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LEI Nº 374, DE 11 DE MAIO DE 2020 

 

Dispõe sobre a contratação por tempo determinado de bombeiros Civis para atender à 

necessidade temporária de calamidade pública, e dá outras providências. 

 

 

A Prefeita THALYTA MEDEIROS DE OLIVEIRA do Município de Raposa – Estado do Maranhão. Faço saber a todos 

os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

  Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar por tempo determinado de 30 (trinta) dias e para atender as ações 

de enfrentamento da Pandemia do COVID-19, 06 (seis) Bombeiros Civis, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, com 

remuneração de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais). 

  Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na da de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE RAPOSA/MA, 11 DE MAIO DE 2020 

 

 

Thalyta Medeiros de Oliveira 

Prefeita 
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(COVID-19) RAPOSA – MA  2020 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

ESPIN - Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

 

SG - Síndrome Gripal 

 

SRAG  - Síndrome Respiratória Aguda Grave SESMA - Secretaria de Saúde do Estado 

do Maranhão LACEN - Laboratório Central 

CIEVS – Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde 

 

COVID-19 – Novo Coronavírus MS – Ministério da Saúde 

OMS - Organização Mundial de Saúde 

 

ESF - Estratégia Saúde da Família 

 

COE – Comitê de Operações de Emergência Saúde Publica GAL – Sistema Gerenciador de 

Ambiente Laboratorial  

 

GOVERNADOR DO ESTADO 

Flávio Dino de Castro e Costa 

 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE 

Carlos Eduardo de Oliveira Lula 

 

PREFEITA MUNICIPAL 

Thalita Medeiros de Oliveira 

 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Tatiana Lisboa Santana 

 

PRESIDENTE DO CMS 

Maria Lucinete dos Santos Albuquerque 
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APRESENTAÇÃO: 

Raposa é um município brasileiro do estado do Maranhão. Localiza-se na microrregião da Aglomeração Urbana de São 

Luís, Mesorregião do Norte Maranhense. Sua população estimada em 2019 foi de 30.761 habitantes e sua área é de 79,823 km. A cidade, 

a capital São Luís, Paço do Lumiar e São José de Ribamar são os quatro municípios da Ilha de Upaon-Açu. Esses municípios, juntamente 

com Alcântara, Bacabeira Rosário, Santa Rita, Icatu, Morros, Presidente Juscelino, Axixá, Cachoeira Grande, fazem parte da Região 

Metropolitana de São Luis-MA. 

Raposa fica distante 30 km de São Luís. A cidade é cercada de praias, dunas e manguezais. O município ficou conhecido pelo 

seu artesanato e pelo sabor de seus peixes frescos comercializados nos bares e restaurantes da cidade e, pela beleza suas praias. 

Diante da Emergência de Saúde Pública do Novo Coronavírus (2019-n CoV) e com base nas informações e recomendações 

disponibilizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS), a Secretaria Municipal de Saúde de Raposa 

-  MA, por meio da Vigilância Epidemiológica, apresenta o Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento do vírus COVID-

19. O presente documento foi elaborado com a participação do Conselho Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. 

Tem como finalidade instrumentalizar profissionais e serviços de saúde da rede de Atenção Primária e Hospitalar, públicos e privados 

para implementação de ações adequadas e oportunas, a fim de evitar a introdução do vírus e reduzir complicações e danos ocasionadas 

pelo vírus (2019-n CoV) na população. Destaca-se que as medidas a serem adotadas deverão ser proporcionais e restritas aos riscos 

vigentes. 

Considerando as constantes atualizações disponibilizadas pela OMS e MS, este Plano está sujeito a ajustes decorrentes da sua 

utilização prática e das mudanças observadas no cenário epidemiológico. O Plano de Contingência para o COVID-19 no Maranhão 

elaborado em conformidade com o Plano de Contingência Nacional e com base no modelo de Gestão de Riscos, propõe a identificação 

de ações de gestão, vigilância epidemiológica e sanitária, assistência à saúde, diagnóstico e educação em saúde, onde contempla os 

três níveis de resposta e as ações em cada nível, conforme o perfil epidemiológico do momento. Os três níveis de resposta são: Alerta, 

Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN. 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo Geral: 

Preparar a resposta rápida e coordenada para enfrentamento do Novo Coronavírus no Município de Raposa - MA. 

