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Plano de Municipal de Contingência para a Infecção Humana pelo Novo Coronavírus 
(COVID-19) 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

Considerando a pandemia causada por um novo Coronavírus (SARS-CoV-2), que 

registra atualmente 5.125.612 casos de infeccção, ocasionando 333.398 mortes por 

COVID-19 no mundo, a Divisão Vigilância Epidemiológica (DVE) da Secretaria Municipal 

de Saúde de Belém (SESMA), com base nas recomendações da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS), através do Boletim Epidemiológico Nº 01, do 

Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV), de janeiro de 2020 

e a da Nota Técnica Nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA, que trata sobre as orientações 

para os serviços de saúde, quanto as medidas de prevenção e controle que devem ser 

adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo 

SARS-CoV-2, elaboramos esse plano de contingência, como forma de orientar os 

profissionais de saúde para a identificação precoce de possíveis casos suspeitos, bem 

como sua notificação imediata (em até 24 horas), além de orientar sobre a coleta de 

material para análise laboratorial, precaução e assistência ao paciente, frente a um caso 

suspeito ou confirmado. 

Para infecções confirmadas pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), há relatos de 

pessoas com sintomas leves e outras com sintomas muito graves, chegando ao óbito, em 

algumas situações. Os sintomas mais comuns dessa infecção podem incluir sintomas 

respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, entre outros) e 

febre (a febre pode não estar presente em alguns pacientes, como aqueles que são muito 

jovens, idosos, imunossuprimidos ou tomam medicamentos para diminuir afebre). 

Ainda não existe vacina para prevenir a infecção por SARS-CoV-2. A melhor 

maneira de prevenir esta infecção é adotar ações para impedir a propagação desse vírus. 

Até o exato momento foram confirmados no mundo 5.125.612 casos de infeccção 

pelo SARS-Cov2, ocasionando 333.398 mortes. O Brasil atualmente registra 310.087 

casos, com 20.047 óbitos por COVID-19, ocupando atualmente o terceiro país do mundo 

em número de casos. No estado do Pará até o momento foram confirmados 20.532 casos, 

com 1.891 óbitos, sendo que a capital, Belém, registra no mesmo periodo 7.751 casos, 

com 951 óbitos por COVID-19 (dados atualizados em 22/05/20 pelo painel de 

monitoramento do covid). 

 



  

No dia 04 de fevereiro de 2020, o governo brasileiro decretou Emergência em Saúde Pública 

de Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID- 19), mesmo 

não tendo nenhum, naquela ocasisão registro de caso confirmado no território nacional, e desde 

então, todos as secretarias de saúde implementaram esforços pra o enfentamento da pandemia em 

seu território. 

No dia 18 de março de 2020 a Prefeitura Municipal de Belém decretou Situação de 

Emergência em saúde Pública no Município de Belém através do Decreto nº 95.955 da PMB 

publicada no Diario Oficial do Municpio em 18 de março de 2020 e cria o Comitê  de Operações 

de Emergências em Saúde Publica – COES, devendo desenvolver ações com base nas 

recomendações para este nível de resposta.  

 

IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM 

Lei 7.682, de 05 de janeiro de 1994 delimitou os espaços territoriais destes distritos 

administrativos, ficando o município assim subdividido geograficamente: Distrito Administrativo de 

Belém (DABEL),Distrito Administrativo do Bengui (DABEN),Distrito Administrativo do Entroncamento 

(DAENT),Distrito Administrativo do Guamá (DAGUA), Distrito Administrativo de Icoaraci 

(DAICO),Distrito Administrativo do Mosqueiro (DAMOS), Distrito Administrativo do Outeiro (DAOUT) 

e Distrito Administrativo da Sacramenta (DASAC). A população está distribuída em 71 bairros que 

compõem os 08 Distritos Administrativos, os quais funcionam como unidade de planejamento 

territorial conforme quadro abaixo. 

 

Distrito Qtde/Bairros 

Distrito Administrativo 

de Belém(DABEL) 

08 bairros: Batista Campos, Campina, Cidade Velha, Marco, Nazaré, 

Reduto, São Brás e Umarizal 

Distrito Administrativo 

do Bengui(DABEN) 

08 bairros: Bengui, Cabanagem, Coqueiro, Parque Verde, Pratinha, 

São Clemente, Tapanã e Una 

Distrito Administrativo 

do Entroncamento 

(DAENT) 

10 bairros: Águas Lindas, Aurá, Castanheira, Curió-Utinga, 

Guanabara, Mangueirão, Marambaia, Souza, Val-de-Cans e 

Universitário 

Distrito Administrativo 

do Guamá(DAGUA) 

06 bairros: Canudos, Condor, Cremação, Guamá, Jurunas, Terra 

Firme (Montese) 

Distrito Administrativo 

de Icoaraci(DAICO) 

09 bairros: Águas Negras, Agulha, Campina de Icoaraci, Cruzeiro, 

Maracacuera, Paracuri, Parque Guajará, Ponta Grossa, Tenoné e 

Antônio Lemos 

Distrito Administrativo 

de Mosqueiro 

(DAMOS) 

19 bairros: Aeroporto, Ariramba, Baía do Sol, Bonfim, Carananduba, 

Caruará, Chapéu Virado, Farol, Mangueiras, Maracajá, Marahú, 

Murubira, Natal do Murubira, Paraíso, Porto Arthur, Praia Grande, 

São Francisco, Sucurijuquara e Vila 



  

Distrito Administrativo 

do Outeiro(DAOUT) 05 Bairros: Água Boa, Brasília, Itaituba, São João do Outeiro. 

Distrito Administrativo 

da Sacramenta 

(DASAC) 

07 bairros: Barreiro, Fátima, Maracangalha, Miramar, Pedreira, 

Sacramenta e Telégrafo 

Total 72 bairros 

Fonte: Companhia Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - 

CODEM. 



  

ASPECTOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

ASPECTOS POPULACIONAIS 

O município de Belém possui 1.492.745 habitantes (IBGE/2010 estimativa 2019) com 

densidade demográfica de 1.408,97 hab/km2(IBGE/2010 - estimativa 2019) distribuídos em uma 

área de 1.059,458 km2. Observa-se ainda, que o município apresenta Taxa Geométrica de 

Crescimento Anual (TGCA) positiva de (0,85/ano). 

Em relação à População Residente por grupo de idade, segundo os Distritos Administrativos e 

Bairros, observa-se que o Distrito mais populoso é o DAGUA com 342.742 habitantes e a faixa etária 

de 20 a 39 anos com 126.669 habitantes. 

 
Tabela 1 - População Residente por grupo de idade, segundo os Distritos Administrativos e 

Bairros, no Município de Belém - 2010. 

 

 
Distrito 

Grupo de Idade (em anos) 

0 a 4 5 a 19 20 a 39 40 a 59 60 a 79 80 a 99 100 + Total 

DABEL 6.187 25.432 48.497 39.759 20.433 4.622 18 144.948 

DABEN 23.062 78.707 106.875 58.105 15.937 1.957 27 284.670 

DAENT 8.548 29.742 46.381 28.118 11.028 1.570 13 125.400 

DAGUA 24.020 85.956 126.669 74.016 27.632 4.394 55 342.742 

DAICO 13.717 47.931 61.327 33.343 9.469 1.222 26 167.035 

DAMOS 2.915 10.042 10.743 6.428 2.734 362 8 33.232 

DAOUT 3.612 11.711 12.889 7.520 2.678 313 8 38.731 

DASAC 17.433 61.802 93.838 58.145 21.745 3.632 46 256.641 

Total 99.494 351.323 507.219 305.434 111.656 18.072 201 1.393.399 

Fonte: IBGE - Nota: Censo Demográfico 2010. 
 

