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1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta o Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana 
pelo novo Coronavírus (COVID-19) no município de Campo Novo do Parecis, Estado do Mato 
Grosso, em caso de surto, define o nível de resposta em cada esfera e nível de complexidade, 
além de atuar na prevenção e proteção da população vulnerável ao COVID-19. 

O novo Coronavírus surgiu na China, no final do ano de 2019, precisamente, na cidade 
de Wuhan; foi nomeado como SARS-CoV-2 e causa a doença classificada como COVID-19. 

 

Em 29 de dezembro de 2019, um hospital em Wuhan admitiu quatro 
pessoas com pneumonia e reconheceu que as quatro haviam trabalhado 
no Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan, que vende aves 
vivas, produtos aquáticos e vários tipos de animais selvagens ao público. 
O hospital relatou essa ocorrência ao Centro de Controle de Doenças 
(CDC-China) e os epidemiologistas de campo da China (FETP-China) 
encontraram pacientes adicionais vinculados ao mercado e, em 30 de 
dezembro, as autoridades de saúde da província de Hubei notificaram 
esse cluster ao CDC da China (Ministério da Saúde do Brasil, 2020a, 
p.4). 

 

Desde então, uma sequência de ações foram adotadas para o controle da doença e, em 
30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que “o surto da doença 
causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no 
Regulamento Sanitário Internacional” (OPAS, 2020). Cita-se que emergência de saúde 
pública de importância internacional significa no Regulamento Sanitário Internacional - RSI 
2005 (Anvisa, 2009), um evento extraordinário, o qual é determinado por constituir um risco 
de saúde pública para outros Estados através da propagação internacional de doenças e por 
potencialmente exigir uma resposta internacional coordenada. 

No dia 11 de março de 2020 a OMS declarou a pandemia COVID-19. Assim, todos os 
municípios do Brasil e os demais países devem estar preparados para conter a transmissão do 
vírus e prevenir a sua disseminação através de vigilância ativa. Logo, em 20 de março de 2020, 
o Ministério da Saúde do Brasil (MS) publicou a Portaria nº 454, declarando, em todo o 
território nacional, o estado de transmissão comunitária do Coronavírus (COVID-19). De 
acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), até o dia 22 de março de 2020, o 
nosso país confirmou 1.546 casos de pessoas infectadas com o Coronavírus e 25 óbitos. 

É considerado transmissão comunitária da COVID-19 a ocorrência de casos 
autóctones sem vínculo epidemiológico a um caso confirmado, em área definida; ou se for 
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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 
cinco ou mais cadeias de transmissão. 

Já a transmissão local da COVID-19 é a ocorrência de caso autóctone com vínculo 
epidemiológico a um caso confirmado identificado. 

Assim, seguindo os princípios instituído a nível nacional pelo Ministério da Saúde e a 
nível estadual pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso em caso de surto pelo 
COVID-19, Campo Novo do Parecis segue as mesmas ações adotadas globalmente na 
preparação e resposta emergencial em todo o município, buscando uma atuação coordenada no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e parceiros, com vistas orientar a Rede de Serviços 
de Atenção à Saúde a controlar oportunamente a disseminação do Coronavírus em nosso 
município e evitar mortes. 

Por o COVID-19 referir-se a um novo patógeno, com informações incertas sobre a sua 
história natural e com medidas efetivas controversas para o manejo clínico dos casos de 
infecção humana pelo SARS-CoV-2, as ações atuais registradas neste Plano de Contingência 
Municipal poderão ser alteradas por meio de anexos, em razão dos avanços dos estudos 
científicos sobre a doença e que estão sendo realizados no momento, em diversos países do 
globo. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo Geral 

Controlar e dar resposta de Saúde Pública contra a propagação do novo Coronavírus 
(COVID-19) no município de Campo Novo do Parecis-MT, de maneira proporcional e restrita 
aos riscos para a saúde pública no âmbito municipal e que evitem interferências desnecessárias 
na sociedade local. 

 

 
2.2. Objetivos Específicos 

1. Definir os pontos focais dos órgãos, empresas e setores envolvidos na resposta 
à pandemia por COVID-19 no município de Campo Novo do Parecis-MT; 

2. Definir as atribuições e responsabilidades dos órgãos, empresas e setores 
envolvidos nas ações de resposta rápida à pandemia por COVID-19 no 
município; 

3. Promover articulação com todos os órgãos/instituições/empresas envolvidos na 
resposta; 

4. Definir e descrever as ações de Vigilância e Atenção em Saúde para atendimento 
da população frente à pandemia por COVID-19, no município em todos os níveis 
de complexidade, a serem executadas frente à detecção de um caso suspeito de 
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);  

5. Organizar as ações, procedimentos e articulações na esfera municipal da saúde 
que visem monitorar, intervir e reduzir danos em decorrência da propagação do 
novo Coronavírus (COVID-19). 

6. Oportunizar manejo adequado dos casos leves na rede de Atenção Primária à 
Saúde (APS) e dos casos graves na rede de urgência/emergência e hospitalar de 
nosso município; 

7. Minimizar riscos à população frente a um caso suspeito de COVID-19;  

8. Reduzir a transmissibilidade do Coronavírus (COVID-19) no município; 

9. Estabelecer os fluxos de Comunicação de Risco;  

10. Orientar a adoção de medidas preventivas e indicação de uso de Equipamento 
de Proteção Individual (EPI) para os serviços de saúde e comunidade; 

11. Divulgar informações em saúde. 
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3. MARCO LEGAL 

 

Além da legislação municipal, com a instituição de decretos e portarias municipais, as 
ações relacionadas a Emergência em Saúde Pública estão amparadas nas principais normas 
federais que determinam a autoridade dos envolvidos e a política relativa a Emergências em 
Saúde Pública. São estas: 

 

1. Sobre a questão de viajante insistir em embarcar mesmo sendo identificado como caso 
suspeito de doença transmissível de importância para a Saúde Pública, há legislações que 
defendem condutas sanitárias – Lei 6.259/1975. 

2. Na Lei 6.259, de 30/10/1975, é colocado nos Artigos 12, 13 e 14 que a autoridade sanitária 
é obrigada a adotar medidas para controle de doença em decorrência de investigação 
epidemiológica e que os envolvidos nessa medida ficam sujeitos ao controle da autoridade 
sanitária. 