Orientar os serviços de saúde do setor público e privado de forma coordenada para minimizar os impactos da doença na saúde 

pública do município. 

 

Objetivos Específicos: 

 Coordenar as ações de vigilância epidemiológica. 

 Fortalecer a organização do funcionamento das ESF paro o enfrentamento das situações de emergências do vírus 2019-

nCoV. 

 Estabelecer Estratégias de Comunicação de Risco. 

 Assegurar a distribuição de insumos disponibilizados pelo Ministério da Saúde e ou Estado. 

  Reduzir complicações, internações e óbitos, decorrentes das infecções pelo vírus 2019-nCoV. 

 Detectar, identificar e notificar todos os casos suspeitos de coronavírus (COVID-19); 

 Acompanhar e monitorar o paciente com resultado positivo nas unidade de referência para ao Tratamento do COVID-19; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aglomera%C3%A7%C3%A3o_Urbana_de_S%C3%A3o_Lu%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aglomera%C3%A7%C3%A3o_Urbana_de_S%C3%A3o_Lu%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Norte_Maranhense
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Lu%C3%ADs_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%A7o_do_Lumiar
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Ribamar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Upaon-A%C3%A7u
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 Orientar o manejo oportuno de casos suspeitos; 

 Orientar o fluxo de vigilância epidemiológica para o diagnóstico dos casos suspeitos; 

 Promover ações de educação em saúde. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA DOENÇA 

Transmissão: 

 

A COVID-19 é uma doença respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2 e apresenta como principais sintomas febre, tosse seca e 

dificuldade respiratória. Essa doença pode iniciar como um simples resfriado, mas pode se agravar e levar à morte. Os primeiros casos 

surgiram na China, no final de 2019. Em seguida, espalhou-se para diversos outros países, o que levou a Organização Mundial de Saúde 

a decretar, no dia 11 de março de 2020, estado de pandemia. 

Essa doença é transmitida, principalmente, de uma pessoa para outra por meio das gotículas respiratórias. Além disso, ao tossir ou 

espirrar, o doente pode contaminar objetos. Uma pessoa pode infectar-se ao tocar objetos contaminados e levar a mão à boca, nariz e 

olhos sem antes higienizá-la. Dentre as medidas para prevenir o contágio e evitar a disseminação da doença, podemos citar a importância 

de se higienizar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool em gel 70%, além de evitar aglomerações. 

 

Período de incubação: 

Ainda não há uma informação exata. Presume-se que o tempo de exposição ao vírus e o início dos sintomas seja de até duas semanas. 

 

Sinais e sintomas: 

Pode variar de casos assintomáticos, casos de infecções de vias aéreas superiores semelhante ao resfriado, até casos graves com 

pneumonia e insuficiência respiratória aguda, com dificuldade respiratória. Crianças de pouca idade, 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. 

 

Diagnóstico: 

A confirmação se dá por meio de exames laboratoriais realizados por biologia molecular para identificar o material genético do vírus em 

secreções respiratórias. 

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. 

 

 

AÇÕES: 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE: 

 Instituir comunicação com o Secretaria de Estado da Saúde e outras autoridades de saúde para alinhamento oportuno de 

diretrizes nacionais. 

 

 Emissão de alertas sobre a situação epidemiológica, com orientações para a preparação de resposta, com medidas de 

prevenção e controle para a infecção humana pelo vírus 2019-nCoV, em tempo oportuno; elaboração e divulgação de Nota 

Informativa para população em geral; elaboração e publicação de Notas Técnicas, Informes Epidemiológicos para as diversas 

instâncias de gestão e outros estabelecimentos de saúde da rede pública e privada. 

 

 Criação de Telesaude para informações e atendimentos emergencias para o COVID-19. 

 

 Atualizar definições de vigilância e critérios de suspenção, diante de novas evidências ou recomendações do MS. 