Com relação à população segundo a faixa etária, pode-se observar que 58% da 

população é constituída por jovens,32% são crianças/adolescentes e apenas 10 % da população de 

Belém é idosa. 
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Figura 1 – População Residente por grupo de idade, segundo os Distritos Administrativos e Bairros, 

no município de Belém - 2010. 

 

 
 

Fonte: IBGE / Nota: Censo Demográfico 2010 



  

 

4. REDE SUS MUNICIPAL 
 

REDE BÁSICA 

 
Quadro 2 – Quadro demonstrativo da Rede de Atenção Basica UBS por Distrito Administrativo, 

total de 86 UBS 

 
Distrito Tipologia Estabelecimento 

 
 
 
 

DAICO 

USF Águas Negras 

UFS Quinta dos Paricás 

USF Agulha 

USF Eduardo Angelim 

USF Parque Guajará 

USF Paracuri I 

USF Paracuri II 

USF Tenoné I 

USF Tenoné II 

UMS Icoaraci 

UMS Maguari 

 
 
 
 
 
 
 
 
DASAC 

USF Barreiro I 

USF Barreiro II 

USF Canal da Visconde 
USF Canal. do Galo I 

USF Canal do Galo II 

USF Canal do Pirajá 
USF CDP 

USF Malvinas 

USF Sacramenta 

USF Sacramenta 

USF São Joaquim 

USF Telegrafo 

USF Vila da Barca 

UMS Fátima 

UMS Paraiso dos Pássaros 
UMS Sacramenta 

UMS Telégrafo 

UMS Vila da Barca 

DABEN USF Panorama XXI 

USF Mangueirão 

USF Parque Verde 

USF Pratinha I 

USF Pratinha II 

USF Una 

USF Carmelândia 

USF Cristo Redentor 

USF Tapanã I 

USF Tapanã II 

USF Tapanã III 

UMS Pratinha 

UMS Cabanagem 

UMS Tapanã 

UMS Bengui 



  

 UMS Bengui II 

UMS Sideral 

UMS Satélite 

 
DAGUA 

 
USF 

 
Combú 

USF Parque Amazônia I 
USF Parque Amazônia II 

USF Radional II 

USF Riacho Doce 

USF Terra Firme 

USF Condor 

USF Portal da Amazônia 

UMS Jurunas 
UMS Condor 

UMS Terra Firme 

UMS Cremação 

UMS Guamá 

DAENT USF Água Cristal 

USF Águas Lindas I 

USF Águas lindas II 
USF Paraíso Verde 

USF Souza 

USF Castanheira 

UMS Providência 

UMS Águas lindas 

UMS Curió 

UMS Tavares Bastos 

UMS Marambaia 

DAMOS USF Aeroporto 

USF Baia do Sol 

USF Carananduba 

USF Furo das Marinhas 

USF Maracajá 

USF Sucurijuquara 

UMS Baia do Sol 

UMS Carananduba 

UMS Maracajá 

DAOUT USF Cotijuba 

USF Fama 

USF Fidélis 

USF PACS Outeiro 

UMS Outeiro 

UMS Cotijuba  
Fonte: CNES/DATASUS -. 



  

 
REDE ESPECIALIZADA REDE DE URGENCIA 

 

Quadro 3 - Casas Especializadas do município de Belém por Distrito. 
Distrito Nº Estabelecimento 

DABEL 1 Casa da Mulher 

DABEL 2 Casa de Saúde da Criança e do Adolescente 

DABEL 3 Casa de Saúde Mental do Adulto 

DASAC 4 Casa Dia 

DABEL 5 Casa Mental Álcool e Drogas 

DAMOS 6 Casa Recriar 

DABEL 7 Centro de Especialidade Odontológica 

DABEL 8 Centro de Testagem e a Aconselhamento 

DABEL 9 Casa do Idoso 

DAMOS 10 Casa Mental Mosqueiro 

 

Fonte: CNES/DATASUS 
 
Quadro 4 – Rede de Urgência e Emergência do município de Belém 

Tipologia Distrito Estabelecimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
SAMU 192 

DASAC Central de Unidade Móvel de Urgência - 192 

DAGUA 
Base Central Castelo : 02 USAS, 01 dupla de 
motolancias 

DAENT Base UMS Marambaia-:01 USA 
DASAC BaseA UPA DASAC: 01 USA 
DABEL Base Escola de governo: 01 USB 
DAGUA Base ufpª : 01 USB 
DAENT Base UMS Curió : 01 USB 
DABEN Base UMS Tapanã: 01 USB 
DABEN Base UMS Satélite: 01 USB 
DAGUA Base Bombeiros Cremação: 01 USB 
DAENT Base Palácio do Governo: 01 USB 
DAGUA Base UMS Guamá: 01 USB 
DAOUT Base Outeiro : 01 USB 
DAICO Base UMS Icoarací: 01 USB 
DAMOS Base HG Mosqueiro: 01 USB 
DAOUT Base UMS Cotijuba: 01 USB, 01 Ambulancha 
DAICO UPA DAICO 

 
Rede Hospitalar 

DABEL HPSM Dr. Mario Pinotti 
DABEL Hospital Dom Vicente Zico 
DAMOS Hospital Municipal de Mosqueiro 
DAGUA HPSM Dr. Humberto Maradei Pereira 

 
Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) 

DAICO UPA DAICO (Icoarací) 
DAENT UPADAENT (Marambaia) 
DAGUA DAGUA I (Terra Firme) 
DAGUA  DAGUA II (Jurunas) 
DASAC UPA DASAC (Sacramenta) 

 
 
 

Unidades Básicas 24h 

DAICO UMS de Icoaraci 
DAOUT UMS do Outeiro 
DAOUT UMS de Cotijuba 
DABEN UMS do Bengui I 
DAMOS UMS Baía do Sol 
DABEN UMS do Tapanã 
DAGUA UMS do Jurunas 
DAMOS UMS Carananduba 

Fonte: CNES/DATASUS 



  

REDE HOSPITALAR 

 

Considerando o Quadro 5, o Município de Belém conta ao todo com 3.139 leitos SUS, dos 

quais 2.365 são leitos não complementares (incluindo leitos Dia). O município conta ainda com 433 

leitos complementares, incluindo 52 leitos de isolamento. 

Quadro 5 – Quantitativo e descrição de Leitos SUS Belém por Especialidade 

 

CNES - Recursos Físicos – Hospitalar 

Quantidade existente por Leitos e Tipo de Gestão 

Município: 150140 Belém 

Tipo de Leito Gestão 
Total 

Leitos Complementares Estadual Municipal 

Unidade intermediária neonatal 10 - 10 

Unidade isolamento 33 19 52 

UTI adulto II 71 67 138 

UTI adulto III 6 - 6 

UTI pediátrica II 38 7 45 

UTI neonatal II 72 11 83 

UTI coronariana tipo II -UCO tipo II 10 - 10 

Unid. cuidados intermed neonatal conven. 67 6 73 

Unid. cuidados intermed neonatal canguru 16 - 16 

Total Complementares 323 110 433 

Cirúrgicos 325 371 696 

Clínicos 324 439 763 

Obstétrico 212 136 348 

Pediátrico 186 240 426 

Outras Especialidades 65 14 79 

Hospital/DIA 31 22 53 

Total Geral Não Complementar 1143 1222 2365 

TOTAL GERAL 1552 1587 3139 

 
OBS: Além da Rede Física Própria, a Secretaria de Saúde com 63 estabelecimentos 

conveniados, entre hospitais, clínicas e laboratórios. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Este Plano de Contingência tem por justificativa o atual cenário epidemiológico do novo 

coronavírus (SARS-CoV-2) em nosso município, dessa forma este plano de contingência traz 

informações sobre as medidas de prevenção, orientações sobre identificação de casos suspeitos, 

notificação, coleta de material para análise laboratorial e assistência aos pacientes através da  



  

Rede do Sistema Único de Saúde-SUSmunicipal. 

