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1-APRESENTAÇÃO: 

Diante da emergência do novo Coronavírus (2019 -ncov) na China, o cenário 

epidemiológico encontra-se em um contexto de Saúde Pública eminente e preocupante, 

requerendo assim que o Município de Lagoa do Mato-MA, elabore um Plano de 

Contingência Municipal. Traçando objetivos gerais e específicos, assim como 

características da doença (forma de transmissão, período de encubação, sinais e sintomas, 

diagnóstico, tratamento).  

Salienta-se que será apresentado o fluxo de notificação na Atenção Primária a 

Saúde, de atendimento, os requisitos contemplados na vigilância laboratorial, envio de 

amostra e a rede assistencial.   

 

O município vem trabalhando no intuito de fortalecer suas ferramentas básicas de 

saúde no âmbito da Atenção Básica, norteada pela detecção e resposta ao novo 

Coronavírus. Sendo assim, é reforçado políticas de saúde pública, objetivando a redução 

dos riscos de um possível quadro epidêmico, contudo torna-se imprescindível que as 

ações estejam pautadas em um enfoque intersetorial, interdisciplinar e multiprofissional.  

Por intermédio do surgimento de uma nova doença, a Secretaria Municipal de 

Saúde, vem elencando esforços com o propósito de promover respostas ao emergir esse 

quadro epidemiológico no município.  

A elaboração desse Plano Municipal de Contingência para o novo Coronavírus, 

embasou-se no Plano de Contingência estadual, ancorados na gestão de riscos, vigilância 

epidemiológica e sanitária, assistência à saúde, diagnostico e educação em saúde, 

somando-se os três níveis de respostas, Alerta, Perigo iminente e emergência em Saúde 

Público. 

Em virtude da presença de um novo agente infeccioso, esperar-se que com a 

confecção desse plano de contingência para o 2019-nCov, seja capaz de atender as 

necessidades locais para reduzir o avanço da doença, caso haja introdução do vírus no 

município.  

 

2-INTRODUÇÃO: 

 Com a criação da lei N° 6.136 de 1994, foi sancionada o ato, tornado Lagoa do 

Mato, emancipada politicamente de Passagem Franca entrando em vigor em 1995 e no 

dia primeiro de Janeiro de 1997 foi solenemente instalado o município de Lagoa do Mato.  
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 O município está localizado na mesorregião do leste maranhense e na 

microrregião das chapadas de Alto de Itapecuru, estando cerca de 560 km da capital 

maranhense, São Luís. Limita-se ao norte com os municípios de Parnarama e Buriti Bravo 

e leste com o município de São Francisco do Maranhão (Wikipedia).  

 O novo Coronavírus (2019-nCoV) é um vírus identificado como a causa de um 

surto de doença respiratória detectado pela primeira vez em Wuhan, China. 

 Foi ativado no ano de 2020 o Centro de Operações de Emergências em Saúde 

Pública para o novo Coronavírus (COE – nCoV), estratégia prevista no Plano Nacional 

de resposta às Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde. 

  Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo 

agente foi descoberto em 31/12/2019 após casos registrados na China. Doença chamada 

Coronavírus (COVID-19). Responsável por causar síndrome respiratória e 

gastrointestinal. Acomete o trato respiratório superior, e eventualmente inferior, pacientes 

imunodeprimidos, afeta especialmente crianças, pacientes com comorbidades, jovens e 

idosos. 

 Soma-se que a rede de Saúde Pública do Município é composta por 05 Unidades 

Básicas de Saúde, onde todas estão com as equipes de Saúde Bucal implantado, sendo 

três equipes alocadas na zona rural, 01 equipe multiprofissional, 01 academia da Saúde e 

01 laboratório de exames. 

2.1 CENTRO DE SAÚDE CLARO CRUZ  

 Nomeada como Unidade Mista o Centro de Saúde Claro Cruz, situada no 

município de Lagoa do Mato -MA, contendo duas equipes de Saúde da Família, dois 

consultórios médicos, 02 de enfermagem, 01 sala de vacina, 01 sala de procedimento, 01 

auditório, 02 sala de observação, 01 sala de inalação, 01 copa, 01 sala de esterilização,05 

banheiros,  02 consultórios odontológicos. 

2.1 UNIDADE BÁSICA WILSON MAGALHÃES TORRES  

       Localizada na zona rural, Tabuleiro do Gato, horário de funcionamento é diurno, 

contendo 01 consultório de enfermagem, 01 consultório médico, 01 consultório 

odontológico, 01 sala de procedimento, 01 copa, 01 sala da esterilização, 01 lavanderia e 

três banheiros. 

2.2 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HORTÊNCIA CARDOSO  

           Encontra-se alocada no Povoado São Raimundo, Zona Rural, funcionando das 

07:00hr ás 17:00hr, contendo 01 sala de vacina, 01 consultório de enfermagem, 01 

consultório médico, 01 consultório odontológico, 01 sala de procedimento, 01 sala de 
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esterilização, 01 sala de lavagens de material para esterilização, 04 banheiros e 

01lavanderia, duas salas para dispensação do lixo conforme sua classificação de 

direcionamento.  

