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1. Introdução
Em dezembro de 2019, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) da China identificou
um surto de doença respiratória em trabalhadores de um mercado de alimentos de Wuhan,
capital da província de Hubei. Posteriormente, identificou-se como causador da doença um
novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2. O vírus pertence à família Coronaviridae e provoca
uma doença respiratória, chamada de Covid-19. A doença disseminou-se rapidamente na
província de Hubei e, desde então, atingiu mais de 100 países dos cinco continentes. A
Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a Covid-19 uma pandemia em 11 de março de
2020.
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Sistema Único de Saúde (SUS). A Fiocruz participa do COE-Covid-19 desde a sua instalação.
Dados atualizados sobre a situação, definição e número de casos no país podem ser
consultados em http://plataforma.saude.gov.br/

Ainda há muitas lacunas no conhecimento sobre a epidemiologia e o quadro clínico da Covid-19,
incluindo período mais exato de incubação, possibilidade de transmissão a partir de portadores
assintomáticos e índice de transmissibilidade. O espectro clínico da doença é muito amplo,
variando de assintomático, portadores de sintomas respiratórios leves a pacientes com
pneumonia grave. Até o momento observou-se doença mais grave e maior taxa de letalidade
em idosos e em pessoas que têm alguma doença crônica.

Em 24 de janeiro, a Fiocruz instituiu a sala de situação do novo coronavírus, para monitorar e
acompanhar a situação da doença no mundo e coordenar as ações internas nos diversos
campos de atuação da instituição relacionadas à Covid-19. Essa instância permanecerá ativada
enquanto durar a situação de alerta desencadeada pela pandemia.
Este Plano visa orientar e viabilizar as ações de prevenção e controle da doença de modo
oportuno e eficaz diante da identificação de casos suspeitos no município de Granja ceará e
será monitorado e acompanhado pela equipe técnica da secretaria de saúde de Granja, Comitê
Interinstitucional de Gestão de Emergência em Saúde Pública para Resposta Rápida aos Vírus
Respiratórios, com ênfase no Novo Coronavírus (2019-nCoV), Conselho municipal de Saúde e
profissionais de saúde pela equipe de elaboração do plano à medida que novos conhecimentos
sejam adquiridos e que o cenário epidemiológico da doença mude no Brasil, Ceará , região de
saúde e no município de Granja

A Secretaria Municipal de Saúde de Granja Ceará, possui planos contingenciais próprios para
necessidades específicas, se necessário, respeitando as orientações das Notas Técnicas
publicadas pelo Ministério da Saúde e secretaria da saúde do estado do Ceará - SESA e das
autoridades de saúde do município, do estado e do país. As necessidades específicas incluem,
mas não se limitam a: continuidade do cuidado a pacientes com outras doenças para a qual a

unidade é referência, da realização de exames pelos laboratórios de referência e da produção
de insumos para a saúde; ações em caso de desabastecimento de medicamentos, alimentos e
água para pacientes hospitalizados e em isolamento social; esquemas alternativos de
comparecimento ao trabalho dos funcionários em caso de problemas com os transportes
sanitários. Estes planos devem ser encaminhados pela secretaria de saúde de Granja Ceará
para os poderes executivo, legislativo e judiciário.
O Plano de Contingência, bem como orientações adicionais que venham a ser produzidas devem
ser inseridas, apresentadas com apreciação pelo Comitê Interinstitucional de Gestão de
Emergência em Saúde Pública para Resposta Rápida aos Vírus Respiratórios, com ênfase no
Novo Coronavírus (2019-nCoV) e aprovadas no Conselho municipal de Saúde.

2. Situação Epidemiológica da COVID-19
2.1. No Mundo
Segundo dados internacionais, até 11 de abril de 2020, foram confirmados 1.741.807 casos de
COVID-19 com 1 106.694 óbitos (Tabela 1). Os Estados Unidos da América são o país com maior
número de casos (508.575). O Brasil é o 14º em número de casos confirmados e o 12º em
número de óbitos.

A Figura 1 mostra a evolução do acumulado de casos confirmados de COVID-19 em oito países,
incluindo o Brasil. Em relação aos demais países analisados, o Brasil ainda está em uma fase
inicial da epidemia, tendo apresentado uma aceleração no número de casos confirmados na
semana epidemiológica 15 (05-10/04).

Tabela 1

Figura 1

Dados atualizados em 10 de abril de 2020 às 19h, sujeitos a revisões.

2.2. No Brasil
2.2.1.Casos confirmados:
No Brasil, até o dia 11 de abril de 2020, foram confirmados 20.727 casos de COVID-19. Nas
últimas 72 horas foram confirmados 1.089 novos casos da doença, o que representou um
incremento de 5,5% (1.089/19.638) em relação ao total acumulado até o dia anterior (Figura 2).

Figura 2

Como mostrado na Tabela 2, a maior parte dos casos concentrou-se na região Sudeste (12.125;
58,5%) seguido das regiões Nordeste (3.882; 18,7%) e Sul (2.048; 9,9%). Dentre as Unidades
Federadas, São Paulo apresentou o maior número de casos confirmados da doença (8.419),
seguido de Rio de Janeiro (2.607), CEARÁ (1.582), Amazonas (1.050) e Pernambuco (816).
Tabela 2

Na figura 3 abaixo a evolução dos casos novos de COVID-19 por Unidade da Federação. Brasil,
2020.
Figura 3: Distribuição espacial dos casos de COVID-19. Brasil, 2020.

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde. Dados atualizados em 10 de abril de 2020 às 19h, sujeitos a revisões

O coeficiente de incidência por 1.000.000 de habitantes foi calculado considerando a projeção
do IBGE para 2020 e 2 está apresentado na Figura 5. O Brasil apresentou um coeficiente de
incidência de 98/1.000.000 e, por UF, os maiores coeficientes foram registrados por Amazonas
(250), Amapá (224), Distrito Federal (190), São Paulo (182), Ceará (172) e Rio de Janeiro (150).
Estes seis estados apresentaram uma incidência 50% acima da nacional.
Figura-4- Coeficiente de incidência (por 1.000.000) de COVID-19 por Unidade da Federação. Brasil, 2020

Figura 4

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. Dados atualizados em 11 de abril de 2020 às 14h, sujeitos a revisões.

O coeficiente de incidência (por 1.000.000) dos casos confirmados de COVID-19 por regiões de
saúde está mostrado na Figura 6. As regiões com as maiores incidências foram a 1º Região de
Fortaleza no Ceará (439); São Paulo (404); Manaus, Entorno e Alto Rio Negro, no Amazonas
(281); Distrito Federal (169); e Área Central no Amapá (168).
Figura – 5 - Coeficiente de incidência de COVID-19 (por 1.000.000 de hab.) por regiões de saúde. Brasil, 2020.

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. Dados atualizados em 11 de abril de 2020 às 14h, sujeitos a revisões.

A seguir serão analisadas em mais detalhes as regiões de saúde do Ceará e no que se refere ao
perfil epidemiológico de COVID-19. A Figura 6 mostra os coeficientes de incidência e
mortalidade por 1.000.000 por regiões de saúde no Ceará. As regiões com os maiores
coeficientes de incidência foram a 1ª Região Fortaleza (439), 7ª Região Aracati (42) e 18ª
Região Iguatú (28). O maior coeficiente de mortalidade foi encontrado na 1ª Região Fortaleza
(15), seguido da 7ª Região Aracati (8)

A Figura 6- coeficientes de incidência e mortalidade por 1.000.000 por regiões de saúde no Ceará

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. Dados atualizados em 11 de abril de 2020 às 14h, sujeitos a revisões.

2.2.2. Óbitos confirmados:
Até o dia 11 de abril de 2020, foram registrados 1.124 óbitos no país, o que representou uma
letalidade de 5,4%. A Figura 7 mostra a evolução dos óbitos por COVID-19 notificados por dia.
Nas últimas 72 horas, foram informados 68 óbitos confirmados, o que representou um
incremento de 6% (68/1.056) em relação ao total acumulado até o dia anterior
Figura 12: Evolução dos óbitos notificados de COVID-19 por dia. Brasil, 2020.

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde. Dados atualizados em 11 de abril de 2020 às 14h, sujeitos a revisões.

As maiores taxas de letalidade foram registradas no Sudeste (6,1%; 741/12.125), seguido de
Nordeste (5,6%; 219/3.882) e Norte (4,4%; 73/1.663). Como mostrado na Tabela 2, as UFs com o
maior número de óbitos confirmados por COVID-19 foram São Paulo (560), Rio de Janeiro (155),
Pernambuco (72), Ceará (67) e Amazonas (53). A distribuição espacial dos óbitos confirmados
pela doença está apresentada na Figura 13

Figura 13: Distribuição espacial dos óbitos confirmados por COVID-19. Brasil, 2020.