Este Plano de Contingência visa instrumentalizar a gestão/diretores e trabalhadores da 

Prefeitura Municipal de Belém para implementação de ações adequadas e oportunas, a fim de 

evitar a proliferação do vírus e reduzir complicações e danos ocasionadas pelo novo Coronavírus 

. Destaca-se que os profissionais precisam estar muito bem informados e os serviços de saúde 

necessitam estar preparados para receber os casos suspeitos ou confirmados, devendo prestar 

uma assistência adequada e segura aos pacientes e aos profissionais de saúde e população 

emgeral. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Organizar as ações de prevenção e controle para o enfrentamento do novo Coronavírus no 

Município de Belém, diante da pandemia estabelecida pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS). 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Monitorar oportunamente a possível emergência do novo Coronavírus no Município de 

Belém; 

 Organizar as ações de controle e vigilância, de acordo com o cenário epidemiológico; 

 Definir as responsabilidades por cada componente de atenção à saúde e gestão; 

 Definir o fluxo dos pacientes com suspeita de infecção pelo novo Coronavírus, na rede 

municipal de saúde e referencias definidas no Plano Estadual;  

 Estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos padronizados para a resposta  de 

doença respiratória aguda (2019-CoV); 

 Recomendar a criação de um Comitê de Emergências em Saúde Pública para definir 

orientações sobre o controle do novo Coronavírus a fim de garantir a promoção de ações 

intersetoriais e o estabelecimento de responsabilidades por setores específicos. 

 

 

  



  

 
 COMPONENTES DO PLANO MUNICIPAL DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVIRUS 

O Plano Municipal de Contingência do Coronavírus do Município de Belém está 

estruturado nos componentes da Rede de Atenção a Saúde, cada um deles adaptado aos protocolos 

do Ministério da Saúde, e voltado para a sua operacionalização  no âmbito Municipal,  sãoeles: 

Vigilância em Saúde;  

Atenção Básica à Saúde; 

Assistência de Urgências e Emergências  

Assistência da Média e Alta Complexidade; 

Assistência Farmacêutica e Laboratorial; Gestão e Financiamento. 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVIRUS 
 

Por se tratar de um doença nova e que até o momento sem tratamento específico ou vacina, 

toda a população em geral está sujeita a contaminação pelo vírus. O ideal é adotar ações preventivas 

diárias para ajudar a prevenir a propagação de vírus respiratórios, incluindo: 

 Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos.Se 

não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base deálcool. 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 

 Evitar contato próximo com pessoas doentes. 

 Ficar em casa quando estiver doente. 

 Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. 

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. 

Esses são hábitos diários que podem ajudar a impedir a propagação de vários vírus, inclusive 

o novo coronavírus. 

RESPOSTA À POSSÍVEL EMERGÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS 

 
As medidas de resposta à possível emergência do novo Coronavírus, no município de Belém, 

levarão em consideração a declaração de Pandemia pela OMS, a capacidade operacional da rede 

municipal de saúde e as recomendações dos Planos Nacional e Estadual de Contingência para o 

enfrentamento do novo coronavírus num possível cenário de transmissão autóctone/local (cenário 

de emergência em saúde pública). 



  

 

Diante da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) por doença 

respiratória, causada pelo novo Coronavírus e considerando-se as recomendações da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a vigilância em saúde municipal deve atuar, segundo as ações definidas 

para os três cenários abaixo: 

Cenário de ALERTA– corresponde a uma situação, em que o risco municipal de introdução 

do Coronavirus seja elevado e não apresente casos suspeitos. 

Cenário de PERIGO IMINENTE– corresponde a uma situação, em que há confirmação de 

caso suspeito. 

Cenário de EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA- corresponde a uma situação, em que há 

confirmação de transmissão local do primeiro caso de Coronavírus ou reconhecimento de declaração 

de Emergência de Saúde Pública, no âmbito do Município de Belém. 

 
DEFINIÇÕES OPERACIONAIS PARA O DIAGNÓSTICO 
 

A OMS estabelece as seguintes definições operacionais que deverão embasar o diagnóstico da 

rede de atenção à saúde: 

 
Caso suspeito de COVID-19 

 

Situação 1 – SG (Síndrome Gripal Suspeito de Covid) - indivíduo com quadro respiratório 

agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU 

dor de garganta OU coriza. Em crianças: considera-se também obstrução nasal, na ausência de 

outro diagnóstico específico. Em idosos: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também 

critérios específicos de agravamento como sincope, confusão mental, sonolência excessiva, 

irritabilidade e inapetência. 

Situação 2 - SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG-HOSPITALIZADO): 

Indivíduo hospitalizado com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta 

e que apresente dispneia ou saturação de O2 < 95% ou desconforto respiratório ou que evoluiu 

para óbito por SRAG independente de internação. Febre ou pelo menos um sinal ou sintoma 

respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, 

dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, 

batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia). 

 

Caso provável de COVID-19 

Situação 3 - CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que, nos últimos 14 dias, resida ou trabalhe no 

domicílio de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 e apresente: 

 Febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção 



  

de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, 

saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e 

dispneia)ou 

 Outros sinais e sintomas inespecíficos como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, 

gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação einapetência. 

 

Caso confirmado de COVID-19 

 Laboratorial: Caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-PCR em tempo real, 

pelo protocoloCharité; ou teste rápido reagente. 

 Clínico-epidemiológico: Caso suspeito ou provável com histórico de contato próximo ou 

domiciliarcomcasoconfirmadolaboratorialmenteparaCOVID-19,queapresentefebreOU 

pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato, e para 

o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. 

 

Caso descartado de COVID-19 

 Caso que se enquadre na definição de suspeito E apresente resultado laboratorial negativo 

para COVID-19 OU confirmação laboratorial para outro agenteetiológico. 

 

Caso Curado de COVID-19 

 Segundo as definições do Ministério da Saúde, são curados: 

Casos em isolamento domiciliar: 

Casos confirmados que passaram por 14 dias em isolamento domiciliar, a contar da data de 

início dos sintomas e que estão assintomáticos. 

Casos em internação hospitalar: diante da avaliação médica. 

Observação: a liberação do paciente deve ser definida de acordo com o Plano de Contingência local, 

a considerar a capacidade operacional, podendo ser realizada a partir de visita domiciliar ou remota 

(telefone ou telemedicina). 

 

DEFINIÇÕES E OBSERVAÇÕES: 

Febre: 

 Considera-se febre temperatura acima de37,8°c. 

 Considerar a febre relatada pelo paciente, mesmo nãomensurada. 

 Alerta-se que a febre pode não estar presente em alguns casos como por exemplo: em 



  

pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter 

utilizado medicamento antitérmico. Nessas situações, a avaliação clínica deve ser levada  em 

consideração e a decisão deve ser registrada na ficha denotificação. 

