

(91) 99141-0163/ 

4009-0341  

Diretor:  

(91) 98119-7130 

NVEH: 

sentinelasta@yahoo.com.br 

Hospital Regional 

do Baixo 

Tocantins – Santa 

Rosa 

(Abaetetuba) 

Av. Pedro 

Rodrigues, nº 1357 

– Santa Rosa, 

Abaetetuba - PA, 

68440-000 
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ANEXO 2 - LISTA DE CONTATOS DOS PONTOS FOCAIS DOS SETORES E 

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDOS: 

 

Nome Setor/Instituição Telefone de contato 

Michel Leandro Costa Garcia Secretário Municipal de Saúde (091) 98457-5848 

Edmilson Pereira Barra Coordenador do Núcleo de 

Vigilância em Saúde (NUVS) 
(091) 99169-9444 

Thábita Caroline Silva Costa Coordenadora de Atenção 

Básica (CAB) 
(091) 98066-3048 

Luna Rafaely Araújo Coordenadora de Assistência 

Farmacêutica (CAF) 
(091) 98227-0162 

Rosiani Castro de Souza Coordenadora de Regulação de 

Acesso 
(091) 98184-3248 

Alan Machado de Almeida Assessoria Especial de 

Planejamento 
(091) 99332-1822 

Edilson Martins de Souza Coordenador de Vigilância 

Sanitária 
(091) 99310-4119 

Nayara Cardoso Costa 
Gestora do Hospital e 

Maternidade Divino do Espírito 

Santo (HMDES) 

(091) 98290-8659 

Emerson Vilhena Santos Gestor da Unidade Mista de 

Saúde 
(091) 98769-6080 
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ANEXO III - Estratégias de enfrentamento ao COVID 19 no município de Moju-PA: 

 

É importante ressaltar que todas as estratégias elaboradas e executadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Moju condizem com as estratégias estabelecidas pelo Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e Ministério de Saúde (MS), uma vez que, entende-se que são medidas necessárias 

e importantes para evitar a proliferação da doença em nosso município. É mais importante, ainda, é 

enfatizar que existem as instituições que são parceiras na execução de muitas ações, que são: Guarda 

Municipal, DEMUTRAN e PM/PA. 

 

- As ações/estratégias desenvolvidas foram as seguintes: 

 Elaboração do Plano de Contingência Municipal de Enfrentamento ao COVID 19; 

 Reuniões Técnicas do GT de Enfrentamento ao COVID-19 permanentes para planejamento e 

atualização das informações; 

 Implantação do DISK-COVID 19, para atendimento e orientação da população; 

 Capacitação de equipes de saúde para atendimento; 

 Divulgação de BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO/Moju diário; 

 Capacitação de equipes de saúde para a coleta de amostras realizado pela SESPA; 

 Capacitação de equipes de saúde para seguimento do caso confirmado;  

 Desinfecção de ruas e estabelecimentos comerciais e de Saúde com grande fluxo de pessoas; 

 Formação de Equipes de monitoramento e nas barreiras sanitárias; 

 Orientação de Isolamento Social e Isolamento Domiciliar através de carro som; 

 Reconhecimento/Acolhimento/Encaminhamento de todos os Sintomáticos Respiratórios pelas 

Equipes de Atenção Básica; 

 Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) pela Secretaria de Saúde, documento 

em anexo; 

 Aquisição, por meio de encaminhamento, junto ao MS de 100 (cem) Testes Rápidos para 

realização de Testes em Profissionais de saúde e de segurança Pública com sintomas; 

 Aquisição, por meio de recursos do FMS, de 06 caixas com 25 Testes Rápidos cada, totalizando 

150 (cento e cinquenta) testes rápidos para COVID 19, documento em anexo; 

 Recebimento junto ao 6º CRS/SESPA dos seguintes medicamentos (documento em anexo): 

AZITROMICINA 500MG (Validade: 30/06/2021) – 120 COMPRIMIDOS e SULFATO DE 

HIDROXICLOROQUINA 400MG (Validade: 30/03/2022) – 60 COMPRIMIDOS. Para ser 
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utilizado, se necessário, em pacientes positivos internados no Hospital e Maternidade Divino do 

Espírito Santo (HMDES); 

 Garantia de acolhimento e fluxo do paciente para realização de RAIO – X no município; 

 Readequação da Unidade Mista de Saúde de Moju para acolhimento, avaliação e tratamento de 

pacientes sintomáticos respiratórios; 

 Estruturação e Organização do Hospital e Maternidade Divino do Espírito Santo, para que sirva 

de retaguarda com 14 (quatorze) leitos COVID-19 com respiradores; 

 Fortalecimento da equipe de saúde com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem na 

Unidade Mista de Saúde e Hospital e Maternidade Divino do Espírito Santo, conforme escalas de 

plantão em anexo; 

 Fortalecimento da retaguarda de atendimento junto ao Hospital de Campanha de Belém, no 

Hangar; 

 Implantação de Barreiras Sanitárias: Na entrada na Cidade: VISA, POLÍCIA MILITAR e 

GUARDA MUNICIPAL, nos dias de 2ª feira, 4ª feira e 6ª feira; 

 Trabalho de orientações de pessoas: Terminal Rodoviário; Feira; Mercado; Bancos. 