Fonte:
Secretaria
de
Vigilância
em
Saúde/Ministério da Saúde. Dados atualizados em
10 de abril de 2020 às 14h, sujeitos a revisões.

O coeficiente de mortalidade por 1.000.000 de habitantes por UF foi calculado considerando a
projeção do IBGE para 2020 e está apresentado na Figura 14. O Brasil apresentou um
coeficiente de mortalidade de 5/1.000.000 e, por UF, os maiores coeficientes foram registrados
por Amazonas (13), São Paulo (12), Rio de Janeiro (9), Pernambuco (7) e Ceará (7). Amazonas,
São Paulo e Rio de Janeiro apresentaram coeficientes de mortalidade acima do nacional.
Figura 14: Coeficiente de mortalidade de COVID-19 por Unidade da Federação. Brasil, 2020.

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. Dados atualizados em 11 de abril de 2020 às 14h, sujeitos a revisões.

O coeficiente de mortalidade (por 1.000.000 de habitantes) de COVID-19 por regiões de saúde
está mostrado na Figura 15. As regiões de saúde com os maiores coeficientes de mortalidade
foram São Paulo (28); 1ª Região de Fortaleza, no Ceará (15); Rio Negro e Solimões, no Amazonas
(13); Franco da Rocha, em São Paulo (13); e 11º RS Campo Mourão, no Paraná (12).
Figura 15: Coeficiente de mortalidade de COVID-19 (por 1.000.000 de habitantes) em 2020 por regiões de
saúde. Brasil, 2020

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. Dados atualizados em 11 de abril de 2020 às 14h, sujeitos a revisões.

Dentre os 1.124 óbitos confirmados até o momento, 944 já possuem investigação concluída.
Destes, 555 (58,8%) foram do sexo masculino. A Figura 16 mostra a distribuição dos óbitos por
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) de acordo com a data de óbito, obtida no Sistema de
Informação de Vigilância da Gripe (SIVEP-Gripe)
Figura 16: Óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por COVID-19 segundo data de óbito.
Brasil, 2020.

Fonte: Sistema de Informação de Vigilância da Gripe. Dados atualizados em 11 de abril de 2020 às 14h, sujeitos a revisões.

A distribuição dos óbitos por faixa etária está mostrada na Figura 17A. Entre os óbitos
confirmados por COVID-19, 75% tinham mais de 60 anos. Além disso, 74% deles apresentavam
pelo menos um fator de risco. A cardiopatia foi a principal comorbidade associada e esteve
presente em 463 dos óbitos, seguida de diabetes (em 342 óbitos), pneumopatia (112), doença
neurológica (74) e doença renal (71). Em todos os grupos de risco, a maioria dos indivíduos
tinha 60 anos ou mais, exceto para obesidade (Figura 17B).
Figura 17: Óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por COVID-19 faixa etária (A) e grupos de risco
(B). Brasil, 2020.

Fonte: Sistema de Informação de Vigilância da Gripe. Dados atualizados em 11 de abril de 2020 às 14h, sujeitos a revisões

A Figura 18 mostra a distribuição dos óbitos por COVID-19 segundo a raça/cor. Observou-se que
62,9% dos óbitos ocorreram entre pessoas de raça/cor branca, seguido da raça/cor parda
(30,0%) e preta (4,3%). Dentre estes óbitos, 405 tiveram a variável raça/cor ignorada e não
foram incluídas na análise.
Figura 18: Óbitos por COVID-19 segundo raça/cor*. Brasil, 2020

Fonte: Sistema de Informação de Vigilância da Gripe. Dados atualizados em 11 de abril de 2020 às 14h, sujeitos a revisões
*Excluídos 405 óbitos com variável raça/cor ignorada.

2.2.3. Hospitalizações por SRAG:
A Figura 19 mostra o número de hospitalizações por SRAG até a semana epidemiológica (SE) 14
de 2019 e de 2020. Observou-se um incremento de 310% em 2020 em relação ao mesmo
período de 2019. Até o dia 11 de abril de 2020, foram registradas no SIVEP Gripe 37.378
hospitalizações por SRAG no Brasil entre as SE 1 e 14. Deste total, 4.436 (12%) foram de casos
confirmados para COVID-19.

Figura 19: Hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave em 2019 e 2020, até a semana
epidemiológica 14. Brasil, 2020.

Fonte: Sistema de Informação de Vigilância da Gripe. Dados atualizados em 11 de abril de 2020 às 14h, sujeitos a revisões.

A Figura 20 mostra a proporção de hospitalizações por SRAG que foram confirmados para
COVID-19 por SE.
Figura 20: Hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda entre as semanas epidemiológicas 8 e 14
de 2020 e casos confirmados por COVID-19. Brasil, 2020

Fonte: Sistema de Informação de Vigilância da Gripe. Dados atualizados em 11 de abril de 2020 às 14h, sujeitos a revisões.

A Figura 21 mostra a distribuição das hospitalizações por SRAG segundo raça/cor. Verificou-se
que 73,0% das hospitalizações ocorreram entre pessoas de raça/cor branca, seguido da
raça/cor parda (19,7%) e preta (4,2%). Dentre estes casos, 2.206 tiveram a variável raça/cor
ignorada e não foram incluídas na análise.
Figura 21: Hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda segundo raça/cor*. Brasil, 2020.

Fonte: Sistema de Informação de Vigilância da Gripe. Dados atualizados em 11 de abril de 2020 às 14h, sujeitos a revisões. *Excluídos 2.206 casos com variável raça/cor ignorada

2.2.4. Laboratório: Testes Moleculares:
Para a análise laboratorial, 451.432 reações para diagnóstico de RT-PCR para SARS-CoV-2
foram distribuídas às Secretarias Estaduais de Saúde (Figura 22), estando parte deste
quantitativo em trânsito com entrega prevista para 15/04.
Figura 22: Grade de reações distribuídas por UF para diagnóstico molecular de COVID-19. Brasil, 2020

Fonte: Sistema GAL. Dados atualizados em 10 de abril de 2020 às 14h, sujeitos a revisões

2.3. No Ceará
No Ceará, até 14 de abril de 2020 ás 16:00h, foram confirmados 1989 casos de COVID-19. Para
todos os casos confirmados, o critério utilizado é o laboratorial. Destes, 1719 (86,4%) são
residentes na capital e os demais no interior e região metropolitana do estado. Foram
confirmados 111 óbitos pela doença no Estado, representando uma letalidade de 5,6%. Do total
de municípios do estado, 62 (33,7%) confirmaram casos em residentes, um incremento de
55,0% em sete dias (Figura 23).

Figura 23-Distribuição de casos suspeitos, confirmados e óbitos, segundo município de residência, 14 de
abril de 2020*

Fonte: REDCAP, e SUS VE, GAL /LACEN-CE, Red
e DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga,
Hermes Pardini e DB. *Dados sujeitos a revisão,
atualizados ás 16:00h.

Figura 24- Distribuição dos casos confirmados segundo município de residência, 14 de abril de 2020.

Fonte: Redecap, eSUS VE, GAL/LACEN-CE, Rede
DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes
Pardini eDB. *Dadossujeitos a revisão, atualizados
ás 16:00h

A curva epidemiológica dos casos de COVID-19 mostra que houve aumento no número de casos
suspeitos a partir do dia 10 de março de 2020, atingindo o seu maior pico no dia 20 de março.
Figura-25 - Curva epidemiológica dos casos suspeitos, confirmados e óbitos, segundo início dos
sintomas, Ceará, 2020*

Fonte: Redcap e eSUS VE

Dentre os casos confirmados, 1.131 (58,0%) estão na faixa etária de 20 a 49 anos de idade,
sendo a maior incidência na faixa etária de 70 anos a mais (56,7 casos por 100 mil habitantes no
sexo masculino e 46,1 casos por 100 mil habitantes no sexo feminino). Tabela-3.
Tabela 3. Casos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 14 de abril de 2020*

Fonte: GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini e DB. *Dados sujeitos a revisão, atualizados ás 16:00h.
*OBS: Trinta e oito registros aguardam informação de idade.