Art 7º - São de notificação compulsória às autoridades sanitárias os casos suspeitos ou 
confirmados: 

I - de doenças que podem implicar medidas de isolamento ou quarentena, de acordo 
com o Regulamento Sanitário Internacional. 

II - de doenças constantes de relação elaborada pelo Ministério da Saúde, para cada 
Unidade da Federação, a ser atualizada periodicamente. 

§ 1º Na relação de doenças de que trata o inciso II deste artigo será incluído item 
para casos de "agravo inusitado à saúde". 

§ 2º O Ministério da Saúde poderá exigir dos Serviços de Saúde a notificação 
negativa da ocorrência de doenças constantes da relação de que tratam os itens 
I e II deste artigo. 

Art 8º - É dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência de 
fato, comprovado ou presumível, de caso de doença transmissível, sendo 
obrigatória a médicos e outros profissionais de saúde no exercício da profissão, 
bem como aos responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e 
particulares de saúde e ensino a notificação de casos suspeitos ou confirmados 
das doenças relacionadas em conformidade com o artigo 7º. 

Art 9º - A autoridade sanitária proporcionará as facilidades ao processo de notificação 
compulsória, para o fiel cumprimento desta Lei. 

Art 10 - A notificação compulsória de casos de doenças tem caráter sigiloso, obrigando 
nesse sentido as autoridades sanitárias que a tenham recebido. 
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Parágrafo único. A identificação do paciente de doenças referidas neste artigo, fora do 
âmbito médico sanitário, somente poderá efetivar-se, em caráter excepcional, em 
caso de grande risco à comunidade a juízo da autoridade sanitária e com 
conhecimento prévio do paciente ou do seu responsável. 

Art 11. Recebida a notificação, a autoridade sanitária é obrigada a proceder à investigação 
epidemiológica pertinente para elucidação do diagnóstico e averiguação da 
disseminação da doença na população sob o risco. Parágrafo único. A autoridade 
poderá exigir e executar investigações, inquéritos e levantamentos 
epidemiológicos junto a indivíduos e a grupos populacionais determinados, 
sempre que julgar oportuno visando à proteção da saúde pública. 

Art 12. Em decorrência dos resultados, parciais ou finais, das investigações, dos 
inquéritos ou levantamentos epidemiológicos de que tratam o artigo 11 e seu 
parágrafo único, a autoridade sanitária fica obrigada a adotar, prontamente, as 
medidas indicadas para o controle da doença, no que concerne a indivíduos, 
grupos populacionais e ambiente. 

Art 13. As pessoas físicas e as entidades públicas ou privadas, abrangidas pelas medidas 
referidas no artigo 12, ficam sujeitas ao controle determinado pela autoridade 
sanitária. 

Art. 14. A inobservância das obrigações estabelecidas nesta Lei constitui infração 
sanitária e sujeita o infrator às penalidades previstas em lei, sem prejuízo das 
demais sanções penais cabíveis. (Redação dada pela lei nº 13.730, de 2018) 

3. A Lei 6.437, de 20/08/1977 estabelece em seu Artigo 10 como infração sanitária o 
impedimento ou dificuldade para aplicação de medida sanitária relacionada a transmissão 
de doença. 

Art. 10 - São infrações sanitárias: 

(...) 

VII - impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas às doenças 
transmissíveis e ao sacrifício de animais domésticos considerados perigosos 
pelas autoridades sanitárias. 

4. Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 - Configura infrações à legislação sanitária federal, 
estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências. 

5. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. 

6. Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 - Define o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. 

7. Lei no 6.259, de 30 de outubro de 1975 - Dispõe sobre a organização das ações de 
Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas 
relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências. 
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8. Lei nº 13.730, de 8 de novembro de 2018 - Altera o Art. 14 da Lei nº 6.259, de 30 de 
outubro de 1975, para considerar infração sanitária a inobservância das obrigações nela 
estabelecidas. 

9. Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017 – Institui a Lei de Migração. 

10. Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017 - Regulamenta a Lei no 13.445, de 24 de 
maio de 2017, que institui a Lei de Migração. 

11. Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal - Capítulo III - dos 
Crimes contra a Saúde Pública. 

12. Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011 - Dispõe sobre a declaração de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN e institui a Força 
Nacional do Sistema Único de Saúde - FN-SUS. 

13. Portaria nº 2.952, de 14 de dezembro de 2011 – Regulamenta, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS), o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre 
a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e institui 
a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS). 

14. Regulamento Sanitário Internacional, aprovado pelo congresso Nacional pelo 
Decreto Legislativo nº 395/09 - Visa prevenir, proteger, controlar e dar uma resposta de 
saúde pública contra a propagação internacional de doenças, de maneiras proporcionais e 
restritas aos riscos para a saúde pública, e que evitem interferências desnecessárias com 
o tráfego e o comércio internacionais. 

15. RDC ANVISA nº 21, de 28 de março de 2008 – Dispõe sobre a Orientação e Controle 
Sanitário de Viajantes em Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos 
Alfandegados. 

16. Portaria Ministério da Defesa nº 585 de 07 de março de 2013 – Aprova as Diretrizes 
de Biossegurança, Bioproteção e Defesa Biológica do Ministério da Defesa. 

17. Portaria nº 1.139, de 10 de junho de 2013 - Define, no âmbito do Sistema único de 
Saúde (SUS), as responsabilidades das esferas de gestão e estabelece as Diretrizes 
Nacionais para Planejamento, Execução e Avaliação das Ações de Vigilância e 
Assistência à Saúde em Eventos de Massa. 

18. Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017 - Consolidação das normas 
sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde.  

19. Portaria nº 1.378, de 9 de julho de 2013 - Regulamenta as responsabilidades e define 
diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em 
Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
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4. MUNICIPÍO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 

 

O município de Campo Novo do Parecis fica situado no 
Estado do Mato Grosso, Brasil, há 385 km da capital Cuiabá, o 
acesso à cidade pode ser feito por terra, a partir da capital, pela BR 
364. 

Encontra-se inserido no médio-norte mato-grossense na 
microrregião do Parecis, no Chapadão do Parecis, possui vasta 
extensão territorial, com 9.434,360 Km2, faz limites territoriais 
com: Brasnorte, Nova Maringá, Tangará da Serra, Nova Marilândia, 
Diamantino e Sapezal. Possui uma população estimada pelo IBGE 
de 35.360 habitantes em 2019 e apresenta IDHM de 0,734 (2010). 