2.3 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LINO FREITAS  

       Alocada no Buriti dos Novatos, Zona Rural, composta por uma equipe de estratégia 

de Saúde da Família, com implantação de uma equipe odontológica, tendo como estrutura 

física, , 01 consultório médico, 01 consultório de enfermagem, 01 sala de reunião, 01 sala 

de farmácia básica, 01 sala de vacina, 01 consultório odontológico, 01 dispensa, 01 copa, 

01 sala de procedimento, 01 sala de esterilização, 04 banheiros e 01 uma sala para 

dispensação do lixo.  

2.4 ACADEMIA DA SAÚDE  

     Com um polo construído e instalado no Município, o programa intitulado acima, 

normatizada pela portaria 2.684 /GM/MS de 08 de novembro de 2013 e redefinido pela 

portaria GM N.1.707, 23 de setembro de 2016, tendo como objetivo contribuir para 

promoção da saúde e produção de qualidade de vida. No que condiz ao espaço físico, 

contém 02 banheiros e 03 salas de atendimentos, composta por funcionamento de ações 

no campo da fisioterapia, psicologia e nutrição.  

2.5 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL  

     Norteada pelo objetivo, de apoiar as equipes de saúde da família em uma perspectiva 

interdisciplinar e multiprofissional, ampliando as estratégias de intervenções no âmbito 

da Atenção Básica. Onde essa foi regulamentada pela portaria n0 99 de 07 de fevereiro de 

2020 que reformula a classificação das equipes de Saúde, incluindo a equipe do Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família e Atenção primária, (NASF-AB). Composta por 02 

Fisioterapeutas, 01 Assistente Social, 01 Psicóloga e 01 Nutricionista.  

2.6 LABORATÓRIO MUNICIPAL  

        A Unidade Laboratorial, encontra-se no Munícipio de Lagoa do Mato- MA, 

endereçada na Rua São Francisco no Centro da Cidade. Tenho como recurso humano, 

uma bioquímica, uma técnica do laboratório e uma auxiliar administrativa.  

       Referente a disponibilidade das ofertas de exames, são os hematológicos, 

imunológico, urianálise e parasitológico. O funcionamento dessa instituição também é 

assegurado por procedimentos operacionais padrão, sistematização e evidências 

cientificas.  

2.7 SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE  
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      Endereçada na Avenida Jacy Saraíva da Silva Santos, centro, funcionando das 

07hr:30min às 13hr:30min para atendimento ao público. Contemplando os seguintes 

departamentos: recepção, com uma atendente, realizando marcação de exames 

laboratoriais e complementares, 01 farmácia básica gerenciada por uma farmacêutica e 

um auxiliar, realizando dispensação dos medicamentos básico.  

      Salienta-se que possui um setor de digitação com quatro funcionários, Coordenação 

da Atenção Básica, Coordenadora de Núcleo Municipal de Educação em Saúde, sala da 

Gestora de Saúde, setor de regulação e marcação de consultas, somando ainda, uma sala 

de vigilância epidemiológica e outra de sanitária, compondo os serviços de saúde 

Municipal.  
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3-OBJETIVOS: 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Promover a prevenção e evitar a transmissão de casos de infecção pelo COVID-19 no 

Município de Lagoa do Mato-MA. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Garantir a detecção, notificação, investigação de casos suspeitos de forma 

oportuna; 

• Organizar o fluxo de ações de prevenção e controle do Coronavírus; 

• Estabelecer insumos estratégico na utilização de casos suspeitos; 

• Traçar estratégias para redução da transmissão da doença, por meio do 

monitoramento e controle dos pacientes já detectados; 

• Intensificar ações de capacitação dos profissionais de saúde da rede Municipal de 

Saúde; 

• Garantir adequada assistência ao paciente, com garantia de acesso e manejo 

clínico adequado; 

• Monitorar a avaliar a situação epidemiológica para orientar a tomada de decisão; 

• Definir as atividades de educação, mobilização social e comunicação que serão 

implantadas. 

 

4-CARACTERISTICAS DA DOENÇA   

4.1 TRASMISSÃO 

Alguns Coronavírus são capazes de infectar humanos e podem ser transmitidos de 

pessoa a pessoa pelo ar (secreções aéreas do paciente infectado) ou por contato pessoal 

com secreções contaminadas. Ainda não está claro com que facilidade o COVID-19 é 

transmitido de pessoa para pessoa, contudo, outros Coronavírus não são transmitidos para 

humanos sem que haja uma mutação. 

 Na maior parte dos casos a transmissão é limitada e se dá por contato próximo, 

ou seja, qualquer pessoa que cuidou do paciente, incluindo profissionais de saúde ou 
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membro da família que tenha tido contato físico com o paciente e/ou tendo permanecido 

no mesmo local que o doente.  