 
Contato próximo de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19: 

 

 Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando asmãos); 

 Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por exemplo, 

gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido ou lenços de papel usados e que 

contenhamsecreções); 

 Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior 

a 2metros; 

 Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de reunião, 

sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2metros; 

 Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de COVID-19 

ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso de COVID-19 sem 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) recomendado, ou com uma possível violação do 

EPI; 

 Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos de distância(em qualquer 

direção) de um caso confirmado de COVID-19; seusacompanhantes; 

 Cuidadores e os tripulantes que trabalharam na seção da aeronave em que o casoestava 

sentado. 

 Contato domiciliar de caso suspeito ou confirmado deCOVID-19: 

 Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os residentes da 

mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamentoetc. 

 
Obs: A avaliação do grau de exposição do contato deve ser individualizada, considerando-se 

o ambiente e o tempo de exposição. No formulário para notificação eletrônica imediata, 

disponibilizado pelo CIEVS, o campo ocupação é de preenchimento obrigatório, e tem como foco os 

profissionais dos serviços de saúde. 

 

DEFINIÇÃO DE CASOS DE CORONAVIRUS: 

 Caso Importado:Pessoas que se infectaram em outro país. 

 Transmissão Local:Ocorrência de caso autóctone com vínculo epidemiológico a um caso 

confirmado identificado. 

 Transmissão Comunitária:Ocorrência de casos autóctones sem vínculo epidemiológico a 



  

um caso confirmado, em área definida, OU se for identificado um resultado laboratorial positivo 

sem relação com outros casos na iniciativa privada ou na rotina de vigilância de doenças 

respiratórias OU a transmissão se mantiver por 5 (cinco) ou mais cadeias de transmissão. 

Atualmente o municipio se encontra com transmissão comunitária, adotando medidas 

para redução dos riscos de infecção pelo vírus SARs-COv2, e intensificando a a 

vigilancia dos casos SRAG-hospitalizados e óbito por SRAG. 

 

Todos os casos suspeitos atendidos na rede de saúde pública e privada devem ser notificados 

à vigilancia epidemiológica do municipio para orientação e adoção das medidas de controle. 

Casos de SG sem coleta serão notificados no Sistema de Informação do Ministério da Saúde 

(eSus-Ve), sendo que os casos positivos serão notificados no sistema de monitoramento 

estadual da COVID-19 para informação ao Ministério da Saúde. 

 

ATENÇÃO; Todos os casos supeitos devem ser notificados imediatamente (até 24 horas) a Divisão 

de Vigilância Epidemiológica-DVE/SESMA, no horário de 8:00 as 22 Horas, através dos números 

31846110 (CALL Center), 985683067, 985686203 e ou 984173985 ( 24 h), e e-mail:  

dvebelem@gmail.com. 
 

mailto:dvebelem@gmail.com


  

 

ESTRUTURA E COMPETÊNCIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VE) 

 
ALERTA 

 
PERIGO IMINENTE 

 
EMERGÊNCIA EM SAÚDE 
PÚBLICA 

Sensibilizar os serviços de 
saúde para a detecção, 
notificação, investigação e 
monitoramento de prováveis 
casos suspeitos para infecção 
humana pelo novo 
Coronavírus (COVID-19) 

 
Intensificar junto a rede de 
atenção a saúde o 
aprimoramento das ações 
de investigação e controle. 

 
 
Intensificar a orientação à população 
quanto a prevenção e controle do novo 
Coronavírus 

Reforçar a importância da 
comunicação e notificação 
imediata de casos suspeitos 
para infecção humana pelo 
novo Coronavírus (COVID-19). 

Notificar, investigar  e 
monitorar prováveis casos 
suspeitos para infecção 
humana pelo novo 
Coronavírus(COVID-19). 

 
Notificar, investigar e monitorar prováveis 
casos suspeitos para infecção humana pelo 
novo Coronavírus (COVID-19) 

Emitir alertas para a rede de 
atenção a saúde sobre a 
situação epidemiológica no 
município, com orientações 
para a preparação de resposta, 
com medidas de prevenção e 
controle para a infecção 
humana pelo novo 
Coronavírus (COVID-19) 

 
 
 
Atualizar os alertas para 
as a rede de atenção a 
saúde 

 

 
Intensificar a parceria com outrosparceiros 
para potencializar e oportunizar as ações de 
investigação e controle do novo 
Coronavírus (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. 

Intensificar a articulação 

com os serviços de 

referência organizados 

pela SESMA (seguir Plano 

Estadual de 

Contingências para 

Enfrentamento do  Novo 

Coronavírus -COVID- 

19) para ajuste dos 

fluxos de pacientes. 

 
 
 

Orientar para a utilização dos equipamentos 
de proteção individual apropriado para cada 
situação. 

Elaborar e promover, em 
parceria com outros 
 órgãos  para 
capacitação de 
 recursos humanos para 
a investigação de casos
 suspeitos  de
 infecção humana pelo 
novo Coronavírus (COVID-19) 

 
Intensificar a articulação 
com os serviços de 
referência organizados pela 
SESMA para ajuste dos 
fluxos de pacientes. 

 
Mobilizar a rede de vigilância em saúde 
para a preparação e adoção oportuna de 
medidas voltadas à prevenção e controle 
do novo Coronavírus. 

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. 

Articular   com  a  rede de 
serviços públicos e 
privados de atenção à
 saúde o 
aprimoramento e a 
detecção de possíveis 
casos suspeitos nos 

 
Acompanhar oportunamente as revisões 
das definições de vigilância, diante de 
novas evidências ou recomendações da 
OMS/MS. 



  

serviços de saúde. 

Acompanhar oportunamente as 
revisões das definições de 
vigilância, diante de novas 
evidências ou recomendações 
da OMS/MS. 

Elaborar e divulgar informes 
epidemiológicos sobre a 
situação do novo 
Coronavírus no município 
de Belém. 

 
Elaborar e divulgar informes 
Epidemiológicos sobre a situação do novo 
Coronavírus no Município de Belém. 

Fonte: Níveis de resposta do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (2019-NCoV). 

 
 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Para consultar medidas de controle em portos, aeroportos e fronteiras é importante 

consultar o protocolo para enfrentamento do COVID-19 publicado pela Agência Nacional deVigilância 

Sanitária ANVISA. A Vigilância Sanitária do Município de Belém ira atuar em ações integradas com 

a ANVISA e VISA Estadual nas ações de Prevenção e Controle do novo Coronavirus e com ações 

especificas, conforme quadro abaixo: 

 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

ALERTA PERIGO IMINENTE 
EMERGÊNCIA EM SAÚDE 

PÚBLICA 

Articular reunião com todos os 
responsáveis por estabelecimentos 
do município (religiosos, 
educacionais comerciais, 
industriais e outros), com o objetivo 
de orientar sobre medidas de 
prevenção orientado a 
disponibilizar 
álcool gel aos trabalhadores e 
clientes. 

Fiscalizar os referidos 
estabelecimentos do 
município para identificar 
o cumprimento das 
recomendações da 
vigilância Sanitária 

 
Notificar e os referidos 
estabelecimentos do 
município, que não 
seguirem as 
recomendações do 
DEVISA/SESMA 

 
Reforçar a utilização de rotinas 
e procedimentos de 
higienização das unidades de 
saúde e na secretaria Municipal 
de Saúde, em especial 
interruptores, puxadores, 
telefone, corrimão. 

Reforçar a utilização de 
rotinas e procedimentos de 
higienização das unidades 
de saúde e na secretaria 
Municipal de Saúde, em 
especial interruptores, 
puxadores, telefone, 
corrimão. 

 
Reforçar a utilização de rotinas 
e procedimentos de 
higienização das unidades de 
saúde e na secretaria 
Municipal de Saúde, em 
especial interruptores, 
puxadores, telefone, corrimão. 