O clima é Equatorial e Tropical quente e úmido, temperatura 
média anual de 24ºC.  

As principais atividades econômicas do município de Campo Novo do Parecis 
baseiam-se na pecuária intensiva e no agronegócio; a agricultura é de subsistência e destaca-se 
o extrativismo mineral. O município é hoje o maior produtor de milho-pipoca e girassol do país 
e está entre os maiores produtores de soja, milho e algodão.  Cultiva outros produtos agrícolas, 
tais como cana-de-açúcar, amendoim, milheto, sorgo, entre outros e está investindo na criação 
de bovinos. A pluralidade de produção agrícola e o processo de industrialização originam vasta 
rentabilidade ao município, facultando que as políticas públicas de saúde sejam aplicadas como 
dita a Constituição Federal Brasileira de 1988 e as Leis orgânicas da Saúde 8.080/90 e 8.142/90. 

O abastecimento alimentar é terrestre e chega de diversas regiões do País, onde estão os 
principais centros industrializados. É importante considerar a participação de atacadistas que 
fazem a distribuição dos produtos no Estado e município de Campo Novo do Parecis. 

Os tipos de transporte existentes no município são ônibus/micro-ônibus, caminhão, 
caminhonete, carro utilitário, motocicleta e bicicleta. 

O município possui 31 escolas distribuídas em pré-escola, ensino fundamental e ensino 
médio. 

O município de Campo Novo do Parecis é responsável pelo planejamento, 
acompanhamento e gerenciamento das ações e serviços de saúde, em cooperação técnica, 
financeira e operacional. No âmbito do SUS, resgatar ou construir a cultura de planejamento é, 
ao mesmo tempo, um avanço e um desafio. Todavia, considerando o fortalecimento do 
planejamento e gestão do SUS local, procura-se desenvolver um modelo de gestão plena 
compartilhada e colegiada com os profissionais, conselho municipal de saúde e comunidade, 
com objetivo de discutir de forma mais horizontalizada os problemas na gestão, na atenção à 
saúde e coletivamente identificar estratégias e ações de intervenção e enfrentamento dos 
problemas. 
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A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de Campo Novo do Parecis, coordena e avalia 
o processo de planejamento do SUS no âmbito municipal, em consonância com os outros entes 
federados buscando a incorporação do planejamento como instrumento estratégico de gestão 
do SUS. A SMS tem como objetivo manter a qualidade de vida através de trabalho e dedicação. 
Cuidar dos seres humanos e gerar ações efetivas, prestando serviços diretos aos camponovenses 
sendo regulador e catalisador de todos os segmentos na busca de qualidade de vida à população. 

O acesso da população à saúde no município se dá através da Atenção Básica. A 
Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 
cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado 
integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população 
em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária (Portaria 
nº 2.436/2017). O financiamento da Atenção Básica é de responsabilidade das três esferas de 
gestão do SUS, sendo que o recurso federal compõe o Bloco Financeiro da Atenção Básica. 
Dividido em dois componentes: Piso da Atenção Básica (PAB Fixo) e Piso da Atenção Básica 
Variável (PAB variável) e seus valores são estabelecidos em portaria específica. 

A Atenção Básica deve ser a principal porta de entrada e centro de comunicação da 
Rede de Assistência à Saúde. Sendo assim, segue os Princípios e Diretrizes do SUS: 
universalidade, equidade e integralidade. 

O município atualmente se encontra com 09 Equipes de Saúde da Família credenciadas 
e uma Unidade Básica de Saúde. 

Além das ações da Atenção Básica, os serviços assistenciais do SUS organizam-se, 
também, em ações da Média e Alta Complexidade, que envolvem a assistência ambulatorial 
e hospitalar de todas as especialidades. Contudo, a média e alta complexidade em saúde é 
definida como a composição de ações e serviços que visam atender aos principais problemas e 
agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a 
disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o 
apoio diagnóstico e tratamento. 

Campo Novo do Parecis possui um Centro de Especialidades, que é responsável por 
alguns procedimentos de média complexidade ambulatorial, disponibilizando consultas 
médicas com especialistas, exames. 

Os atendimentos de urgência/emergência são realizados Centro Hospitalar Parecis 
Euclides Horst, oferecendo consultas médicas, ortopédicas de urgência, atendimentos de 
enfermagem, serviços de raio x, exames laboratoriais, eletrocardiograma, procedimentos de 
pequenas cirurgias e imobilização ortopédica.  

A Secretaria Municipal de Saúde participa do Consórcio Intermunicipal de Saúde-
Região Médio Norte Matogrossense, para atendimento médico especializado da população com 
ortopedista, ginecologista/obstetra, neurologista, oftalmologista, dermatologista, cardiologista 
e clinico geral, além de exames de ultrassonografia, radiológicos, eletrocardiograma e exame 
cardiotocofetal. 

O município conta também, com Unidade Descentralizada de Reabilitação e 
Laboratório Municipal. 
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Os demais encaminhamentos de média e alta complexidade que não são oferecidos pela 
rede municipal e Consórcio são referenciados para os municípios de Cuiabá e Várzea Grande.  

A demanda crescente por medicamentos envolve elevado aporte de recursos financeiros, 
cujo gerenciamento efetivo pode propiciar o acesso regular aos medicamentos pela população. 
Portanto, a Assistência Farmacêutica exerce um importante papel no setor produtivo, na 
inovação e no desenvolvimento tecnológico e, de outro lado, é essencial na produção de 
serviços, propiciando integralidade e resolutividade às ações de saúde. O financiamento da 
Assistência Farmacêutica ocorre pelas três esferas governamentais devendo agregar a aquisição 
de medicamentos e insumos e a organização das ações de assistência farmacêutica necessárias, 
de acordo com a organização de serviços de saúde. 

A Assistência Farmacêutica é programada por meio da relação municipal de 
medicamentos (REMUME) e das ações e serviços do SUS, considerando um conjunto de ações 
inseridas no contexto mais amplo da atenção à saúde. O elenco é baseado em critérios 
epidemiológicos visando contemplar prioritariamente o tratamento dos indivíduos atendidos na 
Atenção Básica. Esses medicamentos da Atenção Básica previstos na REMUME são aqueles 
que satisfazem as necessidades sanitárias da maioria da população. 