Até o momento, não há evidências concretas de que modo acontece sua 

transmissão, mas está limitada a grupos familiares e profissionais de saúde que cuidaram 

de pacientes infectados.   

4.2 PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

Ainda não há uma informação exata. Presume-se que o tempo exposição ao vírus 

e o início dos sintomas seja de até duas semanas. 

4.3 SINAIS E SINTOMAS 

Pode variar de casos assintomáticos, casos de infecções de vias aéreas superiores 

semelhante ao resfriado, até casos graves como pneumonia e insuficiência respiratória 

aguda, com dificuldade respiratória. Crianças, idosos e pacientes com baixa imunidade 

podem apresentar manifestações mais graves. No caso do COVID-19, ainda não há relato 

de infecção sintomática em crianças ou adolescentes. 

4.4- DIAGNÓSTICO 

A confirmação se dá por meio de exames laboratoriais realizados por biologia 

molecular para identificar o material genético do vírus em secreções respiratórias.  

4.5-TRATAMENTO 

Não há um medicamento específico. Indica-se repouso e ingestão de líquidos, 

além de medidas para aliviar os sintomas, como analgésicos e antitérmicos. Nos casos de 

maior gravidade como pneumonia e insuficiência respiratória, suplemento de oxigênio e 

ventilação mecânica podem ser necessários. É importante ressaltar que não há vacina até 

o momento. 

5- NÍVEL DE RESPOSTA 

Na aplicação do Plano de Contingência do COVID-19 serão realizadas atividades 

específicas a serem implementadas em três níveis, levando em consideração:  

• 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;   
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• Propagação geográfica do novo coronavírus (COVID-19) 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;  

• Recomendações da Organização Mundial da Saúde e evidências científicas 

publicadas em revistas científicas.  

 

O nível de resposta será ativado de acordo com a avaliação e revisão periódica do 

risco, levando-se em consideração: desenvolvimento de novos conhecimentos científicos 

e situação epidemiológica em evolução, para garantir que as medidas correspondentes ao 

nível sejam adotadas. 

 

• Nível 1 (Alerta):corresponde a uma situação em que o risco de introdução do 

COVID-19 no território seja elevado e não apresente casos suspeitos. 

 

• Nível 2 (Perigo iminente):corresponde a uma situação em que há confirmação 

de caso suspeito, conforme previsto no Capítulo IV, Seção I, Artigo 15 da Lei nº 

8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde.  

 

• NÍVEL 3 (Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - 

ESPIN):corresponde a uma situação em que há confirmação de transmissão local 

do primeiro caso de Coronavírus COVID-19, no território nacional. 

 

6-GESTÃO 

Este componente contempla todos os demais, visto que é o componente por onde 

ocorrem tomadas de decisões baseadas em critérios técnicos, políticos, administrativos, 

organizacionais e operacionais, buscando sempre articulação intra e intersetorial que 
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implementa políticas e estratégias para o fortalecimento das suas capacidades de resposta, 

e ainda o uso racional e sustentável de recursos, reduzindo os fatores de riscos.  

7- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Considerando que o COVID-19 é uma doença nova com um caso confirmado no 

dia 26/ 02/ 2020 no estado de São Paulo, a SES/MA, assim como os demais estados da 

federação, busca a detecção precoce de casos suspeitos que atendam definições de casos 

de acordo com orientações da SVS/MS, além de garantir a notificação imediata e 

investigação epidemiológica oportuna para evitar agravamento de casos e óbitos.  

7.1 NOTIFICAÇÕES 

           Por se tratar de uma Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), de acordo com o anexo II do Regulamento Sanitário Internacional – RSI, sendo, 

portanto, um evento de saúde pública de notificação imediata, os casos suspeitos de todo 

o estado devem ser notificados imediatamente,  em  até  24  horas ao 

CIEVS/MA pelo e-mail: cievs@saude.ma.gov.bre pelo telefone (98) 3194 6207, 

inclusive aos sábados, domingos e feriados.  

         Para a notificação de casos suspeitos,os serviços públicos e privados devem utilizar 

o FormSUS cap COVID-19(http://bit.ly/2019-ncov), que é um formulário com 

informações padronizadas. Todas as informações inseridas serão disponibilizadas em 

tempo real para a Rede CIEVS que será responsável para encaminhar para a autoridade 

local responsável. 

7.2 VIGILÂNCIA LABORATORIAL 

 Nesse momento, a realização do diagnóstico laboratorial para detecção do novo 

coronavírus (COVID-19) está sendo realizado somente nos Centros Nacionais de 

Influenza (NIC – sigla em inglês para National Influenza Center):    

• Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo da Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ/RJ). 

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

• Laboratório de Vírus Respiratórios do Instituto Adolfo Lutz (IAL/SES-SP). 