2.3.1. Perfil epidemiológico dos pacientes hospitalizados por síndrome respiratória aguda
grave (SRAG) no estado do Ceará
No Ceará, até 14 de abril de 2020, foram notificados 1.899 casos de SRAG no SIVEP-Gripe.
Destes, 832 (43,8%) já foram investigados laboratorialmente quanto a etiologia e 1.067 (56,2%)
encontram-se em investigação. Dentre os casos de SRAG já classificados, 389 (46,7%) não
tiveram a etiologia especificada mesmo depois da investigação laboratorial, 94 (11,2%) foram
outros vírus respiratórios (23 rinovírus, 16 VSR, 10 metapneumovírus, 5 parainfluenza 1, 4
parainfluenza 2, 5 parainfluenza 3, 6 adenovírus), 72 (8,6%) foram influenza, 273 (32,8%) foram
coronavírus e 5 (0,7%) foram outros agentes etiológicos. De todos os casos de SRAG que
tiveram etiologia esclarecida (445), coronavírus representava 61,6% (Figura 26)
Figura 26- Distribuição dos casos de SRAG especificada, segundo etiologia, Ceará, 2020*

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 07.04.2020, ás 16:00h

Dos 273 casos de SRAG por coronavírus, hospitalizados, 225 (82,4%) eram residentes do
município de Fortaleza, 39 (14,3%) evoluíram para cura, 89 (32,6%) evoluíram para óbito e 145
(53,1%) permanecem hospitalizados. A faixa etária com maior proporção de casos foi a de 50 a
59 anos (12,8%) entre os homens e acima de 60 anos (25,0%) entre as mulheres (Tabela 4).

Os principais sinais e sintomas foram: febre (236 – 88,0%), tosse (224 - 86,0%), dispneia (211 –
76,0%) e desconforto respiratório (163 – 63,0%). Do total de hospitalizados por SRAG por
coronavírus, 189 (69,2%) tinham alguma doença crônica, sendo que 86 (31,5%) tinham doença
cardiovascular, 78 (28,5%) diabetes, 19 (7,0%) tinham doença renal crônica e 12 (4,4%) eram
pneumopata

Tabela 4. Distribuição dos casos de SRAG por coronavírus, hospitalizados, segundo sexo e faixa etária,
Ceará, 2020*

Fonte: SIVEP_GRIPE *Dados sujeitos a revisão, atualizados em 14/04/2020, ás 16:00

Outra fonte de dados sobre as hospitalizações é o registro diário das internações feito pelas equipes dos
hospitais que tem casos de COVID-19. Até a presente data foram reportadas 145 internações de casos
confirmados de COVID-19. Dentre estes, 55,2% (80) são pacientes internados em UTI Existem casos
confirmados em internação hospitalar nos municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Caucaia e
Quixeramobim (Tabela 5)

Tabela 5. Hospitalizações de casos suspeitos e confirmados de COVID-19, em 14 de abril de

2020*

Fonte: Dados agregados de internações por COVID-19,Drive da SESA, atualizados ás 16:00h.

2.3.2. Óbitos por COVID-19no Ceará
Até 14 de abril de 2020, 17 (9,2%) municípios do Ceará confirmaram óbitos em residentes. Os
óbitos por COVID-19 ocorreram na sua maioria (73,9%) em pessoas de 60 anos ou mais
(mediana de 73; idades entre 3 meses e 98 anos) e no sexo masculino (53,2%)Tabela-6-; Até o
momento, oito (9,3%) óbitos não apresentavam doenças crônicas pré-existentes e 10 (6,9%)
aguardam informação. A média de dias de internação entre os óbitos foi de 6,0 dias, variando de
1 a 24 dias. Quanto à evolução da doença, considerando os dias decorridos entre a data de início
de sintomas e a data do óbito, foi em média de 10,9 dias, variando entre 1 e 24 dias. Tabela-7.
Tabela 6. Óbitos confirmados de COVID-19 segundo sexo e faixa etária, Ceará, 14 de abril de 2020*

Fonte: Redcap, eSUS VE, GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini e DB. *Dados sujeitos a revisão,
atualizados ás 16:00h

Tabela 7. Distribuição dos óbitos confirmados de COVID-19, segundo município de residência, sexo e
idade, Ceará, 14 de abril de 2020*

Fonte: Redcap, eSUS VE, GAL/LACEN-CE, Rede DASA, Hipólito Monte, Clementino Fraga, Hermes Pardini e DB. *Dados sujeitos a revisão,
atualizados ás 16:00h.

A Figura abaixo mostra a distribuição dos óbitos confirmados por COVID-19 segundo data do
óbito.
Figura-27- Distribuição dos óbitos confirmados por COVID-19 segundo data do óbito, Ceará, 2020*

Fonte: Integrasus . *Dados sujeitos a revisão, atualizados ás 16:00h.

2.3.3. VIGILÂNCIA LABORATORIAL
No Ceará, até ao dia 14 de abril de 2020, foram realizados 12.350 exames laboratoriais para o
diagnóstico da infecção pelo COVID-19. Destes, 2.050¹ (16,6%) confirmaram o adoecimento,
6.245 (50,6%) não detectaram a presença do vírus e 4.055 (32,8%) ainda aguardam resultado
laboratorial. Do total, 9.306 (75,4%) das amostras foram processadas pelo Laboratório Central
de Saúde Pública do Ceará (LACEN) e 3.044 (24,6%) por laboratórios particulares. A proporção
de positividade das amostras processadas no LACEN foi de 22,7%, enquanto que nos
laboratórios particulares foi de 28,5%, sendo o total da proporção de positividade de 24,7% para
todas as amostras. Tabelas: 8 e 9
Tabela. 8 e 9

Fonte: GAL/LACEN-CE, RedeDASA, Hipólito Monte,Clementino Fraga, Hermes Pardini eDB. *Dados sujeitos a revisão, atualizados ás 16:00h.
1OBS: Considerando a duplicidade de pacientes/amostras entre oslaboratórios.

2.3. Município de Granja
Granja localiza-se na margem esquerda do Rio Coreaú, microrregião do Litoral de Camocim e
Acaraú, mesorregião do Noroeste Cearense, .A cidade faz divisa com as cidades de Bela Cruz,
Barroquinha, Camocim, Chaval, Marco, Martinópole, Moraújo, Senador Sá, Tianguá, Uruoca, Viçosa
do Ceará (e estado do Piauí). Localiza-se a uma latitude 03º07'13" sul e a uma longitude 40º49'34"
oeste, estando a uma altitude de 10 metros. Sua população estimada em 2019

de 54.748

habitantes]. Possui uma área de 2.698 km²]. Possui em seu território o açude Gangorra, que possui
um volume de 62.500.000 m³. Distante da capital Fortaleza a 350 km e 130 km da mocro Sobral.

A Secretaria Municipal de Saúde de Granja Ceará, consta em sua estrutura organizacional, o
secretário municipal de saúde, subsecretária de saúde, o conselho municipal de saúde,
ouvidoria e pelas coordenações: Coordenação de Atenção Primária e Saúde Bucal, Controle,
Avaliação, regulação e Auditoria, Coordenação de Vigilâncias ( vigilância epidemiológica,
sanitária, ambiental e entomologia) atenção secundária( hospital e UPA). Os serviços

da

Secretaria Municipal de Saúde são organizados de acordo com os preceitos do SUS, no
momento o município conta com 19 Equipes de Saúde da Família, 13 Equipes de Saúde Bucal,
02 Equipe Multiprofissional – NASF,125 Comunitários de Saúde,35 agentes de combate as
endemias, Fisioterapia e laboratório de análise clínicas municipal e conveniado.

Hospital

Maternidade Dr. Vicente Arruda com 08 leitos clínicos, 05 pediátricos, 08 obstétricos clínico e
cirúrgico, 08 leitos cirúrgicos eletivos,02 psiquiátricos e 02 isolamento sendo referência para
todo o município, e atende os municípios vizinhos de Martinópolis, Barroquinha e Chaval em
cirurgias eletivas, em sua estrutura 01 laboratório de análise clínica e serviço de raio X. UPA
Antônia Coelho de Oliveira com estrutura de 08 leitos, sendo 07 leitos de observação em 24
horas e 01 leito de isolamento, serviços de raio X e eletroencefalograma realizando o pronto
atendimento.

O município de Granja pertence coordenadoria de Saúde de Camocim pertencente à
superintendência da região norte – Sobral. Sendo o Hospital Dr. Murilo Aguiar referência para a
regional de Camocim e Hospital Regional Norte e Santa Casa de Misericórdia de Sobral
referência para a região de Sobral.

2.3.1. A Vigilância à saúde
Compreende: vigilância sanitária, ambiental ( zoonoses e entomologia ) e vigilância
epidemiológica . As notificações são enviadas pelas unidades de saúde para a VE que analise as
fichas de notificação-investigação, os casos suspeitos com idade maior ou igual a 60 anos de
idade e ou que têm morbidades e insere no e-SUS VE (notifica.saude.gov.br) . Já os casos
Graves que são as SARGS , são inseridas no SIVEP GRIPE. Também são inseridas no GAL, sendo
o laboratório municipal de Granja responsável pela coleta do swab, que após acondicionamento
são enviadas ao LACEN-Fortaleza.
2.3.2. Curva da evolução epidemiológica do COVID- 19.