A Vigilância em Saúde é um conceito que se expressa no acompanhamento da saúde 
da população através de um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e 
agravos à saúde do indivíduo, da coletividade e ambiental pela intervenção nos problemas que 
podem desencadeá-los. Seguindo uma das diretrizes do SUS que é a descentralização, o 
município tem assumido gradativamente as ações de vigilância em saúde, permitindo assim 
maior agilidade na identificação de doenças e outros fatores que possam comprometer a saúde 
dos indivíduos e do meio-ambiente. Tem como suas áreas de responsabilidade: Vigilância 
Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental, e Vigilância da Saúde do 
Trabalhador. 

 A Vigilância Epidemiológica tem por missão conhecer o perfil dos agravos 
ocorridos no município, monitorando a ocorrência de agravos de notificação 
compulsória e buscando conhecer os fatores relacionados à sua ocorrência. A 
análise das informações referentes aos eventos vitais e o perfil de morbidade que 
subsidiam o planejamento e avaliação das ações em saúde com informações 
oportunas. Também, coordena as ações necessárias à prevenção e controle de 
doenças transmissíveis, identificando mudanças de comportamento das doenças 
e atuando de forma oportuna e coordenada na ocorrência de surtos ou surgimento 
de doenças inusitadas. É de responsabilidade da Vigilância Epidemiológica: 
planejar, acompanhar, coordenar e organizar atividades de controle de doenças 
agudas e inusitadas além de outras ações.  

No município de Campo Novo do Parecis, as ações de Vigilância em Saúde do 
Trabalhador são desenvolvidas pela Vigilância Epidemiológica. 

 A Vigilância Sanitária é entendida como um conjunto de ações capazes de 
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na 
prestação de serviços de interesse da saúde. O objeto de interesse da Vigilância 
Sanitária são os riscos sanitários decorrentes da produção, distribuição, 
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comercialização e uso de bens de capital e de consumo e da prestação de serviços 
de interesse da saúde. A Vigilância Sanitária deve exercer também a fiscalização 
e o controle sobre o meio ambiente e os fatores que interferem na sua qualidade 
abrangendo os processos e ambientes de trabalho, habitação e de lazer. 

 A Vigilância Ambiental em Saúde é um conjunto de ações que proporciona o 
conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a 
finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco 
ambientais relacionados às doenças ou outros agravos à saúde. A atuação está 
voltada para agravos em que o meio ambiente representa fator de risco para a 
saúde, incluindo as zoonoses: intoxicações e acidentes por animais peçonhentos; 
e, também, para a vigilância de fatores ambientais que podem representar risco 
à saúde pública, como a água para consumo humano, ar, solo, contaminantes 
ambientais e produtos perigosos. 
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5. NIVEIS DE RESPOSTA 

 

Este plano de contingência é composto por três níveis de resposta: Alerta, Perigo 
Iminente e Emergência em Saúde Pública. Cada nível é baseado na avaliação do risco do 2019-
nCoV afetar o município de Campo Novo do Parecis e o impacto na saúde pública. O risco será 
avaliado e revisto periodicamente, tendo em conta o desenvolvimento de conhecimento 
científico e situação em evolução para garantir que o nível de resposta seja ativado e as medidas 
correspondentes sejam adotadas. 

 

NÍVEL DE RESPOSTA: ALERTA 

Corresponde a uma situação em que o risco de introdução do 2019-nCoV no Estado e 
no município seja elevado e não apresente casos suspeitos no município e no Estado do Mato 
Grosso. 

 

NÍVEL DE RESPOSTA: PERIGO IMINENTE - PREPARAÇÃO 

Nível de resposta de Perigo Iminente corresponde a uma situação em que o risco de 
introdução do SARS-COV-2 em Campo Novo do Parecis seja elevado por casos suspeito ou 
confirmado no Estado ou a uma situação em que há confirmação de caso COVID-19. 

 

NÍVEL DE RESPOSTA: EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 

Nível de resposta de Emergência de Saúde Pública corresponde a uma situação em que 
há confirmação do primeiro caso de Coronavírus (COVID-19) no município ou reconhecimento 
de transmissão comunitária do COVID-19 a nível estadual. 

Este nível está organizado em duas fases: 

1. CONTENÇÃO - na presença de casos suspeitos e/ou confirmados em Campo Novo do 
Parecis ou transmissão sustentada no Estado. 

I. Nesta fase a introdução da doença no município é uma questão de dias, por 
conseguinte, todas as ações e medidas são adotadas para identificar 
oportunamente e evitar a dispersão do vírus, isto é, as ações estratégicas devem 
ser voltadas para evitar que o vírus seja transmitido de pessoa a pessoa, de modo 
sustentado em Campo Novo do Parecis. 

II. Na fase de contenção, a atenção à saúde possui mais ações do que a vigilância, 
compra e abastecimento de EPIs e definições para a rede de urgência e 
emergência. Quarentena domiciliar para casos leves e Estratégia de 
monitoramento domiciliar para evitar a ocupação de leitos desnecessariamente. 
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III. As atividades de preparação e resposta devem ser revisadas e reforçadas na rede 
de atenção para o adequado atendimento dos casos confirmados, com medidas de 
proteção adicionais, registro das informações para que a vigilância epidemiológica 
possa consolidar e descrever o perfil da doença no município, bem como enviar à 
SES os dados. 

IV. Toda rede de atenção à saúde do SUS deve ser alertada para a atual fase, com o 
objetivo de maior sensibilização dos profissionais de saúde para detecção de casos 
suspeitos, manejo adequado desses pacientes, bem como reforço do uso de EPI. 

V. Os estoques dos EPI preconizados também devem ser checados e aquisições 
emergenciais podem ser acionadas, caso necessário. 

VI. Grau de atividade nesta fase por setor: 

 Atenção Primária em Saúde: + 
 Vigilância em Saúde: ++ 
 Atenção Especializada em Saúde: +++ 

 

2. MITIGAÇÃO – esta fase inicia a partir de um (01) caso confirmado do novo Coronavírus 
com transmissão local. 

I. As ações e medidas devem ser adotadas para evitar a ocorrência de casos graves 
e óbitos. Assim, medidas de atenção hospitalar para os casos graves e medidas 
restritivas individuais de isolamento e quarentena domiciliar para os casos leves, 
devem ser adotadas para evitar óbitos e o agravamento dos casos. 