 

 Ampliar o serviço de atendimento da Atenção Primária (UBS Carlos Vidal de Sousa, UBS Maria Pereira da Cruz, UBS 

Terezinha Ribeiro Farias, UBS Filomena Arcangela Da Silva, Ubs Ozino Clemente Costa) para 7 dias por semana sendo 8 

https://www.biologianet.com/biodiversidade/virus.htm
https://www.biologianet.com/saude-bem-estar/febre.htm
https://www.biologianet.com/doencas/pandemia.htm
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horas por dia. 

 

 Fortalecer os serviços de saúde para detecção, notificação, investigação e monitoramento de casos suspeitos, prováveis e 

confirmados de infecção pelo vírus 2019-nCoV. 

 

 Fornecer treinamento através de video-aula para fortalecer o entendimento da utilização dos EPIs para os profissionais de 

saúde e usuários. 

 

 Articulação com gestores e profissionais da rede de serviços públicos e privados de atenção à saúde para detecção de possíveis 

casos suspeitos nos serviços de saúde. 

 

 Articulação e realização de reuniões com os setores da Secretaria de Saúde do estado e do município, envolvidos no 

enfrentamento do vírus 2019-nCoV, e outros vírus respiratórios de interesse de saúde pública. 

 

 Articulação e integração com outros setores, envolvidos no enfretamento do vírus 2019-nCoVe outros vírus respiratórios de 

interesse de saúde pública. 

 

 Promover e ou realizar capacitação para profissionais de saúde da rede pública e privada, em Manejo Clínico e vigilância 

epidemiológica da Infecção pelo novo coronavírus e outros vírus respiratórios de interesse de saúde pública. 

 

 Divulgar materiais de educação em saúde para o trabalhador da saúde. 

 

 Articulação e realização de reuniões com outros setores que têm interface com as ações de enfrentamento do vírus 2019-

nCoV e outros vírus Influenza de interesse de saúde pública: Estabelecimentos de Ensino, Conselho de Saúde, Ministério 

Público, dentre outros. 

 Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação a etiqueta respiratória e higiene das mãos. 

 Intensificar Vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave e da Síndrome Gripal. 

 Monitoramento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) para avaliação de risco e 

apoio à tomada de decisão. 

  Monitoramento/acompanhamento* dos casos suspeitos, prováveis e ou confirmados em domicílio, sem indicação de 

internamento hospitalar: orientar precauções de transmissão respiratória por gotícula e identificação precoce de sinais de 

agravamento. 

  Divulgação de recomendações e protocolos do Manejo Clínico e Tratamento do Novo Coronavírus (2019-nCoV), elaborado 

pelo Ministério da Saúde e adotado pela Secretaria de Saúde do Estado (SES MA). 

  Articulação com o LACEN para a disponibilização regular e sistemática dos kits de coleta de material biológico para 

diagnóstico. 

  Orientação aos laboratórios quanto à coleta e fluxo de transporte de amostras de naso e orofaringe para o LACEN (LACEN). 

 

 

 

 

ATENÇÃO EM SAÚDE: 

 Coordenar a rede de atenção para atendimento aos casos de 2019-nCoV, de acordo com nível de complexidade apresentada. 

 Definição de hospitais de referência com leitos de UTI para atendimento dos casos graves. 

 Apoiar e orientar sobre medidas de prevenção e controle para o vírus 2019-n CoV. 

 Implantação ou implementação de protocolo de Manejo Clínico na rede de atenção à saúde (primária, secundária e terciária). 

 Implantação/Implementação de Acolhimento com Classificação de Risco para atendimento de casos do vírus 2019-n CoV, 

considerando os protocolos de Influenza. 

  Elaboração e implantação de fluxos municipal para o itinerário do paciente suspeitos ou confirmados. 
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 Ação integrada com o sistema de regulação da atenção à saúde, com vistas à adequada e oportuna transferência dos pacientes, 

de acordo com o nível de complexidade do caso. 

 

 Coleta de amostra de secreções respiratórias para exame laboratorial, conforme, orientação do LACEN-MA. 

 Implementação de medidas de biossegurança (precaução padrão, de contato e respiratória por gotícula) para todos os 

indivíduos com suspeita ou confirmação de infecção pelo vírus 2019-n CoV. 

 Assegurar uso de precaução padrão, de contato e respiratória por gotícula e, preferencialmente, quarto privativo para casos 

suspeitos e ou confirmados de coronavírus, que tenham indicação de internamento, conforme protocolo do MS. 