Disponibilizar material informativo 
para viajantes em conjunto com a 
ANVISA e VISA Estadual sobre 
prevenção e controle da infecção 
humana pelo novo coronavírus e 
outros vírus respiratórios. 

Disponibilizar material 
informativo para 
viajantes sobre 
prevenção e controle da 
infecção humana pelo 
novo coronavírus e 
outros vírus 
respiratórios. 

Disponibilizar material 
informativo para viajantes 
sobre prevenção e controle da 
infecção humana pelo novo 
coronavírus e outros vírus 
respiratórios. 



  

Fonte: Níveis de resposta do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana 
pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). 

 

 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

Quadro 8 – Cenário de resposta da Vigilância em Saúde do Trabalhador à possível emergência do 

novo Coronavírus. 

 

ALERTA PERIGO IMINENTE 
EMERGÊNCIA EM 
SAÚDE PÚBLICA 

Sensibilizar trabalhadores da saúde 
e profissionais de apoio sobre a 
prevenção da transmissão de 
agentes infecciosos em prováveis 
casos suspeitos para infecção 
humana pelo novo Coronavírus 
(COVID-19) 

Limitar o número de trabalhadores 
do serviço de saúde e familiares em 
contato com os casos suspeitos ou 
confirmados de infecção humana 
pelo (COVID-19). Sempre que 
possível, designar uma equipe do 
serviço de saúde exclusivamente 
para esses casos. 

 
Intensificar a 
orientação aos 
trabalhadores quanto à 
prevenção e controle 
do novo (COVID-19) 

Elaborar, em parceria com a 
Assessoria de Comunicação 
(ASCOM), material informativo e 
manter disponíveis normas e rotinas 
dos procedimentos envolvidos na 
assistência aos casos suspeitos ou 
confirmados. 

 

 
Investigar e monitorar prováveis 
casos suspeitos para infecção 
humana pelo novo Coronavírus 
(COVID-19) relacionada ao trabalho. 

Investigar e monitorar 
prováveis casos 
suspeitos para 
infecção humana pelo 
novo Coronavírus 
(COVID-19) 
relacionada ao 
trabalho. 

Elaborar e promover, em parceria 
com o Núcleo de Educação 
Permanente NEP/SESMA, 
treinamento dos trabalhadores 
sobre o uso e descarte adequado 
de equipamentos de proteção 
individual e coletiva, de acordo com 
as orientações da NOTA TÉCNICA 
Nº 04/2020 
GVIMS/GGTES/ANVISA. 

 

 
Manter registro e monitorar os 
trabalhadores que entraram em 
contato direto com casos suspeitos 
ou confirmados seja em portos, 
aeroportos, fronteiras, alfândegas, 
serviços de saúde, etc. 

 
 
 
 

– 

Fonte: Níveis de resposta do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). 



  

MEDIDAS DE SEGURANÇA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
 

Recomendações de Uso de Equipamento de Proteção Individual 

 Para o atendimento de casos suspeitos de COVID-19 sãorecomendados: 

1) gorro; 

2) óculos de proteção ou protetorfacial; 

3) máscarascirúrgicas; 

4) avental impermeável de mangascompridas; 

5) luvas deprocedimentos. 

 

 Para a realização de procedimentos geradores de aerossóis os responsáveis pela 

realização de procedimentos de casos suspeitos de COVID-19 devem utilizar os EPI’s acima citados, 

substituindo a máscara cirúrgica pela máscara de proteção respiratória (respirador particulado), com 

eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3µ (tipo N95, N99, N100, PFF2 ouPFF3). 

São exemplos de procedimentos com risco de geração de aerossóis: intubação traqueal; 

aspiração nasofaríngea e nasotraqueal; ventilação não invasiva; ressuscitação cardiopulmonar; 

ventilação manual antes da intubação; 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 pelofabricante; 

• 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, excreção, mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos contaminados; 

• Capote/Avental ImpermeávelDescartável. 

IMPORTANTE: Em nenhuma hipótese, os EPI’s aqui relacionados devem ser compartilhados entre 

os trabalhadores. 



  

COMPETE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM RELAÇÃO AO EPI: 
 

 Fornecer os EPI, gratuitamente, aos trabalhadores de acordo com os riscos a que 
estãoexpostos; 

 Orientaretreinarostrabalhadores sobreousoadequado,aguarda eaconservação; 

 Substituir imediatamente, quando danificado ouextraviado; 

 Responsabilizar-se pela higienização e manutençãoperiódica. 

 
COMPETE AOS TRABALHADORES EM RELAÇÃO AO EPI: 

 

 Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que sedestina; 

 Responsabilizar-se pela guarda econservação; 

 Comunicar aos responsáveis dos serviços de saúde qualquer alteração que otorne 

impróprio, como por exemplo, o uso de máscaras molhadas ouamassadas. 

 
Para os profissionais de apoio (limpeza, nutrição, hotelaria) que estejam envolvidos na 

realização de serviços que tenham relação com os casos suspeitos ou confirmados de infecção 

humana pelo COVID-19 ou em atividades que envolva o contato com superfícies e materiais 

potencialmente contaminados recomenda-se os seguintes EPIs: 1) gorro; 2) óculos de proteção ou 

protetor facial; 3) máscara cirúrgica; 4) avental impermeável de mangas compridas; 5) luvas de 

procedimentos. 

Para recepcionistas, vigilantes ou outros trabalhadores que se envolvam no acolhimento 

dos pacientes nos serviços de saúde, recomenda-se o uso de máscara cirúrgica e higiene das mãos. 

 

DESCARTE DE RESÍDUOS INFECTADOS COM O COVID-19 

Após o atendimento aos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção humana pelo 

2019-nCoV, deve-se realizar o descarte adequado de todos os EPIs e, imediatamente após o 

descarte, a higienização das mãos. Os resíduos potencialmente infectados com o COVID-19 devem 

ser tratados antes da disposição final ambientalmente adequada. O tratamento pode ser feito  dentro 

ou fora da unidade geradora, inclusive fora do estabelecimento, desde que respeitadas às condições 

mínimas de acondicionamento e transporte destes resíduos. Esses resíduos devem ser 

acondicionados em sacos brancos leitosos devidamente identificados como material  

potencialmenteinfectante. 



  

Quadro 9 - Cenários de resposta da Vigilância Epidemiológica à possível emergência do novo 

Coronavírus. 

 
 

ALERTA PERIGO IMINENTE 
EMERGÊNCIA EM 
SAÚDE PÚBLICA 

Sensibilizar os serviços de saúde para 
a 

Sensibilizar a Rede de  

detecção, notificação, investigação e Vigilância e Atenção à Divulgar as normas e diretrizes 

monitoramento de prováveis casos 
suspeitos 

Saúde organizada sobre a para a prevenção e controle da 

para infecção humana pelo novo 
Coronavírus 

situação epidemiológica do infecção humana pelo novo 

(Covid-19), utilizando alertas nos 
sistemas 

município e as ações de Coronavírus. 

informação em saúde da rede 
assistencial 

enfrentamento.  

Revisar as definições de 

vigilância sistematicamente, 

diante de novas evidências ou 

recomendações da OMS 

Revisar as definições de 

vigilância sistematicamente, 

diante de novas evidências ou 

recomendações da OMS 

Garantir que os serviços de 

referência notifiquem, 

investiguem e monitorem os 

casos. 