II. Esse fortalecimento da Atenção Primária ao paciente deve ocorrer nas Unidades 
de Saúde do município, com a adoção das medidas já estabelecidas nos protocolos 
do Ministério da Saúde de doenças respiratórias. 

III. Outrossim, caso seja evidenciada a possibilidade de superação da capacidade de 
resposta hospitalar para atendimento dos casos graves, adaptação e ampliação de 
leitos e áreas hospitalares e a contratação emergencial de leitos de UTI pode ser 
necessária, com o objetivo de evitar óbitos. 

IV. Grau de atividade nesta fase por setor: 

 Vigilância em Saúde: + 
 Atenção Especializada em Saúde: ++ 
 Atenção Primária em Saúde: +++ 

 

 

 

 

 
  

AJUSTES NO NÍVEL DE RESPOSTA 

Em situações epidêmicas, as etapas iniciais da resposta são realizadas com base em 
poucas ou frágeis evidências. A avaliação de riscos nessas circunstâncias requer 
flexibilidade e, possivelmente, erros por precaução. O nível de resposta será ajustado 
adequadamente, seguindo orientações da SES e do Ministério da Saúde, quando uma 
melhor avaliação de risco puder ser feita à luz de mais informações disponíveis. 
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6. RESPOSTA OPERACIONAL 

 

Os principais atores identificados atualmente como envolvidos na resposta operacional 
contra à pandemia COVID-19 de importância para a Saúde Pública no município de Campo 
Novo do Parecis e que compõe o Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus – COVID-19 
(Decreto Municipal nº 49/2020) são: 

 

1. Prefeito Municipal; 
2. Secretária Municipal de Saúde; 
3. Secretária Municipal de Educação; 
4. Secretária Municipal de Assistência Social; 
5. Coordenação de Vigilância Epidemiológica; 
6. Coordenação de Vigilância Ambiental; 
7. Coordenação de Vigilância Sanitária; 
8. Coordenação de Atenção Básica; 
9. Coordenação de Saúde Bucal; 
10. Médico representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
11. Médico representante do Hospital São Francisco; 
12. Enfermeira ou médico representante do Centro Hospitalar Parecis; 
13. Coordenação do SAMU; 
14. Coordenação da Defesa Civil; 
15. Núcleo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso; 
16. Câmara Municipal de Vereadores; 
17. Sindicato dos Produtores Rurais; 
18. Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal. 
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Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus – COVID-19 

O Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus será presidido pelo Prefeito 
Municipal, devendo ser substituído em suas ausências e eventuais impedimentos pela Secretária 
Municipal de Saúde. 

O Comitê se reunirá de forma ordinária, semanalmente, para fins de deliberação e 
acompanhamento das ações e medidas aplicadas, e extraordinariamente sempre que 
devidamente convocado por qualquer de seus membros. 

Compete: 
a) Planejar, coordenar e controlar as medidas de prevenção e enfrentamento ao 

contágio do novo coronavírus; 
b) Acompanhar os informes da OMS, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da 

Saúde, Anvisa e outras instituições (Vigiagro, CNEN, etc); 
c) Acompanhar os níveis de alerta emitidos pelo Ministério da Saúde, bem como 

as medidas indicadas (protocolos, alertas, informes epidemiológicos e outros); 
d) Avaliar as prioridades do incidente; 
e) Solicitar a ativação da sala de crise, quando necessitar de poder decisório de 

outro(s) órgão(s); 
f) Determinar os objetivos operacionais; 
g) Desenvolver e executar o Plano de Ação do Incidente; 
h) Desenvolver uma estrutura organizacional apropriada; 
i) Manter o alcance de controle; 

Comitê de Enfrentamento 
Define estratégia 

Vigilância em Saúde 
Biossegurança e ameaças 

Departamento de Comunicação Municipal 
Monitora e responde a mídia 

Coordenação de Atenção Básica e de Saúde Bucal 
Contato entre as instituições 

Administração e 
Finanças da SMS 

Compras e 
contabilidade 

Coordenação de 
Atenção Básica 

Disponibiliza 
recursos, 

comunicação, EPI, etc. 

Vigilância 
Epidemiológica 

Implementa plano e 
coordena as equipes 

Comitê de 
Enfrentamento 

Define o plano tático 
e avalia informações 
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j) Acompanhar todas as medidas de prevenção e combate ao contágio do novo 
coronavírus a serem adotadas pelos órgãos e entidades do Município 

k) Administrar os recursos; 
l) Realizar reuniões e explanações aos servidores públicos municipais cujas 

funções demandem atendimento ao público para esclarecimento de ações e 
medidas de profilaxia a serem observadas, visando evitar a proliferação do 
COVID-19; 

m) Manter a coordenação geral das atividades. 

 

Vigilância em Saúde 

Tem a função de vigilância, avaliação e controle de situações perigosas e inseguras, 
assim como o desenvolvimento de medidas para a segurança do pessoal. 

Compete: 
a) Obter um breve relato do Comitê de Enfrentamento; 
b) Identificar situações perigosas associadas com o COVID-19; 
c) Participar das reuniões de planejamento e revisão dos Planos de Ação; 
d) Identificar situações potencialmente inseguras durante as operações táticas; 
e) Fazer uso de sua autoridade para deter ou prevenir ações perigosas. 

 

Oficial de Comunicação Municipal 

Será o responsável pelo contato com os meios de comunicação ou outras organizações 
que busquem informação direta sobre o incidente. Ainda que todos os órgãos que estejam 
respondendo ao incidente possam designar membros de seu pessoal como oficiais de 
Informação Pública, durante o evento haverá somente um “Porta-Voz”. 

Compete: 
a) Obter um breve relato do Comitê de Enfrentamento; 
b) Estabelecer um centro único de informações, sempre que possível; 
c) Tomar as providências para proporcionar espaço de trabalho, materiais, telefone 

e pessoal; 
d) Respeitar as limitações para a divulgação de informação que defina o Comitê 

de Enfrentamento; 
e) Divulgar notícias aos meios de comunicação e outros atores previstos no 

protocolo de comunicação; 
f) Responder às solicitações especiais de informação. 