Fonte: e- SUS VE /lacen/integrasus

3.1.OBJETIVO
O presente plano visa descrever as ações e as estratégias de preparação, precaução,
prevenção, proteção e prontidão, a fim de conter e mitigar os impactos da introdução da
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) na população Granjense, e alinhar tais
medidas Municipais às adotada no âmbito do Governo Estadual e Federal.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Garantir a detecção, notificação, investigação de casos suspeitos de forma oportuna e
qualificada;
 Organizar fluxo de ações de prevenção e controle do Coronavírus;
 Garantir adequada assistência ao paciente, com garantia de acesso e manejo clínico
adequado;
 Monitorar e avaliar a situação epidemiológica para orientar a tomada de decisão;
 Definir as atividades de educação, mobilização social e comunicação que serão
implementadas

 Definir a estratégia de atuação da Secretaria Municipal de Saúde de Russas e a
parceria das outras secretarias em alinhamento com as definições constantes do Plano
de Resposta às Emergências em Saúde Pública do Estado;
 Definir o fluxo de referência para atendimento aos casos suspeitos com sintomas
respiratórios leves e graves, estabelecendo a utilização de protocolos e procedimentos
padronizados para resposta ao novo CORONAVÍRUS (2019-nCOV).

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS SOBRE A INFECÇÃO POR COVID-19
Os coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e animais, são
patogênicos (SARS e MERS). Na infecção humana por COVID-19 o espectro clínico não
está descrito completamente. Não há vacina ou medicamento especifico disponível. O
tratamento é suporte e inespecífico. Os Coronavírus são uma grande família de vírus
comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e
morcegos. Raramente, os Coronavírus animais podem infectar pessoas e depois se
espalhar entre pessoas como MERS-CoV (Síndrome respiratória do Oriente Médio) e
SARS-CoV(Síndrome Respiratória Aguda Grave). No inicio, muito dos pacientes com
surtos de doenças respiratórias causadas pelo coronavírus 2019 (COVID-19) em Wuhan,
na China, tinham alguma ligação com um grande mercado de frutos do mar e animais
vivos, sugerindo a disseminação de animais para pessoas. No entanto, um número
crescente de pacientes, supostamente não teve exposição ao mercado de animais,
indicando a ocorrência de disseminação de pessoa para pessoa.

4.1 MODO DE TRANSMISSÃO
As investigações sobre transmissão do novo coronavírus ainda estão em andamento,
mas a disseminação de pessoa para pessoa está ocorrendo. É importante observar, pois
pode acontecer de forma continuada. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer
pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como:
 Gotículas de Saliva;
 Espirro;
 Tosse;
 Secreção Nasofaringea;
 Contato com Pessoa Doente;
 Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com boca, nariz ou
olhos;
De uma forma geral, a transmissão viral ocorre apenas enquanto persistirem os sintomas. É
possível a transmissão viral após a resolução dos sintomas, mas a duração do período de
transmissibilidade é desconhecida para o coronavírus. Durante o período de incubação e casos
assintomáticos não são contagiosos.
4.2 SUSCETIBILIDADE E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
Todos os grupos estão suscetíveis. Idosos e pessoas com doenças preexistentes com maior
probabilidade de se tornarem casos graves. O Tempo que leva para os primeiros sintomas
aparecerem desde a infecção por coronavírus, que pode ser de 2 a 14 dias. O espectro clínico da
infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar de um simples resfriado até uma
pneumonia severa. Os principais sintomas são: febre, tosse e dificuldade para respirar. Alguns
casos podem apresentar sintomas gastrointestinais e pneumonias. As complicações mais
comuns são síndrome respiratória aguda grave – SRAG, lesão cardíaca aguda, e infecção
secundária. O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como síndrome gripal (SG).

Em todos os casos de SG seja questionado o histórico de viagem para área com transmissão
local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou
sintoma.

5. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

Espécime preferencial é a secreção da nasofaringe (SNF). Considerando novo vírus ou novos
subtipos virais em processos pandêmicos, ele pode ser estendido até o 7º dia (mas
preferencialmente, até o 3º dia). Orienta-se a coleta de swabs combinado (nasal/oral) em MTV
(meio de transporte viral) ou aspirado de nasofaringe. A coleta para COVID-19 segue o mesmo
protocolo para coletas de SRAG (Sindrome Respiratória Aguda Grave). A amostra deverá ser
encaminhada com urgência para o LACEN, acompanhada de requisição GAL, Cópia do
formulário FormSUScap e Ficha de Notificação. Em casos suspeitos e que houver óbito, deverá
ser realizada a coleta das seguintes amostras para o diagnostico viral e histopatológico:
-Tecido de região central dos brônquios (hilar), dos brônquios direito e esquerdo e da traqueia
proximal e distal;
-Tecido do parênquima pulmonar direito e esquerdo;
-Tecido das tonsilas e mucosa nasal;
Para diagnostico viral, as amostras frescas coletadas devem ser acondicionadas
individualmente, em recipientes estéreis, imersas em meio de transporte viral. Após coleta, os
espécimes identificados com sua origem tecidual devem ser congelados e transportados em
gelo seco.

6. DEFINIÇÕES
CASO SUSPEITO DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID-19
SITUAÇÃO 1: Febre* E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para
respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de viagem internacional de acordo
com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; OU
SITUAÇÃO 2: Febre* E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para
respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de contato próximo de caso**
suspeito para COVID-19, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;
OU
SITUAÇÃO 3: Febre* OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para
respirar, batimento das asas nasais entre outros) E contato próximo de caso** confirmado de
COVID19 em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou
sintomas.

CASO DESCARTADO DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID-19
Caso que não se enquadre na definição de suspeito e apresente resultado laboratorial negativo
para SARS-CoV-2 OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico.
CASO EXCLUÍDO DE INFECÇÃO HUMANA PELO COVID-19
Caso notificado que não se enquadra na definição de caso suspeito. Nessa situação, o registro
será excluído da base de dados nacional. CASO PROVÁVEL Caso suspeito que apresente
resultado laboratorial inconclusivo para COVID-19
TRANSMISSÃO LOCAL
É definida como transmissão local, a confirmação laboratorial de transmissão do COVID-19
entre pessoas com vínculo epidemiológico comprovado. Os casos que ocorrem entre familiares
próximos ou profissionais de saúde de forma limitada não serão considerados transmissão
local.

CONTATO PRÓXIMO
Definido como estar a aproximadamente dois metros (2m) de um paciente com suspeita de
caso por Coronavírus, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período
prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). O contato próximo pode
incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica
ou, ainda, nos casos de casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver
usando o EPI recomendado.
NOTIFICAÇÃO IMEDIATA

I

H

-

atualmente uma Emergência de Saúde Pública de

Importância Internacional (ESPII), segundo anexo II do Regulamento Sanitário Internacional.
Sendo, portanto, um evento de saúde pública de notificação imediata. A notificação
24 horas a partir
do conhecimento de CASO QUE SE ENQUADRE NA DEFINIC O DE SUSPEITO. Os casos suspeitos
de infecção por 2019-nCoV devem ser comunicados imediatamente pelo profissional de saúde
responsável pelo atendimento, ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde
(CIEVS) nos telefones (85) 3101.4860 ou (0800 644 65 45 Plantão epidemiológico 24h) ou ainda
pelo e-mail: svs@saude.gov.br Os dados da notificação devem ser inseridos no e-SUS VE E
SIVEP Gripe , no caso os casos graves – SARGS, sendo essas informações publicadas no
integrasus.

7. ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A elaboração deste plano visa nortear as ações no município de Granja Ceará, definindo
objetivos e metas e seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e do Estado
do Ceará.

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

8. NÍVEIS DE ATENÇÃO

Três níveis de ativação compõe este plano de contingência: Alerta, Perigo Iminente e
Emergência em Saúde Pública.
Cada nível é baseado na avaliação do risco do Coronavírus e o impacto na saúde pública.
Questões importantes são consideradas nessa avaliação:
a) Transmissibilidade da doença: Como seu modo de transmissão;
b) Propagação geográfica do COVID-19 entre humanos e animais;
c) Gravidade clínica da doença: Complicações graves, internações e mortes;
d) Vulnerabilidade da população: Incluindo imunidade pré-existente, grupos- alvo com maiores
taxas de ataque ou maior risco de graves doenças;

e) Disponibilidade de medidas preventivas: Vacinas e possíveis tratamentos. O Ministério da
Saúde destaca que, até o momento, fatos e conhecimentos sobre o COVID-19 disponíveis são
limitados. Há muitas incertezas, as taxas de letalidade, mortalidade e transmissibilidade não
são definitivas e estão subestimadas ou superestimadas. As evidências epidemiológicas e
clínicas ainda estão sendo descritas e a história natural desta doença está sendo construída. O
risco será avaliado e revisto periodicamente pelo Ministério da Saúde, tendo em vista o
desenvolvimento de conhecimento científico e situação em evolução, para garantir que o nível
de resposta seja ativado e as medidas correspondentes sejam adotadas.
ALERTA
Corresponde a uma situação em que o risco de introdução do COVID-19 no Brasil seja elevado e
não apresente casos suspeitos.