         É importante destacar que a coleta de amostra realizada nas unidades de saúde, 

UPAs, hospitais públicos e privados para exames laboratoriais, deverá ser encaminhada 

http://bit.ly/2019-ncov
http://bit.ly/2019-ncov
http://bit.ly/2019-ncov
http://bit.ly/2019-ncov
http://bit.ly/2019-ncov
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ao Laboratório de Saúde Pública do Maranhão – LACEN/MA para os devidos 

procedimentos de triagem, acondicionamento e posterior envio à referência nacional para 

diagnóstico laboratorial. 

a) Indicação de coleta de amostras  

            A realização de coleta de amostra respiratória está indicada sempre que o paciente 

atender a definição de caso suspeito de COVID-19 em serviços de saúde públicos e 

privados.  

O profissional de saúde responsável pela coleta de amostras respiratórias deverá 

utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual (EPI);  

• Gorro descartável    

• Óculos de proteção ou protetor facial    

• Máscara do tipo N95, FFP2 ou equivalente    

• Avental de mangas compridas     

•  Luva de procedimento.  

 

O Ministério da Saúde não recomenda o uso de kits comerciais para diagnóstico 

do novo coronavírus (COVID-19), pois, neste momento, não está validado pelo 

Laboratório de Referência Nacional (Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo da 

Fundação Oswaldo Cruz).  

b) Coleta de amostra  

O procedimento de coleta de amostras respiratórias dos casos suspeitos de 

COVID-19 deve seguir o protocolo de coleta da Influenza. Contudo, considerando se 

tratar de um novo vírus ou novo subtipo viral em processo pandêmico, a amostra deverá 

ser coletada até o 7° dia dos sintomas, preferencialmente até o 3° dia.   

Em serviços de saúde PÚBLICOS, é necessário a coleta de 1 (uma) amostra de 

secreção respiratória, seguindo as medidas de precaução para coleta, conforme 

orientações do LACEN/MA. Uma vez coletada, a amostra deverá ser encaminhada com 

urgência para o LACEN. As ações referentes a laboratório, por nível de resposta, constam 

detalhadamente, no anexo 2 deste plano. 
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8-REDE DE ASSISTÊNCIA 

 No Município de Lagoa do Mato. Os casos suspeitos devem ser atendidos nas 

Unidade Mista e Básica de Saúde, os casos deverão ser encaminhados a rede hospitalar 

com capacidade de atender infecções respiratórias graves, obedecendo as medidas de 

precauções padrão.  

Em relação aos cuidados com o paciente, o Centro de Saúde Claro Cruz, realiza 

uma pretensão de medidas de isolamento, transporte, limpeza e desinfecção de 

superfícies, além de outras  estratégias que minimiza a transmissão do  vírus respiratórios, 

seguindo as instruções constantes no Boletim Epidemiológico nº 02/COE/SVS/MS, 

disponível no endereço eletrônico www.saude.gov.br/svs.  

9- ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA OS TRABALHADORES ENVOLVIDOS 

NOS ATENDIMENTOS E PROTOCOLOS  

Na execução da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

(PNSTT) instituída através da Portaria nº 1.823/2012, (Portaria de Consolidação do SUS 

nº 02),o município de Lagoa do Mato desenvolve  ações de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora dando ênfase na vigilância, visando a promoção e a 

proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade.   

São inúmeras as classes de trabalhadores que estão expostas a diversos riscos nas 

atividades laborais, principalmente os trabalhadores que atuam nos serviços de saúde, 

pois apresentam um maior risco de exposição, contaminação e infecção por agentes 

biológicos patogênicos, incluindo COVID-19. 

Assim, é essencial a adoção de medidas de prevenção e controle durante todas as 

etapas de atendimento a casos suspeitos ou confirmados: antes da chegada do paciente ao 

serviço, na triagem e espera do atendimento e durante toda a assistência prestada, 

ofertando, se necessário, máscara aos suspeitos e acompanhantes.   

Medidas eficazes de prevenção e de promoção da saúde devem ser adotadas e 

desenvolvidas de forma efetiva pela Vigilância em Saúde do Trabalhador.  

Atenção para as recomendações:  

De acordo com o Ministério da Saúde os cuidados básicos para reduzir o risco 

geral de contrair ou transmitir infecções pelo COVID-19 são:  

http://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/portaria-1823-23-agosto-2012-politica-nacional-saude-trabalhador-trabalhadora
http://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/portaria-1823-23-agosto-2012-politica-nacional-saude-trabalhador-trabalhadora
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• Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas;  

• Realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato direto com 

pessoas doentes ou com o meio ambiente;  

• Utilizar lenço descartável para higiene nasal;  

• Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;  

• Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;  

• Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;  

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

• Manter os ambientes bem ventilados;  

• Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;  

• Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou 

criações.  

• Uso de EPIs.  