 
 
 
Reforçar a importância da 

comunicação e notificação imediata 

de casos suspeitos para infecção 

humana pelo novo Coronavírus 

(Covid-19) 

Notificar, investigar e Manter a Rede de Vigilância e 

monitorar prováveis casos Atenção à Saúde organizadas 

suspeitos para infecção 

humana pelo novo 

Coronavírus (2019-nCoV), 

conforme a definição de 

caso estabelecida, no devido 

sobre a situação 

epidemiológica do 

país/Estado/Município e a 

necessidade de adoção de 

novas medidas de prevenção e 
sistema de informação controle da infecção humana 

orientado pelo MS. pelo novo Coronavírus. 

 

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. 

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. 

 
 
 

– 

Inserir no Sistema Local de 
Monitoramento Monitorar se os casos 

suspeitos de Coronavírus 

atendidos nos serviços de 

saúde já foram notificados 

na base de dados do 

Ministério da Saúde 

 
 
 

– 

Online de Agravos de Notificação 

Compulsória a CID 10 - B34.2 e 
U07.1- 
Infecção por Coronavírus de 
localização não 
especificada, para o monitoramento 
de 
atendimento a esse agravo na rede 
de 

serviços. 

Fonte: Níveis de resposta do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV). 



  

VIGILÂNCIA LABORATORIAL 
 

1. A partir da transmissão comunitária a vigilancia laboratorial está priorizada para os 

casos atendidos na rede sentinela da influenza, casos com sinais de gravidade, 

internados e óbitos por SRAG.  

2. Sendo responsabilidade dos planos de saúde fornecer exame para diagnóstico de 

COVID para os pacientes atendidos na sua rede. de acordo com a Resolução da ANS 

453 de 12/03/2020 

3.  O fluxo de envio de amostras da rede privada ao Lacen será somente para os casos 

que atendem o critério de internação por SRAG e estão internados com suspeita de 

influenza. 

É necessária coleta de 1 amostras respiratórias (secreção de nasofaringe). As coletas devem  

seguir o protocolo de Influenza na suspeita de COVID-19 - podendo ser por aspirado de nasofaringe 

ou swab combinado (nasofaringe eorofaringe). 

A coleta do SWAB para os casos suspeitos será realizada nas unidades de saúde e UPAS e 

Hospitais de pronto socorros e hospitais conveniados a rede sus Municipal e hospitais privados 

capacitados pelo pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém e através de técnicos da Vigilância 

Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde, em conjunto com a Secretaria Estadual da Saúde, 

de modo a ser mantido um fluxo organizado e que exponha minimamente a população aovírus. 

 
AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA 

 
AÇÕES INERENTES AO ACS DAS ARÉAS COBERTA DE ESFs NA PREVENÇÃO E CONTROLE 

DO COVID 19: 

 

 Na visita domiciliar identificar todas as pessoas que tiveram ou têm contato com caso suspeito 

ou confirmado e apoiar a equipe da vigilância na realização de buscaativa; 

 Na presença de sinais e sintomas, orientar que procure a Unidade Básica de Saúde (UBS), e 

comunicar à equipe sobre essescasos; 

 Atuar junto aos domicílios e outros espaços da comunidade (escolas, creches, instituições de 

longa permanência, etc.), informando aos cidadãos de sua área de abrangência e aos que 

não moram na área adstrita à UBS, mas que se deslocam freqüentemente até elas 

(trabalhadores, creches, escolas, etc.), sobre os sinais, sintomas e medidas de prevenção e 

controle do Coronavírus (COVID-19), estimulando a mobilização e avigilância; 

 Os ACS devem proceder as medidas de higiene para biossegurança tais como lavagem 

adequada das mãos, utilização de solução alcoólica a70%. 



  

ATENDIMENTO EM UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA/ESF/UMS 
 

RECEPÇÃO/PORTARIA 

Ao controlar a entrada de pacientes na Unidade (UBS), o profissional da recepção deverá 

indagar se o paciente “está gripado”. Caso a resposta seja afirmativa, deverá ofertar e solicitar que o 

mesmo utilize a máscara descartável. Em seguida encaminhar o paciente como prioridade para a 

sala de triagem ou acolhimento. Em caso negativo, o paciente deverá seguir o fluxo da unidade. 



  

SALA DE TRIAGEM / ACOLHIMENTO 

O profissional de Enfermagem ou Cirurgião Dentista deverá acolher e avaliar o paciente 

no momento imediato da recepção, avaliar se há critérios para classificação como caso suspeito de 

infecção por Covid-19. Caso haja critérios para definição de caso, o paciente deverá manter o uso de 

máscara cirúrgica e ser encaminhado para local isolado ou arejado, onde será avaliado, classificado 

o risco e encaminhado para atendimento médico para realização de  atendimento clínico e 

encaminhamento coleta de SWAB nas unidades de referência. Caso não haja critérios de suspeita, 

oprofissionaldeverá seguirosprocedimentosoperacionaispadrãodaunidadedesaúde. 

 



  

 



  

 



  

 



  

 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 

NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO 
 
 

Senhor (a) está sendo notificado sobre a necessidade de adoção de medida sanitária de 

isolamento. Essa medida é necessária, pois visa a prevenir a dispersão do vírus Covid-19. 

Datadeinício: / /   

Previsãodetérmino: / /  

Fundamentação:   

Local de cumprimento da medida(domicílio):  

Orientações: Não compartilhar alimentos, copos, talheres, toalhas e objetos de uso pessoal; Evitar 
tocar olhos, nariz ou boca; Lavar as mãos várias vezes ao dia com sabão líquido (detergente) e água, 
OU usar álcool gel, principalmente depois de tossir ou espirrar; Não receber visitas; Enquanto 
permanecer com sintomas respiratórios, deve usar máscara cirúrgica ao sair do seu quarto e trocar 
a máscara sempre que estiver úmida; Na ausência da máscara, proteger a boca e o nariz ao tossir 
ou espirrar com lenços descartáveis; Ficar em quarto sozinho (se possível) e mantê-lo ventilado; 
Manter distância de, pelo menos, 2 metros de pessoas sem sintomas; Sair de casa apenas em 
situações emergenciais e, nesses casos, sempre colocar máscara cirúrgica. 

 
Eu,  , documento de identidade ou 

passaporte declaro que fui devidamente informado (a) peloProfissional 

 abaixo identificado sobre a necessidade de isolamento 

a que devo ser submetido, bem como as possíveis consequências da sua nãorealização. 

Assinatura dapessoanotificada: Ou Nome e assinatura doresponsável 

legal: 
 
 

 
 
 

Local: Data: / / Hora: :  
 
 
 

 

Assinatura do Profissional 
Com Carimbo e data 

 
 
 
 
 

 
Carimbo da unidade 
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ATENDIMENTO ATRAVÉS DA EQUIPE DO CONSULTÓRIO NA RUA 
 

Atendimento à população em vulnerabilidade (população em situação de rua e Warao) 

 

ALERTA PERIGO IMINENTE 
EMERGÊNCIA EM SADE 

PÚBLICA 

Sensibilizar a população em 
vulnerabilidadesobre as medidas 
de prevenção de infecção humana 
pelo novo Coronavírus (COVID-
19). 

Em caso suspeito ou confirmado 
de COVID-19, E-CR deve notificar 
a Vigilância SESMA em até 24h. 

Estabilização e encaminhamento 
para Centros de Referência com 
garantia de transporte apropriado. 

 
Avaliar restrição da mobilidade 

dos indígenas abrigados, 
garantindo insumos para que os 

mesmos se fixem nos locais. 

Em caso suspeito ou confirmado 
de COVID-19, orientar equipes 
técnicas com relação aos EPI’s e 
também os sinais e sintomas de 
alerta para realização de teste 
dentro do critério de contato 
domiciliar ou contato próximo 
desta população. 