PERIGO IMINENTE
Corresponde a uma situação em que há confirmação de caso suspeito.

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN)
Situação em que há confirmação de transmissão local do primeiro caso de Coronavírus (COVID19), no território nacional, ou reconhecimento de declaração de Emergência de Saúde Pública
de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Estas situações
configuram condições para recomendação ao Ministro da Saúde de declaração de ESPIN,
conforme previsto no Decreto nº 7.616 de 17 de novembro de 2011 que dispõe sobre a
declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN. Destaca-se
aqui, a publicação da P

º 88

3

F

q

: “D

gê

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) de decorrência da Infecção Humana pelo
novo Coronavírus (2019-

)”.

8.1 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS SEGUNDO O NÍVEL DE ATENÇÃO

8.1.1 NÍVEL: ALERTA
COMPONENTE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

 Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de saúde; 
Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências ou
recomendações da OMS;
 Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para
infecção humana por COVID-19;
 Fortalecer os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação e monitoramento
de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo COVID-19, conforme a definição de
caso estabelecida, no devido sistema de informação orientado pelo MS;
 Articular com a rede de serviços públicos e privados de atenção à saúde o aprimoramento e a
detecção de possíveis casos suspeitos nos serviços de saúde;
 Emitir alertas para as unidades de saúde sobre a situação epidemiológica global, com
orientações para a preparação de resposta, com medidas de prevenção e controle para a
infecção humana pelo COVID-19;
 Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação da rede, para permitir avaliação de risco e
apoiar a tomada de decisão;
 Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação à etiqueta respiratória e higiene
das mãos;
 Elaboração e divulgação de materiais informativos sobre as medidas de prevenção e controle
do COVID-19;

 Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e informações

COMPONENTE: GESTÃO
Articular com gestores o acompanhamento da execução do Plano de Contingência de Infecção
pelo COVID-19;
 Divulgar material desenvolvido pelas áreas técnicas (protocolos, manuais, guias, notas
técnicas e informativas);
 Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário
epidemiológico e o risco de introdução do COVID-19;
 Articular junto a outros órgãos o desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse
nível de alerta;
 Garantir estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos suspeitos e
confirmados para o COVID-19;
 Monitorar os estoques dos insumos existentes (medicamentos e insumos laboratoriais)
 Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos, manuais, guias,

notas técnicas);
 Orientar a atenção primária, atenção pré-hospitalar e atenção hospitalar sobre manejo clínico
e classificação de risco diante de um caso suspeito de infecção humana pelo COVID-19;
 Desenvolver capacitações para os profissionais de saúde da quanto ao acolhimento, cuidado,
medidas de isolamento, limpeza e desinfecção de superfícies, higienização das mãos na
atenção primária assistência pré-hospitalar e hospitalar;
 Realizar levantamento dos insumos e equipamentos médico-hospitalares para atendimento
de pacientes suspeitos para infecção humana pelo COVID-19.

COMPONENTE: SUPORTE LABORATORIAL
 Organizar fluxos para

diagnóstico laboratorial de casos suspeitos para a infecção humana pelo

COVID-19 junto à rede laboratorial para os vírus respiratórios;
 Estabelecer protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo COVID-19, de acordo com
as recomendações da OMS;
 Garantir os insumos para diagnóstico da infecção humana pelo COVID-19 e outros vírus
respiratórios para a rede;
 Seguir fluxos de laboratórios de referência para envio de amostras para infecção humana pelo
COVID-19 e outros vírus respiratórios;
 Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção humana pelo COVID-19 e
outros vírus respiratórios;
 Seguir o fluxo de transporte das amostras do LACEN ao laboratório de referência;
 Estimular os serviços privados sobre a adoção dos protocolos laboratoriais da rede pública,
para os casos suspeitos de infecção humana pelo COVID-19.

COMPONENTE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA


Fazer levantamento de medicamentos para o tratamento de infecção humana pelo
COVID-19;



Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos
pacientes;



Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de serviço
farmacêutico;



Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG de acordo com protocolos
do ministério da saúde e SESA ;



Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito municipal;



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

COMPONENTE: VIGILÂNCIA SANITÁRIA



Elaborar material informativo para orientar os viajantes quanto à prevenção e
controle a infecção humana pelo COVID-19;



Orientar as equipes de serviços privados como Bancos, Correios, Instituições de
ensino, e locais com certa concentração de pessoas sobre a atualização dos
planos de contingências acordado localmente sobre as orientações de prevenção
e controle da infecção humana pelo COVID-19;



Divulgar procedimentos a serem adotados no caso de detecção de casos suspeitos
a bordo dos meios de transporte ou nos pontos de entrada conforme protocolo da
ANVISA;



Emitir

alerta

sonoro/visual

em

pontos

estratégicos

de

deslocamento

municipal/estadual orientando aos viajantes as medidas de prevenção e controle
para a infecção humana pelo COVID-19;


Mobilizar e orientar a comunidade para preparação e adoção de medidas para o
enfrentamento da infecção humana pelo COVID-19.

8.1.2 NÍVEL: PERIGO IMINENTE.
COMPONENTE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Acompanhar e monitorar os rumores sobre casos suspeitos;



Acompanhar a situação epidemiológica e divulgar Boletins Epidemiológicos produzidos
pela SVS/MS e SESA;



Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências ou
recomendações da OMS;



Intensificar orientações sobre notificação e investigação de casos potencialmente
suspeitos de infecção pelo COVID-19;



Intensificar identificação de casos potencialmente suspeitos de infecção pelo COVID-19;



Intensificar a disseminação de informes da OMS, OPAS e MS sobre a situação
epidemiológica da Infecção Humana pelo COVID-19 para a rede de atenção à saúde;



Expandir a capacidade de avaliação rápida de riscos, realizar eficaz monitoramento de
informações e investigação intersetorial e resposta frente a casos suspeitos de infecção
humana por COVID-19;



Emitir alertas para as unidades de saúde sobre a situação epidemiológica global e
nacional, com orientações para medidas de prevenção e controle para infecção humana
pelo Coronavírus;



Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação da rede, para permitir avaliação de
risco e apoiar a tomada de decisão;



Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de saúde.

COMPONENTE: SUPORTE LABORATORIAL


Fortalecer os fluxos estabelecidos para o diagnóstico laboratorial de casos suspeitos
para a infecção humana pelo COVID-19, junto à rede laboratorial de referência para os
vírus respiratórios;



Aplicar os protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo COVID-19 de acordo
com as recomendações da OMS;



Realizar levantamento de capacidade de resposta para o diagnóstico de infecção humana
pelo Coronavírus;



Garantir os insumos para diagnóstico da influenza e outros vírus respiratórios para a
rede;



Monitorar os fluxos de transporte para o envio de amostras para os laboratórios de
referência;



Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para o COVID-19 e outros vírus
respiratórios;



Comunicar a vigilância epidemiológica os resultados laboratoriais para adoção de
medidas de prevenção e controle;



Apoiar os laboratórios de referência na realização de diagnóstico de RT-PCR em tempo
real para a infecção humana pelo COVID-19 de acordo com os procedimentos e
recomendações da OMS;



Estabelecer o fluxo para apoiar e garantir o transporte das amostras do Lacen ao
laboratório de referência;



Definir fluxos de envio de amostras do serviço privado para os laboratórios públicos;



Estimular os serviços privados sobre a adoção dos protocolos laboratoriais da rede
pública, para os casos suspeitos de infecção humana pelo COVID-19 sobre a importância
da coleta, envio do diagnóstico para os laboratórios públicos ou de referência.

COMPONENTE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA


Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos
pacientes;



Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de serviço
farmacêutico;



Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que compreendem a
definição clínica de acordo com protocolos do ministério da saúde e SESA;



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

COMPONENTE: VIGILÂNCIA SANITÁRIA


Divulgar material informativo para orientar os viajantes quanto a prevenção e controle da
doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19)



Atender aos fluxos de informação sobre passageiros

quando for necessária a

investigação de contatos de casos suspeitos ou confirmados do COVID-19;


Divulgar procedimentos a serem adotados no caso de detecção de casos suspeitos a
bordo dos meios de transporte;



Reforçar e ampliar a orientação aos viajantes com alerta sonoro/visual nos locais de
grande circulação de viajantes, sobre medidas para prevenção e controle para a doença
pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) especialmente a higienização das mãos com
frequência e etiqueta respiratória;



Mobilizar e capacitar a rede de vigilância em saúde, considerando os planos de
contingência locais, da necessidade da preparação e adoção de medidas para o
enfrentamento da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID- 19);



Definição e divulgação dos equipamentos de proteção individual necessários aos
atendimentos de casos suspeitos ou confirmados sobre as medidas de precaução e
controle.