Os profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato 

e de gotículas, recomendando-se o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 

como segue:  

a) Uso de máscaras  

• Utilizar máscara, colocando-a cuidadosamente para cobrir a boca e nariz e 

amarrando-a com segurança para minimizar os espaços entre a face e a máscara;  

• Enquanto estiver em uso, evitar tocar na máscara;   

• Remover a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não tocar na frente, mas 

remova sempre por trás);   

• Após a remoção ou sempre que houver toque inadvertidamente em uma máscara 

usada, deve-se realizar a higiene das mãos;   

• Substituir as máscaras usadas por uma nova máscara limpa e seca assim que esta 

tornar-se úmida;   

• NUNCA reutilizar máscaras descartáveis;  

• Máscaras de tecido não são recomendadas, sob qualquer circunstância.   

• Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossol 

nos pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo Coronavírus (2019-
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nCoV) deve utilizar a máscara de proteção respiratória (respirador particulado) 

com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3 (tipo N95, 

N99, N100, PFF2 ou PFF3);  

• A máscara deve estar apropriadamente ajustada à face e nunca deve ser 

compartilhada entre profissionais;  

• A forma de uso, manipulação e armazenamento deve seguir as recomendações do 

fabricante;  

 

b) Uso de luvas  

• As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas quando houver 

risco de contato das mãos do profissional com sangue, fluidos corporais, 

secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos 

contaminados, de forma a reduzir a possibilidade de transmissão do novo 

coronavírus (2019-nCoV) para o trabalhador de saúde, assim como de paciente 

para paciente por meio das mãos do profissional;  

• Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica asséptica, 

devem ser utilizadas luvas estéreis (de procedimento cirúrgico);  

• Trocar as luvas sempre que for entrar em contato com outro paciente.   

• Trocar também durante o contato com o paciente, se for mudar de um sítio 

corporal contaminado para outro limpo, ou quando esta estiver danificada.   

• Nunca tocar desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, 

maçanetas, portas) quando estiver com luvas.   

• Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas não devem ser 

reutilizadas).   

• O uso de luvas não substitui a higiene das mãos.   

• Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas.   

• Observar a técnica correta de remoção de luvas para evitar a contaminação das 

mãos.   

c) Protetor ocular ou protetor de face  

• Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubram a frente e os lados do 

rosto) devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional a 

respingos de sangue, secreções corporais e excreções.   
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• Devem ser de uso exclusivo para cada profissional responsável pela assistência 

sendo necessária a higiene correta após o uso.   

• Sugere-se para a desinfecção, o uso de hipoclorito de sódio ou outro desinfetante 

recomendado pelo fabricante do equipamento de proteção.   

 

d) Capote/avental   

• O capote ou avental deve ser impermeável e utilizado durante procedimentos onde 

há risco de respingos de sangue, fluidos corpóreos, secreções e excreções, a fim 

de evitar a contaminação da pele e roupa do profissional.   

• Deve ser de mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior. Além 

disso, deve ser confeccionado com material de boa qualidade, não alergênico e 

resistente; proporcionar barreira antimicrobiana efetiva, permitir a execução de 

atividades com conforto e estar disponível em vários tamanhos.   

• O capote ou avental sujo deve ser removido e descartado após a realização do 

procedimento e antes de sair do quarto do paciente ou da área de assistência.   

• Após a remoção do capote deve-se imediatamente proceder a higiene das mãos 

para evitar a transmissão dos vírus para o profissional, pacientes e ambiente.   

 

IMPORTANTE: todos os profissionais (próprios ou terceirizados) deverão ser 

capacitados para a prevenção da transmissão de agentes infecciosos e treinados para uso 

correto dos EPI.  
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ANEXO I:  Ficha do FORMSUS (http://bit.ly/2019-ncov) 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2019-ncov
http://bit.ly/2019-ncov
http://bit.ly/2019-ncov
http://bit.ly/2019-ncov
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to:  

 

   

 CEP residência:     

 

 

  Dados do caso  

 

 

os  

 

Selecione os sinto 

apresentados  
mas  

 

 

 

Endereço comple 
 

Data dos primeir 

sintomas:  
 Today D - M - Y  

 Febre  

 Toss e  

 Dor  de garganta  

 Dificuldade de respirar  

 Diarreia  

 Náusea/vômitos  

 Cefaleia (dor de cabeça)  

 Coriza  

 Irritabilidade/confusão  

 Adinamia (fraqueza)  

 Outros  
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ATENÇÃO!!  

SE VOCÊ DESEJA RETORNAR A FICHA, AO TERMINAR O PREENCHIMENTO,  

CLICAR NO BOTÃO "Save&Return Later"  

UM CÓDIGO SERÁ FORNECIDO PARA RETORNAR A FICHA, ANOTE ESSE CÓDIGO E 

GUARDE EM LOCAL SEGURO.  

CASO JÁ TENHA INSERIDO TODAS AS INFORMAÇÕES E NÃO FOR RETORNAR A FICHA 

CLICAR EM "Submit".  