 

- As ações/estratégias desenvolvidas foram as seguintes: 

 Elaboração do Plano de Contingência Municipal de Enfrentamento ao COVID 19; 

 Reuniões Técnicas do GT de Enfrentamento ao COVID-19 permanentes para planejamento e 

atualização das informações; 

 Implantação do DISK-COVID 19, para atendimento e orientação da população; 

 Capacitação de equipes de saúde para atendimento; 

 Divulgação de BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO/Moju diário; 

 Capacitação de equipes de saúde para a coleta de amostras realizado pela SESPA; 

 Capacitação de equipes de saúde para seguimento do caso confirmado; 

 Desinfecção de ruas e estabelecimentos comerciais e de Saúde com grande fluxo de pessoas; 

 Formação de Equipes de monitoramento e nas barreiras sanitárias; 

 Orientação de Isolamento Social e Isolamento Domiciliar através de carro som; 

 Reconhecimento/Acolhimento/Encaminhamento de todos os Sintomáticos Respiratórios pelas 

Equipes de Atenção Básica; 

 Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) pela Secretaria de Saúde, documento 

em anexo; 

 Aquisição, por meio de encaminhamento, junto ao MS de 100 (cem) Testes Rápidos para 
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realização de Testes em Profissionais de saúde e de segurança Pública com sintomas; 

 Recebimento junto ao 6º CRS/SESPA dos seguintes medicamentos (documento em anexo): 

AZITROMICINA 500MG (Validade: 30/06/2021) – 120 COMPRIMIDOS e SULFATO DE 

HIDROXICLOROQUINA 400MG (Validade: 30/03/2022) – 60 COMPRIMIDOS. Para ser 

utilizado, se necessário, em pacientes positivos internados no Hospital e Maternidade Divino Espírito 

Santo (HMDES); 

 Garantia de acolhimento e fluxo do paciente para realização de RAIO – X no município; 

 Readequação da Unidade Mista de Saúde de Moju para acolhimento, avaliação e tratamento de 

pacientes sintomáticos respiratórios; 

 Estruturação e Organização do Hospital e Maternidade Divino Espírito Santo, para que sirva de 

retaguarda com 14 leitos COVID-19, assim como ventilador pulmonar; 

 Fortalecimento da equipe de saúde com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem na 

Unidade Mista de Saúde e Hospital e Maternidade Divino Espírito Santo, conforme escalas de plantão 

em anexo; 

 

- Aquisições de materiais para combate ao COVID-19: 

• Aquisição por meio de recursos do Fundo Municipal de Saúde de 06 caixas com 25 Testes 

Rápidos cada, totalizando 150 (cento e cinquenta) testes rápidos para COVID 19, com valor final de 

28.800,00(vinte e oito mil e oitocentos reais), documento em anexo; 

• Álcool em gel, 45 caixas, com frascos de 12lt, sendo 180,00 (cento e oitenta reais) cada, com 

valor final de 8.100,00 (oito mil e cem reais), documento em anexo; 

• Álcool etílico 70%, frascos com 12 lt, 55 caixas, custando 128,00 (cento e vinte e oito reais) 

cada, com valor final de 7.040,00(sete mil e quarenta reais), documento em anexo; 

• Gorro descartável branco c/ elást., 260 unid., custando 14,00 (quartoze reais), com valor final 

de 3.640,00 (três mil e seiscentos e quarenta reais), documento em anexo; 

• Máscaras de proteção N°95, 20 cx, sendo 375,00 (trezentos e setenta e cinco) cada, totalizando 

7.500,00(sete mil e quinhentos reais), documento em anexo; 

• Máscara tripla branca c/ elástico descart., cx c/ 450 un., sendo 11,20 (onze reais e vinte centavos), 

totalizando 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), documento em anexo; 

• Avental de procedimento branco/manga longa, 178 pct., custando 30,00 (trinta reais) cada, 

totalizando 5.340,00 (cinco mil e trezentos e quarenta reais), documento em anexo; 

• Avental cirúrgico descartável, 250 pct., sendo 28,00 (vinte e oito reais), o valor unitário, 

totalizado 7.000,00 (sete mil reais), documento em anexo; 
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• Óculos para proteção incolor, 500 un., sendo 8,80 (oito reais e oitenta centavos) cada, 

totalizando o valor de 4.400,00(quatro mil e quatrocentos reais), documento em anexo; 

• Aquisição de 02 ventiladores pulmonares que estão sob cotação;  

• As medicações dos esquemas de tratamentos estão sob cotação, para que seja efetuada uma 

compra expressiva para atender a necessidade futura de tratamento; 

• Aquisição de 01 ambulância com UTI para atender a necessidade de transferencia em casos 

graves que o Município não possa suprir no momento; 

• Aquisição de mais 10 leitos COVID-19 para atender às necessidades dos pacientes.  
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- Registros de Ações Implementadas de Combate ao COVID-19: 
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Michel Leandro Costa Garcia  

Secretário Municipal de Saúde de Moju  

Decreto Municipal n°071/2018-PMM 

 

 

 