COMPONENTE: GESTÃO


Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência, ANVISA, e outros
órgãos envolvidos na prevenção e controle da infecção humana da doença pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19);



Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário
epidemiológico da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID- 19);



Articular o desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse nível de alerta;



Garantir estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos suspeitos e
confirmados para a infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19);



Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e controle da
infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19);



Monitorar os estoques dos insumos existentes a nível municipal (medicamentos e
insumos laboratoriais);



Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos, manuais,
guias, notas técnicas);



Mobilizar os responsáveis pelos serviços de saúde públicos e privados a executarem
seus protocolos, fluxos e rotinas para o acolhimento, notificação, atendimento, medidas
de prevenção e controle, entre outros;



Estimular a articulação da rede de urgência e emergência, rede hospitalar e laboratorial
(públicos e privados) para coleta e transporte oportunos e adequados das amostras para
diagnóstico laboratorial;



Apoiar na elaboração de fluxos intra-hospitalares para o itinerário do paciente e
desenvolvimento das atividades pelos profissionais na avaliação e monitoramento dos
casos suspeitos ou confirmados;



Estimular a capacitação em serviço (serviços públicos e privados) para atualização do
cenário global e nacional da infecção humana pela doença pelo Coronavírus 2019 (COVID19);



Estabelecer e apoiar o uso de Equipamentos de Proteção Individual para os profissionais
do SUS de acordo com o protocolo de manejo clínico para a infecção humana pela doença
pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), conforme recomendação da ANVISA.

8.1.3 NÍVEL: EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE INTERESSE NACIONAL
COMPONENTE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE


Intensificar orientações sobre notificação e investigação de casos potencialmente
suspeitos de infecção pelo COVID-19



Intensificar identificação de casos potencialmente suspeitos de infecção pelo COVID-19;



Intensificar a disseminação de informes da OMS, OPAS e MS sobre a situação
epidemiológica da Infecção Humana pelo COVID-19 para a rede de atenção à saúde;



Intensificar monitoramento de boas práticas laboratoriais nos procedimentos de coleta,
armazenamento e transporte de amostras biológicas de casos suspeitos de infecção por
COVID19;



Divulgar as normas e diretrizes do MS para a prevenção e controle da infecção humana
por COVID-19;



Realizar investigação do caso confirmado pela infecção humana da doença pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19);



Manter a Rede de vigilância e atenção à saúde organizada sobre a situação
epidemiológica do país e a necessidade de adoção de novas medidas de prevenção e
controle da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19);



Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de saúde.



Disponibilizar equipes de resposta rápida para a investigação de casos confirmados da
infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID- 19);



Borrifação espacial a base de hipoclorito de sódio em prédios públicos e privados cm
circulação de pessoas;

COMPONENTE: SUPORTE LABORATORIAL


Garantir a execução dos fluxos para diagnóstico laboratorial para detecção de infecção
humana pelo COVID-19, junto à rede laboratorial de referência para os vírus respiratórios;



Aplicar os protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo COVID-19, de acordo
com as recomendações da OMS;



Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para a infecção humana pelo COVID19 e outros vírus respiratórios;



Apoiar e garantir o transporte das amostras do lacen ao laboratório de referência;



Aquisição de Teste Rápido

COMPONENTE: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA


Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos
pacientes;



Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de serviço
farmacêutico;



Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que compreendem a
definição clínica de acordo com protocolos do ministério da saúde e SESA;



Monitorar o estoque de medicamentos;



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

COMPONENTE: VIGILÂNCIA SANITÁRIA


Intensificar a divulgação do material informativo para orientar os viajantes quanto à
prevenção e controle da infecção humana por COVID-19;



Fortalecer as orientações para as equipes considerando a abordagem dos viajantes e
inspeção dos meios de transporte, para autorização de desembarque ou definição de
ações para investigação de casos suspeitos, se pertinente;



Intensificar os avisos sonoros/visuais nos locais com grande circulação de viajantes,
orientandoos as medidas de prevenção e controle para a infecção humana por COVID-19;



Reforçar as orientações sobre a utilização dos equipamentos de proteção individual
necessários aos atendimentos de casos suspeitos e demais medidas de precaução;



Estabelecer medidas adicionais estabelecidas pela OMS como avaliação prévia de
sintomáticos ou assintomáticos para desembarque.

COMPONENTE: GESTÃO


Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência, ANVISA, e outros
órgãos envolvidos na prevenção e controle do vírus COVID-19;



Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário
epidemiológico da infecção humana por COVID-19;



Articular o desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse nível de alerta;



Garantir e monitorar estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico da
infecção humana por COVID-19;



Garantir e monitorar estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos
suspeitos e confirmados para o vírus COVID-19;



Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos, manuais,
guias, notas técnicas);



Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do vírus COVID-19;



Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos, manuais,
guias, notas técnicas);



Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do vírus COVID-19.

9. FLUXO DE COLETA, ARMAZENAMENTO E ENVIO DA AMOSTRA.

9.1 CADASTRO DE AMOSTRA NO GAL (GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL) ;
9.2 FICHA DE NOTIFICAÇÃO e-SUS VE e SIVEP GRIPE;

10. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE PARA A ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS E
CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)

Considerando a importância orientar todos os profissionais de saúde do município de Granja
Ceará frente às condutas para prevenção e controle de infecção por COVID-19, orienta-se que:


O serviço de saúde deve garantir que as políticas e práticas internas minimizem a
exposição a patógenos respiratórios, incluindo o COVID-19;



As medidas devem ser implementadas antes da chegada do paciente ao serviço de
saúde, na chegada, triagem e espera do atendimento e durante toda a assistência
prestada;



O serviço de saúde deve garantir condições adequadas para higienização das mãos
(sabonete líquido, lavatório/pia, papel toalha e lixeira com abertura sem contato manual
além de dispensador com preparação alcoólica) e fornecimento de equipamentos de
proteção individual.

10.1 MEDIDAS GERAIS

Casos suspeitos deverão utilizar máscara cirúrgica e orientados quanto à etiqueta respiratória
(usar lenços de papel ao tossir, espirar ou tocar em secreção nasal);


A prática frequente de higienização das mãos deverá ser enfatizada;



Além das precauções padrão, deverão ser implementadas precauções adicionais para
gotícula e contato;



Os profissionais de saúde deverão realizar higiene das mãos e utilizar os equipamentos
de proteção individual – EPI (máscara cirúrgica, avental impermeável, luvas de
procedimentos assim como gorro e óculos de proteção em alguns procedimentos);



Para procedimentos geradores de aerossol tais como intubação, aspiração orotraqueal,
ventilação não invasiva e outros, será necessário que o profissional de saúde utilize
máscara do tipo N95, PFF2 ou equivalente;



É recomendado que estes procedimentos sejam realizados em unidades de isolamento,
com porta fechada e número restrito de profissionais sempre em uso de EPI;



O paciente suspeito deverá ser mantido, preferencialmente, em quarto privativo,
sinalizado com alerta para precaução respiratória para gotículas limitando fluxo de
pessoas, além de portas fechadas e adequada ventilação;



Isolamento por coorte (separar pacientes com suspeita ou confirmação de infecção pelo
COVID19 em uma mesma área/quarto) poderá ser realizado na insuficiência de quartos
privativos para atendimento de todos os casos suspeitos ou confirmados de infecção
pelo Coronavírus, respeitando-se a distância mínima de 1m entre os leitos e a troca da
paramentação na assistência de cada paciente.

10.2 ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA E
TRANSPORTE INTERINSTITUCIONAL



Os veículos deverão melhorar sua ventilação para aumentar a troca de ar durante o
transporte;



A limpeza e desinfecção de superfícies internas do veículo deverão ocorrer após o
transporte, podendo ser utilizado álcool 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante
adequado para esta finalidade.



Todos os pacientes suspeitos deverão utilizar máscara cirúrgica durante todo o
transporte e os profissionais de saúde, equipamentos de proteção individual para
precaução respiratória e de contato;



Realizar/intensificar a higienização das mãos e utilização de preparação alcoólica;



Realizar comunicação efetiva com o serviço que irá admitir o paciente;



Em casos de procedimentos que possam gerar aerossol (IOT, aspiração e outros), está
indicado o uso de máscara N95 pelos profissionais durante todo o transporte;



Se possível evitar o transporte interinstitucional, realizando a transferência somente
mediante justificativa e o paciente em uso de máscara cirúrgica obrigatoriamente.