 

SubmitSave&Return 

Later  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E - mail do  

notificador/unidade  

notificadora:  
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ANEXO 2: Fluxograma de casos suspeitos de COVID-19  
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ANEXO 4: AÇÕES 
 

AÇÕES DE  
CONTENÇÃO 2019-

nCoV 
AÇÃO/ATIVIDADES  

NÍVEIS 
PRAZO  

SETORES/SES E  
INSTITUIÇÕES  
ENVOLVIDAS 

STATUS  

1 2 3 

VIGILÂNCIA ATIVA  
 

E  
 

DETECÇAO PRECOCE  

Emitir alertas para os gestores e profissionais do sistema de saúde e 

comunidade.  
X  X  X  

IMEDIATO  
OPORTUNO  

VE/ASCOM  
EXECUTADO  

Nível 1  

Realizar o monitoramento permanente da situação epidemiológica 

no país e no mundo;  
X  X  X  CONTÍNUO  VE/ASCOM/SMS  EM EXECUÇÃO  

Acompanhar rumores  
X  X  X  CONTÍNUO  VE/ASCOM/SMS  EM EXECUÇÃO  

Orientar os NECD/URS/SES e as Vigilâncias Epidemiológicas 

Municipais quanto aos registros dos casos nos sistemas adotados 

(SINAN),acompanhar e avaliar as informações contida nos bancos 

de dados.  

X  X  X  
IMEDIATO 

CONTÍNUO  
VE/SMS  EM EXECUÇÃO  

Estabelecer fluxo de informação rápida dos casos suspeitos ou 

confirmados (telefone, e-mail, WhatsApp e outros).  
X    IMEDIATO  VE  EM EXECUÇÃO  

Aumentar a sensibilidade do sistema de vigilância para 

identificação rápida de casos suspeitos através de notas técnicas, 

capacitação e apoio institucional em ações de busca ativa e 

investigação oportuna.  

X  X  X  
IMEDIATO 

CONTÍNUO  
VE/SAAS/APS/SMS  EM EXECUÇÃO  

Orientar os profissionais e gestores quanto as medidas referentes 

aos procedimentos de vigilância, prevenção e controle do 

coronavírus 2019-nCoV.  
X  X  X  

IMEDIATO 

CONTÍNUO  
VE/VISA/SMS  EM EXECUÇÃO  
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Promover ações de educação em saúde para profissionais de saúde 

e população em geral, orientando quanto as medidas de prevenção 

não farmacológicas (etiqueta respiratória, higiene das mãos).  
X  X  X  

IMEDIATO 

CONTÍNUO  
VE/APS/VISA/  
SAAS/ASCOM  

EM EXECUÇÃO  

Orientar as Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios e rede de 

laboratório e assistência sobre a coleta, acondicionamento, 

transporte e encaminhamento de amostra, através de divulgação 

de fluxograma do LACEN-MA  

X  X   IMEDIATO  LACEN-MA  PROGRAMADO  

 

 Analisar as informações registradas pelos municípios e Unidades 

Regionais de Saúde no SINAN para qualificar e proporcionar 

avaliação da situação epidemiológica.  
X X X 

IMEDIATO 

CONTÍNUO  
VE/SMS  EM EXECUÇÃO  

 Realizar ou apoiar, em caráter emergencial, a capacitação das 

equipes de Saúde dos municípios e das URSs.  X  X  
IMEDIATO  

OPORTUNO  VE/SAAS/APS/SMS  PROGRAMADO  

 Manter interlocução entre as equipes de vigilância das URSs, SMSs, 

Rede de Assistência hospitalar, laboratórios, Atenção primaria e 

outras áreas afins.  
X  X X 

IMEDIATO  
OPORTUNO  

VE/SAAS/APS/SMS  EM EXECUÇÃO  

 Promover capacitação de profissionais de saúde quanto aos 

protocolos de manejo clínico, seguindo orientações do MS.  
X  X X 

IMEDIATO  
OPORTUNO  

VE/SAAS/APS/SMS  PROGRAMADO  

 Divulgar protocolos e fluxos instituídos nacionalmente e promover 

a elaboração de instrumentos similares adaptados à realidade local.  X  X X 
IMEDIATO  

OPORTUNO  
VE/SAAS/APS/SMS  EM EXECUÇÃO  

 Criar o fluxo de atenção ao paciente  X  X   IMEDIATO   SAAS/APS/SMS  EM EXECUÇÃO  

Acionar a Rede de Assistência para garantir atendimento aos casos 

suspeitos e confirmados.  
 X   

IMEDIATO  
OPORTUNO  

SAAS  EM EXECUÇÃO  

 Garantir  acompanhamento  dos  casos  em 

 isolamento domiciliar.  
 X X 

IMEDIATO  
OPORTUNO  

SAPAPVS  PROGRAMADO  

ATENÇAO E 

ISOLAMENTO DO  
Garantir manejo adequado para pacientes em isolamento no Centro 

de Saúde Claro Cruz  
 X X 

IMEDIATO  
OPORTUNO  

SAAS  PROGRAMADO  
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Disponibilizar equipe técnica para manejo clinico, fluxo de pacientes 

e capacitação de trabalhadores.  