 

 

 
Priorização da Campanha 

Nacional de Vacinação contra 
gripe (Influenza). 

Orientar populações alvo que em 
casos suspeitos, devem ligar para 

os números de telefone da 
Vigilância/SESMA e informar à 

equipe que são indígenas 
refugiados Warao ou população 

em situação de rua. 

 

Intensificação de atividades de 
educação em saúde com 
enfoque nas medidas de 

prevenção de transmissão: 
lavagem das mãos e higiene. 

 
Garantir a administração correta 
do Oseltamivir para pacientes 

com indicação clínica. 

 

Elaboração de material em 
Warao, escrito e audiovisual, 

para democratização das 
informações sobre a doença 
(com colaboração ACNUR). 

Garantir da assistência e abrigo 
temporário, insumos 

dealimentação e de higiene para 
População Warao em trânsito por 

no mínimo 14dias. 

 

 
Garantia de insumos para 

lavagem das mãos e higienização 
intensa dos abrigos (FUNPAPA e 

parceiros). 

Em caso suspeito ou confirmado 
de COVID-19, garantir o 

isolamento em locais ofertados 
pela Assistência Social com o 
monitoramento dos sinais de 

alerta e com retaguarda da E-CR. 

 

Garantia de EPIs para todos os 
profissionais em contato direto 

com a população, incluindo: 
máscara N- 95; luvas; avental 

impermeável; óculos de 
proteção; álcool em gel. 

  

Garantir abrigamento para 
população em situação de Rua 
idosa e/ou com comorbidade 

respiratórias. 
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MEDIDAS DE ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19): 

1. Fica estabelecido prioridade nos casos mais graves e exames agendados para 

estes, não impedindo a remarcação para casoseletivos. 

2. Quanto às grávidas de alto risco, cabe a equipe de saúde definir as prioridades de 

atendimento, no entanto a recomendação é remarcar pois trata-se de grupo de 

risco. 

3. Suspendam-se os atendimentos emgrupo. 

4. Mantém-se a dispensação padrão de medicamentos, podendo dispensar, para até 

90 dias, como medida de resguardar a saúde destes que são do grupo derisco. 

CASA DO IDOSO 
 

1. Fica estabelecido prioridade nos casos mais graves e exames agendadospara 

estes, não impedindo a remarcação para casoseletivos. 

2. Quanto aos idosos com comorbidades, cabe a equipe de saúde definiras 

prioridades deatendimento. 

3. Suspendam-se os atendimentos emgrupo. 
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CAPS (Adulto, Infantil, Álcool e drogas/UAA e Mosqueiro) e RECRIAR 

1. Fica estabelecido a manutenção dosacolhimentos. 

2. Quanto aos pacientes que chegarem em crise leve a moderada, cabe a equipede 

saúde definir as prioridades de atendimento(CAPS). 

3. Suspendam-se os atendimentos emgrupo. 

4. Mantém-se a dispensação padrão demedicamentos. 

 
 

CASA DIA E CTA 

1. Fica estabelecido prioridade nos casos mais graves e exames agendadospara 

estes, não impedindo a remarcação para casoseletivos. 

2. Quanto ao pacientes que chegarem em crise, cabe a equipe de saúde definir as 

prioridades de atendimento e funcionamento normal do hospitaldia. 

3. Suspendam-se os atendimentos emgrupo. 

4. A dispensação de medicamentos se dará com receituário para 90dias. 

 
 

CEMO 
 

1. Fica estabelecido prioridade nos casos mais graves, e exames e consultas 

agendados para estes, não impedindo a remarcação para casoseletivos. 

2. Quanto a emergência odontológica, ficará normal oatendimento. 

3. Suspendam-se os atendimentos emgrupo. 

4. Mantém-se a dispensação padrão demedicamentos. 

5. Insulina: Organizar a dispensação a fim de evitar aglomeração nolocal. 
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ASSISTÊNCIAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

 
Os casos que necessitem internação e alta complexidade serão encaminhados para os 

hospitais de referência localizados no município de Belém (HUJBB, Abelardo Santos e Santa 

Casa), conforme definição do Secretário Estadual de Saúde, conforme definido no Plano 

Estadual.7.5 ATENDIMENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24h) E 

HOSPITAL MUNICIPAL 

RECEPÇÃO 
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Ao chegar à unidade o paciente se dirige ao balcão de recepção para preencher a ficha de 

atendimento, sendo encaminhado para a Classificação de Risco. Caso, neste primeiro contato, já 

seja identificado como provável caso suspeito, deve ser ofertada ao paciente uma máscara 

cirúrgica para que seja colocada pelo próprio e, em seguida, encaminhado para Classificação de 

Risco com prioridade. 

ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
 

O profissional responsável pela realização do Acolhimento com Classificação de Risco 

deverá, ao acolher o paciente, realizar sua escuta qualificada, avaliar se este apresenta critérios 

para definição de caso, que são de acordo com a OMS: 

 Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar), e 

histórico de viagem para área com transmissão local, nos últimos 14 dias anteriores ao 

aparecimento dos sinais ou sintomas,ou; 

 Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar), e 

histórico de contato próximo de caso suspeito para o coronavírus nos últimos 14 dias 

anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas,ou; 

 Febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar) e 

contato próximo de caso confirmado de coronavírus em laboratório, nos últimos 14 dias 

anteriores ao aparecimento dos sinais ousintomas. 

No caso de o paciente não preencher critérios para ser classificado como “Quadro 

Suspeito”, deverá seguir o fluxo normal da UPA ou hospital municipal. 

Caso o paciente seja classificado como quadro suspeito, deverá ser encaminhado 

imediatamente para consulta médica, seguindo rigorosamente as recomendações: 

 Uso constante da máscaracirúrgica; 

 Manter rigorosa higiene dasmãos; 

 Permanecer em área separada até a realização daconsulta. 

 
ATENDIMENTO MÉDICO 
 

 A realização do atendimento médico deverá ser em sala privativa ou com menor circulação de 

pessoas, mantendo a porta fechada e o ambiente ventilado, seguindo rigorosamente as normas 

de segurança quanto à higienização das mãos e quanto ao uso de Equipamentos de Proteção 

Individual(EPI). 

 Acionar o SAMU para remoção dos casos suspeitos de 2019-nCoV, ao serviço dereferência. 
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) 

 
Transportar os casos suspeitos e/ou confirmados de COVID-19 aos serviços de saúde 

dereferência. 
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SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICOS E PARTICULARES DO MUNICÍPIO 

 

 Estar sensível a identificação de possíveis casos suspeitos deCOVID-19. 

 Prestar os cuidados assistenciais necessários aos casos suspeitos e/ou confirmados de 

COVID-19. 

AÇÕES DE MONITORAMENTO INTRA HOSPITALAR 
 

As ações de monitoramento consistirão, principalmente, na identificação de contactantes 

de casos suspeitos ou confirmados e no auxílio e participação na busca ativa destes, capitaneada 

pela equipe da vigilância em saúde. 

É importante a articulação entre o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) e a Comissão 

de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para implementação da vigilância epidemiológica dos 

casos de vírus 2019-nCoV e outros vírus respiratórios de interesse de saúde pública. 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

Mapear os locais e atividades com maiores exposições aos riscos e promover a orientação 

destes profissionais, são as primeiras medidas a serem adotadas. A lavagem correta das mãos 

seguidas pela desinfecção e higienização das mãos com o uso do álcool gel 70%. 

Até o momento, não há medicamento específico para o tratamento da Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus COVID -19. No entanto, medidas de suporte devem ser implementadas. 