 

Coordenação da Atenção Básica e de Saúde Bucal 

É o contato para os representantes das instituições que estejam trabalhando contra à 
pandemia COVID-19 no município ou que possam ser convocadas. 

Compete:  
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a) Obter breve relato do Comitê de Enfrentamento; 
b) Proporcionar e promover ponto de contato para os representantes de todas as 

instituições envolvidas na resposta ao controle da pandemia COVID-19; 
c) Identificar os representantes de cada uma das instituições, incluindo sua 

localização e linhas de comunicação; 
d) Responder às solicitações do pessoal do incidente para estabelecer contatos com 

outras organizações; 
e) Observar as operações do incidente para identificar problemas atuais ou 

potenciais entre as diversas organizações; 
f) Assegurar um fluxo de comunicação contínuo entre as instituições envolvidas 

desde a ativação do plano até sua desativação. 

 

 

Seções 

Quando o Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus – COVID-19 necessitar de 
um tipo ou quantidade de recursos que superam seu alcance de controle, pode acionar outros 
responsáveis para gerir uma ou mais seções. As seções são níveis da estrutura que têm 
responsabilidade de uma área funcional principal no controle à pandemia do COVID-19 
(Comitê de Enfrentamento [Planejamento], Vigilância Epidemiológica [Operações], 
Coordenação de Atenção Básica [Logística] e Administração e Finanças da SMS). 

As seções são subordinadas diretamente ao Comitê de Enfrentamento ao Novo 
Coronavírus – COVID-19. Cada chefe de seção, por sua vez, tem autoridade para expandir sua 
organização interna. 

 
 Seção de Comitê de Enfrentamento (Planejamento) 

O chefe da seção de planejamento prepara e documenta o plano de ação para alcançar 
os objetivos e prioridades estabelecidas pelo comando, coleta e avalia informações, mantém um 
registro dos recursos e da emergência como um todo. 

Sob sua responsabilidade encontram-se os líderes das unidades de situação, recursos, 
documentação e mobilização/desmobilização ou outros especialistas que se fizerem 
necessários. 

 
 Seção de Vigilância Epidemiológica (Operações) 

O chefe da seção de Vigilância Epidemiológica conduz as atividades operacionais no 
nível tático, executando o plano de ação do comando. 

Sob sua responsabilidade encontram-se o encarregado da área de espera/estacionamento 
e os demais coordenadores dos setores operacionais (estabelecimentos de saúde públicos e 
privados, SAMU, bombeiro, polícia, saúde, defesa civil, etc.) que se fizerem necessários. 

 
 Seção Coordenação de Atenção Básica (Logística) 
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O chefe da seção de Coordenação de Atenção Básica fornece suporte, recursos e outros 
serviços necessários ao alcance dos objetivos e prioridades da operação como um todo. Sob sua 
responsabilidade encontram-se os líderes das unidades de suporte (normalmente atuam com 
suprimentos e instalações) e serviços (comunicações, alimentação, serviços médicos) que se 
fizerem necessários. 

 
 Seção de Administração e Finanças da SMS 

O chefe da seção de administração/finanças da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
controla e monitora os custos relacionados à operação como um todo, providencia o controle 
de emprego de pessoal, horas trabalhadas, compras (orçamentos, contratos, pagamentos) e 
custos. 

 

 

Códigos ou fases de alertas formais segundo o Ministério da Saúde 

Nível 0 - a ameaça não é importante para a saúde pública, porém exige o manejo clínico 
local; 

Nível 1 - a ameaça é importante, mas o sistema local de saúde pode responder com os 
recursos de emergência disponíveis permanentemente, a atividade federal é de 
monitoramento e pode exigir a ativação do RSI; 

Nível 2 - a ameaça é importante e o sistema local de saúde exige uma mobilização de 
mais recursos locais ou de apoio do nível estadual e talvez alguns recursos 
federais (por exemplo, uma equipe de investigação epidemiológica) e pode 
exigir a ativação do RSI; 

Nível 3 - a ameaça é significativa e múltiplas jurisdições são afetadas, os níveis estaduais 
e municipais exigem recursos federais (humano, físico ou financeiro), este 
nível de emergência exige a ativação do RSI;  

Nível 4 - a ameaça é importante, o maior impacto sobre os diferentes níveis exige uma 
resposta ampla do governo, este evento constitui uma crise. 
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7. AVALIAÇÃO DE RISCO - CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

Em meados dos anos 60, século XX, os cientistas descobriram os Coronavírus (CoV), 
uma grande família viral, que provoca infecções respiratórias leves a moderada nas pessoas e 
nos animais (camelos, gatos, morcegos, entre outros). Os coronavírus comuns que infectam 
humanos são alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1. Os sintomas 
são similares a um resfriado comum e ao longo da vida, a maior parte das pessoas se infectam 
com os coronavírus comuns, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem (CVE-
SP, 2020). Até então, a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e a Síndrome Respiratória 
do Oriente Médio (MERS), eram as doenças mais graves causadas pelos Coronavírus. 

De acordo com o CVE-SP (2020), a SARS, em inglês “Severe Acute Respiratory 
Syndrome”, 

 

é causada pelo coronavírus associado à SARS (SARS-CoV), sendo os 
primeiros relatos na China em 2002. O SARS-CoV se disseminou 
rapidamente para mais de doze países na América do Norte, América do 
Sul, Europa e Ásia, infectando mais de 8.000 pessoas e causando entorno 
de 800 mortes, antes da epidemia global de SARS ser controlada em 
2003. Desde 2004, nenhum caso de SARS tem sido relatado 
mundialmente. 

 

Em 2012, os cientistas isolaram um novo coronavírus originário dos países do Oriente 
Médio e diferente do que causou a SARS na primeira década do século XXI. Esse novo vírus 
foi nomeado como Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), em inglês Middle East 
Respiratory Syndrome, e o novo vírus nomeado coronavírus associado à MERS (MERS-CoV). 

Após sete anos de identificação do MERS-CoV, no ano de 2019, um novo coronavírus 
que ainda não havia sido identificado em seres humanos surgiu na China e provoca a doença 
conhecida como COVID-19, sigla em inglês para “Coronavirus Disease 2019”. O que se 
conhece desse novo vírus, o 2019-nCoV, é que a infecção humana provocada pelo SARS-CoV-
2 é uma zoonose e, assim como a SARS-CoV e MERS-CoV, pertence à família dos 
betacoronavírus e, provavelmente, compartilham do reservatório comum em morcegos. 