 Estabelecer como rotina, utilização de equipamentos de proteção individual (precaução de contato, respiratório) por 

trabalhadores(as) e usuários(as), de acordo com as normas já estabelecidas. 

 Disponibilização de Equipamentos de Proteção individual (EPI) nos serviços de saúde. 

 

 Preenchimento das informações dos casos suspeitos, prováveis e ou confirmados no Sistema de Notificação/Investigação 

disponibilizado pelo MS. Importante prévio alinhamento com CIEVS Maranhão. 

 Monitoramento dos casos em domicílio, sem indicação de internamento hospitalar: orientar precaução padrão (contato e 

transmissão respiratória por gotícula); acompanhamento para identificação de possíveis sinais de gravidade. 
 

REDE DE ASSISTÊNCIA 

 

Em Raposa, os casos suspeitos devem ser atendidos nas 05 Unidades Básicas de Saúde. os casos graves deverão ser 

encaminhados a  rede hospitalar – Unidade Mista Dra. Nemercia Dias Pinheiro, obedecendo as medidas de precauções padrões.  

Na assistência hospitalar em relação aos cuidados com o paciente, recomendamos medidas de isolamento, transporte, 

limpeza e desinfecção de superfícies, além de outras medidas que evitam a transmissão de vírus respiratórios, seguindo as 

instruções constantes no Boletim Epidemiológico nº 02/COE/SVS/MS, disponível no endereço eletrônico 

www.saude.gov.br/svs. 

 

1- 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 Raposa 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 cirúrgica 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. 

http://www.saude.gov.br/svs
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
http://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/portaria-1823-23-agosto-2012-politica-nacional-saude-trabalhador-trabalhadora
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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: 

 

• 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 para os profissionais de saúde, 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-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 
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• 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. 

• 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. 

 

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

 

 

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. 

 

• 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). 
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Identificar o frasco contendo o meio de transporte viral com o nome do paciente, natureza do espécime, data e hora da 

coleta. 

 

 

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. 

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 



 

11 
 

EDIÇÃO 293 EXTRA  ANO IV DIARIO OFICIAL DE RAPOSA SEGUNDA - FEIRA 11 DE 

MAIO 
2020 

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. 

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 -  https://notifica.saude.gov.br/login), 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 a definição de caso 

suspeito do novo Coronavírus (2019- nCov). 

CONCLUSÃO 

 

Será necessário o provimento de recursos financeiros para a manuntenção e execução do Plano de Contigência de 

Enfrentamento ao Covid-19. Para a aquisição de insumos, medicacôes e somado a isso houve a necessidade de contratação de 

profissionais de saúde para melhor atender a demanda e desta forma organizar melhor o serviço. 

 
 

REFERENCIAS: 

 

 Plano Estadual de Contingência do Novo Coronavírus (COVID-19) do Maranhão 

 Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 

  Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Centro de Operações de Emergência em Saúde. 

 Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 

 Agência Nacional de Vigilância Sanitária - http://portal.anvisa.gov.br/coronaviruse. 

 Agência Nacional de Vigilância Sanitária – http://portal.anvisa.gov.br/documents. 

http://bit.ly/2019ncov)
http://bit.ly/2019ncov)
http://portal.anvisa.gov.br/coronaviruse
http://portal.anvisa.gov.br/documents


 

12 
 

EDIÇÃO 293 EXTRA  ANO IV DIARIO OFICIAL DE RAPOSA SEGUNDA - FEIRA 11 DE 

MAIO 
2020 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

Avenida Principal, s/n – Jardim das Oliveiras.  

Fone: (98) 3229-1382 

CEP: 65.138-000 - Raposa – MA 

www.raposa.ma.gov.br 

THALYTA MEDEIROS DE OLIVEIRA 

Prefeita Municipal 

RAIMUNDO NONATO MARQUES SILVA 

Secretário Municipal de Administração e Planejamento 

Instituído pela Lei Municipal nº 290/2017. De 20 de 

janeiro de 2017. 

http://www.raposa.ma.gov.br/

		2020-05-11T22:00:47-0300
	MUNICIPIO DE RAPOSA:01612325000198