A dispensação de medicamentos para pacientes com condição crônica compondo o 

respectivo grupo de risco: idosos com hipertensão e diabetes deverão ser realizadas para um 

período maior evitando assim a circulação deste público nas unidades desaúde. 

Os profissionais responsáveis pelo primeiro contato com os usuários devem estar com 

máscaras e luvas a fim de evitar a contaminação desses profissionais e da população. 

A fim de reduzir o deslocamento da população maior que 60 anos que utilizam 

medicamentos de uso contínuo no âmbito da Atenção Básica, o município passará a dispensar 

medicamentos para aos idosos com condições crônicas e que estejam compensados para 

utilização no prazo de até 90 dias. 
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REGULAÇÃO DO ACESSO DOS PACIENTES 

 

Pacientes com perfil para isolamento domiciliar serão acompanhados pela Equipe de 

Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde e apoio da 

Secretaria Estadual de Saúde. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém deverá regular os casos de maior gravidade que 

necessitem de transferências e internações, seguindo definições pactuadas junto a rede 

Municipal sob gestão do Município e demais Hospitais Abelardo  Santos, Santa Casa de 

Misericórdia e Hospital Barros Barreto  definidos  no  Plano  de Contingência Estadual/SESPA. 

 

ASTRIBUIÇÕES DA REGULAÇÃO MUNICIPAL 
 

 Organizar a rede de assistência com garantia de atendimento deacordo com a necessidade 

dopaciente. 

 Garantir leitos para internação, se necessário. 

 Apoio nos protocolos detriagem. 

 Divulgar e prestar orientação sobre protocolos efluxos. 

 Garantir a realização de exames, se necessário. 

 Desenvolver capacitações para os profissionais desaúde. 

 Apoiar, nas ações de capacitação, quanto ao manejo clínico adequadoem casos suspeitos ou 

confirmados deCOVID-19. 

 

Fluxo Regulatório de Pacientes com Quadro moderado ou Grave de COVID -19 e 
outras infecções respiratórias; 

 

1. A UNIDADE SOLICITANTE (US) cadastra a solicitação de internação junto a Central Municipal de 

Regulação de Belém e na Central Estadualde Regulação 

– Sistema SER, para regulação nos hospitais de referencia Estadual; 

2. Equipe reguladora da CMR avalia a solicitação, de acordo com o quadro clínico do usuário, e 

disponibilidade de leito na Rede própria de referência da gestão domunicipal; 

3. Se leito disponível na Rede Própria, a CMR autoriza ainternação; 

 

 Não havendo disponibilidade de leito na sua Rede própria, a equipe reguladora da Central 

Municipal de Regulação, solicita internação junto à equipe reguladoraEstadual; 

 Quando não houver leito disponível, a equipe reguladora da Unidade Solicitante mantém 

atualizado o cadastro de solicitação de leitos na central municipal e estadual, informando a 
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evolução do quadro clínico do paciente a 

cada24horasoucancelandoassolicitaçõesporóbitooumelhoradopaciente; 

 A equipe reguladora da CMR mantém busca de leito junto aos hospitais sob suagestão; 
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COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E PUBLICIDADE (ASCOM) - ALERTA, PERIGO IMINENTE E 

EMERGÊNCIA EM SADE PÚBLICA 

 Intensificar mídias sobre o COVID-19 e medidas de controle e prevenção da junto à população e nas 

redes de serviços de saúde públicas eprivadas; 

 Realizar campanhas de comunicação de massa para mobilizar a população sobre a importância da 

adoção de ações preventivas diárias para ajudar a prevenir a propagação de vírusrespiratórios;  

 Articular entrevistas com o gestor e corpo técnico para divulgação de informações pertinentes; 

 Monitorar as redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações equivocadas; 

 Definir um porta voz que será responsável pela interlocução com os veículos de comunicação;  

 Divulgar informações epidemiológicas e de prevenção e controle dadoença. 

 Elaborar junto às áreas técnicas materiais informativos/educativos sobre o novo Coronavírus; 

 Acompanhar a situação epidemiológica e divulgar Boletins Epidemiológicos produzidos pela SESMA; 

 Transformar material educativo e informativo em posts para as redes sociais da prefeitura de Belém; 

 Realizar a transmissão de lives diárias com o prefeito de Belém, porta-voz dos assuntos relacionados a 

Covid19, através do Facebook e Instagram;  

 Criar site que ofereça transparência, tanto nas compras, contratações e todos os processos licitatórios 

referentes ao coronavírus, quanto a chamamentos públicos, decretos e portarias municipais para o 

enfrentando do vírus; o site também contém outras informações para a população, como notícias, serviço 

de perguntas frequentes (FAQ), endereços das unidades de saúde e telefones úteis. 

 Emitir boletim coronavírus diariamente com números de casos confirmados, em análise, descartados, 

óbitos e número de recuperados. 

 
GESTÃO - - ALERTA, PERIGO IMINENTE E EMERGÊNCIA EM SADE PÚBLICA 
 

 Coordenar as ações do Comitê de Operações de Emergências em Saúde Pública- COES no município 

de Belém. 

 Articular com a coordenação de Vigilância em Saúde e os gestores dos serviços de saúde local a 

elaboração e o acompanhamento da execução do Plano de Contingência do COVID-19. 

 Apoiar as áreas no desenvolvimento das ações e das atividades propostas para os cenários de 

alerta, perigo iminente e emergência em saúde pública; 

 Prover meios para garantir a execução das atividades no nível de alerta, perigo iminente e emergência 

em saúde pública; 
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 Adquirir, conforme demanda, os insumos essenciais com estoque estratégico, para garantia das ações 

de promoção, atenção e vigilância em saúde dos casos de Infecção Humana pelo novo Coronavírus.  

 Apoiar estratégias de comunicação referente a promoção, prevenção e controle da Infecção 

Humana pelo Coronavírus Covid-19.  

 Apresentar a situação epidemiológica nas reuniões em que for solicitado, de acordo com 

agendaestabelecida. 

 Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e controle doCOVID-

19. 

 Avaliar os estoques dos insumos existentes nomunicípio. 

 Divulgar material desenvolvido pela área (protocolos, manuais, guias, notas técnicas 

einformativas).  

 Identificar e solicitar, se necessário, assessoria técnica para outrasesferas. 

 Desenvolver ações integradas intersetorias, em parceria com os órgaos no âmbito municipal. 

Acompanhar junto ao Comitê a Execução do Plano Municipal de Ações Integradas no Combate a 

Propagação do Coronavírus Covid-19 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este plano foi construído em conjunto com as áreas técnicas da SMS e encaminhado  para 

aprovação no Conselho Municipal de Saúde em caráter de urgência.  

Apresentando também na Câmara Municapal de Belem e demais espaços que se fizer 

necessários.   

Esse  plano  será  atualizado  a  qualquer  tempo,  de  acordo  com  o  cenário epidemiológico e 

as orientações do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual e Secretaria Municipal de Saúde de Belém. 

Os Boletins Epidemiológicos do Ministério da Saúde serão os norteadores para a identificação do 

nível de resposta previsto no Plano de Contingência, assim como a análise da incidência dos casos no 

município. 

Torna-se fundamental, também, a avaliação dos vínculos e das cadeias de transmissão, para 

detecção do tempo de permanência do surto, se houver, com o intuito de ativação ou desativação deste 

Plano de Contingência. 

Os recursos orçamentários destinados ao combate, controle e prevenção ao contágio pelo COVID 

19 no município de Belém, constam no Site especifico na página do Portal da Transparência de Belém– 

COVID-19. 
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