O SARS-CoV-2 é de alta taxa de transmissibilidade, ocorre de pessoa a pessoa pelo ar 
ou por contato com fômites (gotículas exaladas pela pessoa doente) contaminados ao falar, 
tossir ou espirrar, mesmo em pessoas assintomáticas. Pode ficar incubado por duas semanas, 
estima-se, em média, um período de 5 a 6 dias, podendo variar de 0 a 14 dias. A suscetibilidade 
é universal e causa uma Síndrome Respiratória Aguda que varia de casos leves (com febre, 
tosse e dificuldade para respirar) a muito graves, com insuficiência respiratória. A sua 
letalidade varia de acordo com a faixa etária, quanto mais idade tiver, pior o quadro clinico, e 
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condições clínicas associadas. O diagnóstico laboratorial do 2019-nCoV é realizado com a 
coleta da secreção da nasofaringe e da orofaringe ou do trato respiratório inferior. Esta coleta 
pode ser realizada até o 7° dia do início dos sintomas (mas preferencialmente, até o 3° dia). Até 
agora, não há medicamento específico para o tratamento da COVID-19. Contudo, medidas de 
suporte devem ser implementadas. 

De acordo com diversos pesquisadores as síndromes clínicas associadas ao COVID-
19 são: 

1. Sintomas leves: 

 Febre (pode estar ausente); 
 Fadiga; 
 Tosse (seca ou produtiva); 
 Dor de garganta; 
 Anorexia; 
 Mialgia e astenia; 
 Congestão nasal ou cefaleia sem sinais de desidratação dispneia, sepse ou 

disfunção de órgãos. 
 Possível – diarreia, náusea e vômitos. 
 Idosos e imunodeprimidos podem apresentar sintomas atípicos pois não 

apresentam sinais de desidratação, febre ou dificuldade para respirar.  

2. Pneumonia sem complicação - infecção do trato respiratório inferior sem sinais 
de gravidade: 

 Criança sem pneumonias grave tem tosse ou dificuldade de respirar + 
respiração rápida:    <2 meses: ≥ 60 irpm;    2 a 11 meses: ≥ 50 irpm;   1 a 5 
anos: ≥ 40 irpm. 

3. Pneumonia severa:  

 Adolescente ou adulto com febre, sintomas respiratórios + FR >30, Síndrome da 
Angústia Respiratória Aguda (SARA), Saturação ≤93%, cianose, disfunção 
orgânica.  

 Criança com tosse, dispneia + cianose central <90%, síndrome da angústia 
respiratória, sinais de pneumonia com sinais de alerta – letargia, convulsões, 
recusa alimentar ou de ingestão de líquidos. 

4. Síndrome respiratória aguda grave (SARD). 

5. Sepse. 

6. Choque séptico.  

Os estudos apresentam as seguintes alterações mais comuns em exames complementares: 
infiltrados bilaterais nos exames de imagem de tórax, linfopenia no hemograma e aumento da 
proteína C-reativa. 

Cita-se que as pessoas com maior risco para evoluir com formas graves da doença são 
os idosos, acima de 65 anos de idade, e as pessoas que possuem as seguintes comorbidades: 

 Diabetes; 
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 Doenças cardíacas crônicas (cardiopatias, incluindo hipertensão arterial severa, 
doença cerebrovascular); 

 Doenças respiratórias crônicas (DPOC, asma, pneumopatias estruturais, etc.); 
 Doenças renais crônicas; 
 Imunossuprimidos; 
 Portadores de doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; 
 Gestantes. 

 

Considerando que o COVID-19 possui uma velocidade de propagação altíssima, com 
veículo de transmissão mesmo em pessoas assintomáticas, que pode evoluir para casos graves 
e a óbito e que todos são susceptíveis a nova doença, resultando em impacto ao sistema de saúde 
do município para além de sua capacidade e casos confirmados no país, Campo Novo do Parecis 
se pôs em alerta imediatamente no dia 16 de março de 2020. 
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8. MEDIDAS DE RESPOSTA AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

NÍVEL DE RESPOSTA: ALERTA 
 

INDICADOR: risco de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no Estado e no 
município elevado por existir casos suspeitos e confirmados no país. 

 

SÃO RECOMENDAÇÕES: 

 

Vigilância Epidemiológica 

1. Instituir comunicação com a SES e outras organizações nacionais e autoridades 
de saúde para obter de modo oportuno e preciso, as diretrizes dos 
desdobramentos estaduais e nacionais. 

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

3. Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências 
ou recomendações da SES e Ministério da Saúde. 

4. Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos 
suspeitos para infecção humana pelo COVID-19. 

5. Fortalecer os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação e 
monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo 
COVID-19, conforme a definição de caso estabelecida, no devido sistema de 
informação orientado pelo Ministério da Saúde. 

6. 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. 

7. Emitir alertas para os estabelecimentos de saúde e comunidade sobre a situação 
epidemiológica nacional, estadual e municipal, com orientações para a 
preparação de resposta, com medidas de prevenção e controle para a infecção 
humana pelo COVID-19. 

8. 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 a nível municipal. 

9. Elaborar e divulgar Boletins Epidemiológicos com periodicidade para 
atualização das informações das ações de enfrentamento no município. 
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10. Monitorar semanalmente a rede de Unidades Sentinelas de SG e SRAG no 
município. 

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

12. Elaborar e promover a capacitação de recursos humanos para a investigação de 
casos suspeitos de infecção humana pelo COVID-19. 

13. Elaborar e divulgar materiais de educação em saúde para o trabalhador da saúde. 

14. Organizar, junto com o Laboratório Municipal, fluxos para diagnóstico 
laboratorial de casos suspeitos para a infecção humana pelo COVID-19, junto a 
rede laboratorial de referência estadual para os vírus respiratórios. 

15. Estabelecer protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo COVID-19, 
de acordo com as recomendações da SES e MS. 

16. Realizar levantamento de capacidade de resposta para o diagnóstico de infecção 
humana pelo COVID-19 no laboratório de referência estadual. 