 X X 

IMEDIATO  
OPORTUNO  

SAAS  EM EXECUÇÃO  
CASO SUSPEITO OU 

CONFIRMADO   

 

 Indicar as unidades de saúde de referência para o atendimento dos 

pacientes suspeitos ou confirmados, inclusive leitos de UTI. (Fluxo 

de atendimento)  
X  X X 

IMEDIATO  
OPORTUNO  

SAAS  EXECUTADO  

 

GERENCIAMENTO 
 

    
   

 

 

  
Garantir estoque estratégico de insumos.  X  X X 

IMEDIATO  
OPORTUNO 

SAPAPVS/ SAAS/ SAAD/ 

ASPLAN  
EM EXECUÇÃO  

Realizar reuniões de avaliação os resultados obtidos com a execução 

das medidas adotadas   
X  X X 

IMEDIATO  
OPORTUNO 

SAPAPVS /SAAS  PROGRAMADO  

Garantir deslocamento de equipe de acompanhamento e 

investigação em situações inusitadas (surto, óbito, outros),   
 X X 

IMEDIATO  
OPORTUNO  

SAPAPVS  PROGRAMADO  

Apoiar na investigação de óbitos.   X X 
IMEDIATO  

OPORTUNO  
SAPAPVS  PROGRAMADO  

Apoiar na integração das atividades entre a vigilância e a assistência;  
X  X X 

IMEDIATO  
OPORTUNO  

SAPAPVS/ SAAS  PROGRAMADO  

Acompanhar resultados do diagnostico laboratorial;  
X  X X 

IMEDIATO  
OPORTUNO  

 V.E. / LACEN  PROGRAMADO  

Desenvolver e acompanhar vídeo conferencias de interesse para o 

evento.  X  X X 
IMEDIATO  

OPORTUNO  
SAPAPVS/ SAAS  PROGRAMADO  

Garantir elaboração e reprodução e distribuição de manuais, notas 

técnicas, guias de orientação profissional.  
X  X X 

IMEDIATO  
OPORTUNO  

SAPAPVS/ SAAS /ASCOM  
EM EXECUÇÃO  
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Garantir quadro de recursos humanos capacitados e suficientes 

para desenvolver as ações do plano de contingência dentro da 

oportunidade que a situação requeira.  
X  X X 

IMEDIATO  
OPORTUNO  

SAPAPVS/ SAAS  PROGRAMADO  
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ANEXO 5: NOTA TÉCNICA – N° 01/2020- IOC/ LACEN-MA  
 

 

 GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  

 INSTITUTO OSWALDO CRUZ  
 LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO MARANHÃO  
 

 

NOTA TÉCNICA – N° 01/2020- IOC/ LACEN-MA  

Elaborada em: 05.02.2020  

 

 

Assunto: Recomendações para coleta, acondicionamento e envio de amostras 

para diagnóstico de Coronavírus (2019-nCoV)  

 

  O quadro clínico inicial da doença causada pelo 2019-nCoV é caracterizado como 

síndrome gripal. 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 específico para Coronavírus inclui as seguintes 

técnicas: Detecção do genoma viral por meio das técnicas de RT-PCR em tempo real 

e Sequenciamento parcial ou total do genoma viral.  

  O sucesso do diagnóstico depende fundamentalmente da qualidade do espécime 

clínico coletado, do seu transporte de forma adequada e das condições de 

armazenamento antes do processamento no laboratório.  
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 •  COLETA DE AMOSTRAS 

 

a. A coleta de amostra está indicada sempre que ocorrer a identificação de  um 

caso suspeito de 2019-nCoV;  

b. Recomenda-se a coleta de aspirado de nasofaringe (ANF) ou swabs combinados 

(nasal/oral), amostras de secreção respiratória inferior (escarro, lavado traqueal 

ou lavado bronco alveolar);  

c. A coleta da amostra deve ser realizada preferencialmente até o 3º dia dos  

primeiros sintomas podendo ser estendida até o 7º dia;  

d. Antes de proceder a coleta retirar o Meio de Transporte Viral (MTV) do  

freezer a -20° C, esperar alcançar a temperatura ambiente;  

e. Identificar o frasco contendo a amostra, com o nome do paciente, natureza  

 do espécime, data e hora da coleta;  

f. As amostras devem ser encaminhadas com urgência para o LACEN-MA em até 

24horas.  

 

O profissional responsável pela coleta das amostras deve OBRIGATORIAMENTE 

portar os seguintes equipamentos de proteção individual (EPI): gorro, máscara N95, 

Jaleco de mangas longas, óculos de proteção e luvas de procedimentos.  

 

 

1. COLETA DE SWABS DE NASOFARINGE (SNF) E OROFARINGE (SOF) 

 

Devem ser coletados três swabs, sendo um swab de orofaringe e dois swabs de 

nasofaringe (um para cada narina).  