10.3 ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL OU PRONTO ATENDIMENTO


Para agendamento de consultas, orientar pacientes a informar sobre sintomas de
alguma infecção respiratória assim que chegar ao serviço de saúde para execução de
ações preventivas tal como a disponibilização de máscara cirúrgica;



Disponibilizar insumos para higienização das mãos e dispensadores com preparação
alcoólica nas salas de espera e pontos de assistência, incentivando a prática frequente;



Garantir a triagem e o isolamento rápido de pacientes suspeitos de infecção pelo
Coronavírus ou outra infecção respiratória (febre, tosse);



Orientar pacientes quanto à etiqueta respiratória, cobrindo boca e nariz com lenço de
papel ao tossir ou espirrar; realizar higiene nasal com lenço descartável; evitar tocar
mucosas de olhos, nariz e boca; e proceder a higienização das mãos;



Manter ambientes ventilados e realizar a limpeza e desinfecção de superfícies e
equipamentos que tenham sido utilizados na assistência ao paciente e/ou tocados com
frequência pelos pacientes



Não tocar em superfícies próximas ao paciente ou mesmo fora do ambiente do paciente
com luvas ou outro EPI contaminado;



Não transitar pelo serviço de saúde utilizando EPI. Estes deverão ser retirados
imediatamente após a saída do quarto ou área de isolamento;



Se necessário transferir o paciente para outro serviço, comunicar previamente o serviço
referenciado.

10.4 ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR


Utilizar precauções padrão para todos os pacientes;



Intensificar higienização das mãos, respeitando os 5 momentos de higienização;



Identificar e isolar precocemente pacientes suspeitos, instituindo precauções adicionais



(contato e gotículas) na assistência dos mesmos e em situações especiais geradoras de
aerossol, implementar precauções para aerossol;



Imediatamente antes da entrada no quarto, disponibilizar insumos para a higienização
das mãos: dispensador de preparação alcoólica; lavatório/pia com dispensador de
sabonete líquido; suporte para papel toalha abastecido; lixeira com tampa e abertura
sem contato manual;



Limitar a movimentação do paciente para fora da área de isolamento. Se necessário o
deslocamento, manter máscara cirúrgica no paciente durante todo o transporte;



Nos casos em que forem necessários acompanhantes, orientar quanto à importância da
higienização das mãos e utilização de máscara cirúrgica.

10.5 DURAÇÕES DAS PRECAUÇÕES E ISOLAMENTO


Até que haja informações disponíveis sobre a disseminação viral após melhora clínica, a
suspensão das precauções e isolamento deve ser avaliada individualmente, em conjunto
com autoridades de saúde locais, estaduais e federais;



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

10.6 PROCEDIMENTOS DE PRODUTOS PARA A SAÚDE


O processamento deve ser realizado de acordo com as características, finalidade de uso
e orientação dos fabricantes e dos métodos escolhidos, respeitando as determinações
previstas na RDC 15/12, uma vez que não há uma orientação especial quanto ao
processamento de equipamentos, produtos ou artigos utilizados na assistência a casos
suspeitos ou confirmados de COVID-19;



Respeitar fluxo para recolhimento e transporte de artigos processáveis de forma a
prevenir a contaminação de pele, mucosas e roupas ou a transferência de
microrganismos para outros pacientes ou ambientes.

10.7 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES


Não há uma recomendação diferenciada para a limpeza e desinfecção de superfícies em
contato com casos suspeitos ou confirmados pelo Coronavírus, sendo recomendado que
a limpeza das áreas de isolamento seja concorrente (diariamente e em todos os
períodos), imediata (realizada em qualquer momento, quando ocorrem sujidades ou
contaminação do ambiente e equipamentos com matéria orgânica) ou terminal (após a
alta, óbito ou transferência do paciente);



Os vírus são inativados pelo álcool a 70% e pelo cloro, deste modo preconiza-se a
desinfecção com uma destas soluções após realização da limpeza;



Se a superfície apresentar matéria orgânica visível, recomenda-se que o excesso da
sujidade seja removido com papel absorvente e posteriormente realizar a limpeza e
desinfecção desta;



Tanto para limpeza quanto desinfecção é necessária a adoção das medidas de precaução
já citadas (contato e respiratória);



Todas as superfícies próximas ao paciente (ex:grades da cama, cadeiras, mesas de
cabeceira e de refeição) e aquelas frequentemente tocadas (ex: maçanetas, superfícies
de banheiros nos quartos dos pacientes) deverão passar pelo processo de limpeza e
desinfecção;



Os equipamentos eletrônicos de múltiplo uso (ex: bombas de infusão, aqueles usados
durante a prestação da assistência ao paciente) e os dispositivos móveis
frequentemente movimentados para dentro e para fora dos quartos dos pacientes (ex:
verificadores de pressão arterial e oximetria) também devem ser incluídos no processo
de limpeza e desinfecção; especialmente se forem utilizados por pacientes suspeitos ou
confirmados.

10.8 PROCESSAMENTOS DE ROUPAS


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

10.9 RESÍDUOS


Segundo informações até o presente momento, o COVID-19 pode ser enquadrado como
agente biológico classe de risco 3, seguindo a Classificação de Risco dos Agentes
Biológicos/2017, sendo sua transmissão de alto risco individual e moderado risco para a
comunidade. Deste modo, todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes
suspeitos ou confirmados desta infecção devem ser enquadrados na categoria A1,
conforme RDC nº 222/2018, sendo necessário acondicionamento em saco branco leitoso
e identificado pelo símbolo de substância infectante;



Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à
punctura, ruptura, vazamento e tombamento, com tampa provida de sistema de abertura
sem contato manual, com cantos arredondados;



Estes resíduos devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente adequada.

10.10 ORIENTAÇÕES PARA CUIDADO DOMICILIAR


Orientar sobre a necessidade de permanecer em afastamento temporário em domicílio,
evitando distância dos demais familiares, além de evitar o compartilhamento de
utensílios domésticos;



O paciente deve ser isolado em ambiente privativo com ventilação natural e limitar a
recepção de contatos externos;



Orientar possíveis contatos quanto à importância da higienização das mãos;



O acesso em domicílio deve ser restrito aos trabalhadores da saúde envolvidos no
acompanhamento do caso.

11. LABORATÓRIO CENTRAL
O papel do Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN-CE), que faz parte da Rede Nacional de
Diagnóstico de agravos de interesse em saúde pública, sendo fundamental na identificação de
destes agravos e na determinação de sua capacidade de disseminação.

11.1. COLETA

Usar equipamento de proteção individual (EPI) adequado, que inclui luvas descartáveis, avental
e proteção para os olhos ao manusear amostras potencialmente infecciosas bem como uso de
máscara N95 durante procedimento de coleta de materiais respiratórios com potencial de
aerossolização (aspiração de vias aéreas ou indução de escarro).

A realização de coleta de amostra está indicada sempre que ocorrer a identificação de caso
suspeito. Orienta-se a coleta de aspirado de swabs combinado (nasal/oral) ou também amostra
de secreção respiratória inferior (escarro ou lavado traqueal ou lavado bronca alveolar).

É necessária à coleta de 01 amostra respiratória. A coleta deve seguir o protocolo de Influenza
na suspeita de COVID-19 e ser encaminhada com urgência para o LACEN. O laboratório
municipal de Granja Ceará deverá cadastrar o exame no Sistema Gerenciador de Ambiente
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que atende a definição de caso suspeito da doença pelo Coronavírus (COVID- )”.

A amostra deverá estar acompanhada das seguintes fichas: Ficha do Gal ( Gerenciador de
Ambiente Laboratorial ), prescrição médica e ofício do secretário de saúde contendo nome do
paciente, número da notificação no e SUS VE e unidade de atendimento e identificando se o
paciente está em internação Hospitalar ou internação hospitalar ou ambulatorial.

13. Nível condições de atender casos suspeitos/confirmados com Infra-estrutura Técnica e
Humana Adequada



Receber casos suspeitos, notificar, coletar swab e orientar casos de síndromes
gripais que não entre nos critérios de notificação nem coleta de swab para
isolamento domiciliar;



casos

Síndromes gripais com idade maior que 60 anos e ou contêm

comorbidades devem ser notificados no e-SUS VE e mantê-los, prescrever
tamiflur e mantê-los em isolamento domiciliar;


Em caso de SARG , notificar no e - SUS VE e SIVEP GRIPE realizar swab e
mantê-los em hospitalização em leitos de retaguarda na UPA Antonia Coelho
de Oliveira e Hospital Maternidade Dr. Vicente Arruda;



Em caso de complicação do paciente que necessite de ventilação mecânica e
intubação ototraqueal encaminhados para o serviço de referência hospital
Regional Norte;



Reformas para adequação de leitos da UPA e hospital para atendimentos de
emergência do novo vírus, coronavírus (COVID – 19);



Manutenção preventiva e corretiva em ventiladores mecânico: válvula redutora
de pressão para rede de gases, circuito para ventilador e mecânica, válvula
exalatória para ventilador pulmonar, membrana da válvula exalatória
(diafragma);



Contratação de Profissionais: Médicos, Enfermeiros, Técnicos de enfermagem,
odontólogos, técnicos em saúde bucal e laboratório, assistentes sociais,
farmacêuticos,

bioquímicos,

fonoaudiólogos,

terapeutas

ocupacional,

psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e psiquiatra. Além de profissionais
administrativos e de nível fundamental e médio: atendentes, agentes
administrativos, maqueiros, vigias, auxiliares de serviços gerais e motoristas.

14. Equipamentos de proteção individual


Máscara Cirúrgica em exposições eventuais de baixo risco;



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



Protetor Ocular (óculos de segurança) quando houver risco de exposição do profissional a
respingo de sangue, secreções corporais e excreções; Os óculos devem ser exclusivos
de cada profissional responsável pela assistência, devendo, após o uso, sofrer processo
de limpeza com água e sabão/ detergente e desinfecção. Sugere-se a desinfecção por
fricção com álcool 70% após cada uso ou outro desinfetante recomendado pelo
fabricante;



Luvas de Procedimento: devem ser utilizadas, conforme recomendada nas precauções
padrão, quando houver risco de contato das mãos do profissional com sangue, fluidos
corporais, secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos
contaminados;



Capote/Avental Impermeável Descartável.



Macacão impermeável , quando houver risco de contato com profissional com sangue,
fluidos corporais, secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou
equipamentos contaminados;

15. Serviços hospitalares de referência para atendimento dos pacientes suspeitos /
confirmados do covid-19

Hospital Regional Norte
Sobral
12. Conclusão:

Com o Término deste Plano percebemos uma responsabilidade pela revisão periódica , bem
como a sua execução, monitoramento e de articulação institucional

do Comitê

Interinstitucional de Gestão de Emergência em Saúde Pública para Resposta Rápida aos Vírus
Respiratórios, com ênfase no Novo Coronavírus (2019-nCoV)

estabelecido pela Portaria Nº

041/2020, de 05 de Março de 2020, do Gabinete da prefeita municipal de Granja Ceará, sendo
esta responsabilidade executada além do comitê pela equipe técnica da secretaria de saúde e
pelo Conselho Municipal de Saúde em parcerias com todas as secretarias municipais e poderes
legislativo e judiciário.

13. Referências

Ministério da Saúde
Os Dados informados no presente Plano de Granja Ceará são oriundos do Ministério da Saúde
que atua com o conceito de Dados e Ciência Aberta. Todas as informações são públicas,
resguardada a privacidade individual prevista na Lei nº 12.527 e na Lei 13.709. Os dados estão
sendo aprimorados, pois não havia sistemas, fichas e instrumentos específicos para o COVID19. Todos esses materiais estão sendo aprimorados diariamente. Sugestões para o
aprimoramento podem ser enviadas para coe@saude.gov.br.

01. Serviço: Portal do Coronavírus Endereço: www.saude.gov.br/coronavirus
02. Serviço: Painel de Casos e Óbitos do Brasil Endereço: https://covid.saude.gov.br/
03. Serviço: Boletim Epidemiológico do COE - em PDF para impressão Endereço:
https://www.saude.gov.br/boletins-epidemiologicos
04. Serviço: Painel de Leitos e Insumos (máscaras, luvas, óculos, avental, teste rápido, etc)
Endereço: https://covid-insumos.saude.gov.br/paineis/insumos/painel.php
05. Serviço: Sistema para notificação de casos de COVID-19 Endereço:
https://notifica.saude.gov.br/
06. Serviço: Contratos estabelecidos para resposta ao Coronavírus Endereço:
https://saude.gov.br/contratos-coronavirus
07. Serviço: Peças de campanha contra o Coronavírus : Endereço:
https://www.saude.gov.br/campanhas/46452-coronavirus
08. Serviço: Portarias publicadas sobre o COVID-19 até 10/04/2020 Endereço:
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/03/Portarias-publicadas-sobreCOVID.pdf

09. Serviço: DIstribuição de testes rápidos de Coronavírus (para uso a partir do 8º dia de doença)
Endereço: https://coronavirus.saude.gov.br/distribuicao-de-testes
10. Serviço:Portal de saúde sem fake news para combater a desinformação Endereço:
https://www.saude.gov.br/fakenews
11. Serviço: Cadastramento de estudantes - ApoiaSUS - O Brasil Conta Comigo - Acadêmico
Endereço: http://sgtes.unasus.gov.br/apoiasus/
12. Serviço: Cadastramento de colaboradores - Pessoa Física ou Jurídica Endereço:
http://sgtes.unasus.gov.br/apoiasus/
13. Serviço: Aplicativo Coronavírus-SUS para aparelhos da Apple (iPhone e iPad) Endereço:
https://apps.apple.com/br/app/di%C3%A1rio-da-sa%C3%BAde/id1408008382
14. Serviço: Aplicativo Coronavírus-SUS para aparelhos Android (telefones e tablets) Endereço:
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes

14. Anexos
14.1. Fluxo de atendimento doença pelo coronavírus 2019 (covid-19) no município de Granja
Ceará

SÍNDROME GRIPAL
Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que referida,
acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade para respirar e com início dos sintomas nos
últimos sete dias. Em crianças, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico
específico. Em idosos a febre pode estar ausente. Deve-se também considerar critérios específicos de
agravamento como sincope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE
Indivíduo com SG (conforme definição acima) e que apresente dispneia, desconforto respiratório ou pressão
persistente no tórax ou saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada dos lábios/rosto,
ou que evoluiu para óbito por SRAG independente da internação. Em crianças além dos itens anteriores, observar
os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

DEFINIÇÕES DE CASO DE COVID-19 E NOTIFICAÇÃO

Todos os casos de SG e SRAG serão suspeitos de COVID-19. Os casos de SRAG devem ser notificados no sistema
SIVEPGripe. Os casos de SG devem ser notificados no e-SUS VE. Para maiores detalhes de notificação e coleta de
amostras consultar última Nota Técnica COVID-19: https://coronavirus.ceara.gov.br/proj ect/nota-tecnicasobre-notificacao-einvestigacao-laboratorial-de-casosde-covid-19/

COLETA PÓS-MORTEMDE CASO SUSPEITO DE COVID-19
A coleta realizada nos óbitos deverá ser swab combinado de naso-orofaringe (3 swab e um meio MEM – um swab
para cada narina e um para orofaringe). No caso de impossibilidade da coleta de orofaringe (devido rigidez
cadavérica), encaminhar a amostra de nasofaringe. A amostra deverá ser encaminhada para o Lacen juntamente
com ficha de notificação e o corpo encaminhado para sepultamento ou crematório.

14.2. Fluxo de Atendimento do Paciente

14.3. Fluxo de transporte sanitário para os pacientes

Unidade Básica de Saúde

UPA Antônia Coelho de Oliveira

HOSPITAL REGIONAL NORTE

14.4. Comitê Interinstitucional de Gestão de Emergência em Saúde Pública para Resposta
Rápida aos Vírus Respiratórios, com ênfase no Novo Coronavírus (COVID_19)

Nº

NOME

CARGO / ENTIDADE

TITULAR/SUPLENTE

01

Vilani Saldanha

Sec. do trab. e Des. social

Titular

02

Ana Claudia de Sá Barbosa Dias

Sec. do trab. e Des. social

Suplente

03

Fco Gonzaga Souza de Aquino

Secretaria de administração

Titular

04

Natanael Ferreira Fontenele

Secretaria de administração

Suplente

05

Davi Pereira Rocha

Secretaria de saúde

Titular

06

Mª Rafaela Ferreira dos santos

Secretaria de saúde

Suplente

07

Joselina Dias Teixeira

Secretaria de educação

Titular

08

Ana Rachel Frota Angelim

Secretaria de educação

Suplente

09

Mª do Livramento A. Ximenes

Secretaria de cultura

Titular

10

André da Silva Magalhães

Secretaria de cultura

Suplente

11

Roberto Chaves Ferreira

Secretaria de Agricultura

Titular

12

Ariana Martins de Assis

Secretaria de Agricultura

Suplente

13

Valônia Siqueira Benício

Atenção Primária

Titular

14

Inayara Carvalho dos Santos

Atenção Primária

Suplente

15

Antonio Erisberto Alves

Vigilância Epidemiológica

Titular

16

Marfiza Costa Sousa

Vigilância Epidemiológica

Suplente

17

Glaura Dias Regadas

Laboratório de Análise Clínicas

Titular

18

Cleane Pereira de Araújo

Laboratório de Análise Clínicas

Suplente

19

Luciana Barros Sampaio Monte

Atenção Secundária- UPA

Titular

20

Luciano Alves da Costa

Atenção Secundária - hospital

Suplente

21

Willame Joce Lima Feitosa

Conselho Municipal de Saúde

Titular

22

Raimundo Mendes Rodrigues

Conselho Municipal de Saúde

Suplente

14.5. Ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Granja em Parcerias com as
Secretarias Municipais.

14.6.

Conduzir o risco de Infecção

Presidente do Conselho
WILLIAM JOCE LIMA FEITOSA

Secretário de Saúde
DAVID PEREIRA ROCHA