 

Identificar o frasco contendo o meio de transporte viral com o nome do paciente, 

natureza do espécime, data e hora da coleta.  
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a. Swab de nasofaringe – A coleta deve ser realizada com a fricção do swab 

na região posterior do meato nasal tentando obter um pouco das células da mucosa. 

Coletar swab nas duas narinas (um swab para cada narina).  

b. Swab de orofaringe – Colher swab na área posterior da faringe e  

 tonsilas, evitando tocar na língua.  

c. Após a coleta, inserir os três swabs em um mesmo tubo contendo 3 mL 

 de meio de transporte viral. Lacrar e identificar adequadamente o frasco  

e manter refrigerado entre 4 º a 8°C até o envio para o LACEN, o que deve 

ocorrer no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas).  

 

 2.  COLETA DE ASPIRADO DE NASOFARINGE (ANF)  

 

a. Com o coletor próprio, aspirar a secreção de nasofaringe das duas narinas. 

Pode também ser utilizado como coletor um equipo de  

 solução fisiológica, acoplado a uma sonda uretral número 6;  

b. A aspiração deve ser realizada com bomba aspiradora portátil ou  

 vácuo de parede, não utilizar pressão de vácuo muito forte;  

c. Durante a coleta, a sonda é inserida através da narina até atingir a região da 

nasofaringe, quando então o vácuo é aplicado, aspirando a secreção para o 

interior do coletor ou equipo. Este procedimento deve ser realizado em 

ambas as narinas, mantendo movimentação da sonda para evitar que haja 

pressão diretamente sobre a mucosa,  

 provocando sangramento;  

d. Alternar a coleta nas duas fossas nasais até obter um volume de  

 aproximadamente 1 ml de secreção;  

e. Após aspirar a secreção nasofaríngea com o coletor próprio, inserir a sonda 

de aspiração no frasco, contendo 3 ml de meio de transporte  

 viral  
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f. Aspirar todo o meio para dentro do coletor. Retirar a tampa com as  

 sondas e desprezar como resíduo biológico;  

g. Fechar o frasco coletor utilizando a tampa plástica que se encontra na parte 

inferior do coletor. Vedar esta tampa com plástico aderente tipo  

Parafilm. Não havendo disponibilidade de Parafilm, vedar com  

 esparadrapo;  

h. Caso a amostra seja coletada com equipo, não deve ser adicionado o meio 

de transporte viral. O equipo deve ser colocado em saco plástico, lacrado e 

identificado;  

i. Manter as amostras refrigeradas entre 4°C a 8°C até o envio para o LACEN-

MA, o que deve ocorrer no prazo máximo de 24h.  

 

 

OBS: Pacientes febris apresentam secreção espessa. Após nebulização comsoro 

fisiológico a secreção fica mais fluida, abundante e consequentemente mais fácil de 

ser obtida. Não insistir se a coleta não alcançar o volume desejado (~ 1mL), pois poderá 

ocasionar lesão de mucosa.  

ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DAS AMOSTRAS  

  

a. As amostras devem ser mantidas refrigeradas (4-8°C) até o momento do 

envio para o LACEN-MA, o que deve ocorrer no prazo máximo de 24h. 

Na impossibilidade de envio dentro do prazo indicado e este ultrapasse 

48h,  

 recomenda-se congelar as amostras em freezer a -70°C até o envio. 

b. O transporte deverá ocorrer em caixa isotérmica contendo gelo reciclável 

em quantidade suficiente para manter a temperatura até a  

 chegada ao LACEN-MA;  

c. Identificar a caixa com o símbolo de Risco Biológico e garantir a  

completa vedação da tampa para evitar a abertura durante o transporte.  
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d. Antes do envio das amostras a Unidade de Saúde deverá contatar o  

LACEN-MA, comunicando do dia, e horário de envio da amostra e horário  

 provável da chegada;  

e. Todas as amostras devem estar acompanhadas da Ficha  

Epidemiológica (ficha de notificação de caso suspeito - 

http://bit.ly/2019ncov), devidamente preenchida e a requisição do GAL- 

Gerenciador de Ambiente Laboratorial.  

CADASTRO DAS AMOSTRAS 

f. Todas as amostras devem ser cadastradas no sistema de informação GAL- 

Gerenciador de Ambiente Laboratorial, na requisição de solicitação de exame 

no preenchimento do campo “Agravo/doença”, selecionar a  

 opção “Influenza” ou “Vírus respiratórios”.  

g. No campo “observação” da requisição, descrever que as amostras são de 

paciente que atende a definição de caso suspeito do novo Coronavírus (2019-

nCov).  

 

 •  ANEXOS – Fluxo de Envio de Amostras  
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ANEXO: FICHA DE FREQUÊNCIA, ABORDANDO O TEMA MENCIONADO 

ANTERIORMENTE
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