17. Garantir os insumos para diagnóstico da infecção humana pelo COVID-19 e 
outros vírus respiratórios para a rede laboratorial municipal. 

18. Definir no município fluxo laboratorial de referência para envio de amostras para 
infecção humana pelo COVID-19 e outros vírus respiratórios. 

19. Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção humana pelo 
COVID-19 e outros vírus respiratórios. 

20. Estabelecer o fluxo de transporte das amostras do laboratório municipal para o 
do Lacen (laboratório de referência estadual). 

21. Estimular os serviços privados sobre a adoção dos protocolos laboratoriais da 
rede pública, para os casos suspeitos de infecção humana pelo COVID-19. 

22. Apoiar o laboratório municipal para realização do diagnóstico e análises 
complementares da infecção humana pelo COVID-19. 

23. Definir no município com base na legislação brasileira (RDC n.81/2008 – cap. 
XXIV) específica para fluxo de recebimento e envio de amostras de casos 
suspeitos do novo coronavírus. 

 

 

Medidas de controle de infecção 

1. Orientar os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e controle de 
infecção para a infecção pelo COVID-19, conforme orientações publicados em 
protocolos do Governo Federal, no link: 
https://coronavirus.saude.gov.br/profissional-gestor 
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Atenção Básica - Assistência 

1. Promover a organização da rede de atenção no município para atendimento aos 
casos de SG e SRAG. 

 Prever e solicitar compra de equipamentos e insumos;  
 Definir e prever contratação de recursos humanos;  

2. Mobilizar/estimular os responsáveis pelos serviços de saúde, que fazem parte 
da rede de atenção, a elaborarem e ou adotarem protocolos, normas e rotinas 
para o acolhimento, atendimento, medidas de prevenção e controle, entre 
outros. 

3. Normatizar a regulação e manejo clínico para casos suspeitos para infecção 
humana pelo COVID-19 no município. 

4. Apoiar e orientar sobre medidas de prevenção e controle para o COVID-19. 

5. Estimular a organização da rede de manejo clínico e formular capacitações de 
trabalhadores sobre o fluxo de pacientes suspeitos de infecção humana pelo 
COVID-19. 

6. Orientar o monitoramento de casos de SG e SRAG nos serviços de saúde 
público e privado do município. 

7. Mobilizar os serviços hospitalares de referência municipal para a 
preparação/atualização dos planos de contingência. 

8. Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos 
para a infecção humana pelo COVID-19. 

9. Fortalecer junto as instituições de saúde a importância de implementar 
precauções para gotículas/aerossóis em situações especiais no enfrentamento 
de casos suspeitos de infecção humana pelo COVID-19. 

10. Realizar levantamento dos insumos e equipamentos médico-hospitalares para 
atendimento de pacientes suspeitos para infecção humana pelo COVID-19. 

11. Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos 
suspeitos para infecção humana pelo COVID-19. 

12. Estimular os serviços de saúde públicos e privados do município para avaliação 
de estoque disponível de Equipamento de Proteção Individual (EPI), conforme 
recomendação da Anvisa, conforme o link: 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+
n+04-%2013.2020+GVIMS-GGTES-ANVISA%20/ab598660-3de4-4f14-
8e6f-b9341c196b28 
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Assistência Farmacêutica 

1. Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos 
pacientes. 

2. Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de 
serviço farmacêutico no município. 

3. Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que 
compreendem a definição clínica para uso do fosfato de oseltamivir (tamiflu). 

4. Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito municipal. 

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

 

Vigilância Sanitária 

1. Elaborar material informativo para orientar os viajantes quanto a prevenção e 
controle a infecção humana pelo COVID-19 no município. 

2. Divulgar procedimentos a serem adotados no caso de detecção de casos 
suspeitos a bordo dos meios de transporte ou nos pontos de entrada conforme 
protocolo da Anvisa: Guia Sanitário de Veículos Terrestres 2019. 

 

Comunicação de risco 

1. Divulgar amplamente na comunidade camponovense os boletins 
epidemiológicos, protocolos técnicos e informações pertinentes prevenção e 
controle para infecção humana pelo COVID-19. 

2. Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto à rede de 
serviços de saúde e população. 

3. Divulgar informações epidemiológicas e de prevenção e controle da doença nas 
instituições de saúde e para a imprensa, por meio de coletivas. 

4. Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de 
etiqueta respiratória e higienização das mãos para o COVID-19. 

5. Definir, em conjunto com os gestores, o porta-voz que será responsável pela 
interlocução com os veículos de comunicação. 

6. Elaboração e divulgação de materiais informativos sobre as medidas de 
prevenção e controle do COVID-19 no município. 

7. Divulgação de informações do novo coronavírus nas redes sociais do município 
e parceiros. 

8. Monitoramento de redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações 
equivocadas, como Fake News. 
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Gestão 

1. Promover ações integradas entre Vigilância em Saúde, Atenção Básica, Centro 
de Especialidade, Assistência Farmacêutica, Laboratório Municipal, Hospital e 
outros órgãos envolvidos na prevenção e controle do COVID-19. 

2. Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário 
epidemiológico e o risco de introdução do COVID-19 no município. 

3. Articular junto às áreas da Secretaria municipal de Saúde e outros órgãos o 
desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse nível de alerta. 

4. Garantir estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos 
suspeitos e confirmados para o COVID-19 no município. 

5. Apresentar a situação epidemiológica nas reuniões do Comitê de Enfrentamento 
do Novo Coronavírus – COVID-19, de acordo com agenda estabelecida. 

6. Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e 
controle do COVID-19. 

7. Monitorar os estoques dos insumos existentes ao nível municipal (medicamentos 
e insumos laboratoriais). 

8. Emitir instruções para as instituições de saúde sobre diretrizes de controle de 
infecção e o uso adequado de EPI. 

9. Solicitar apoio aos gestores estaduais no acompanhamento da execução dos 
Planos de Contingência Municipal. 

10. Divulgar os materiais desenvolvidos pela área técnica do Ministério da Saúde 
(protocolos, manuais, guias, notas técnicas). 

11. Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento da infecção 
humana pelo COVID-19 no município. 

 

 

 

NÍVEL DE RESPOSTA: PERIGO IMINENTE - PREPARAÇÃO 
 

INDICADOR: quando há casos suspeito de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus 
(COVID-19) no município e no Estado do Mato Grosso suspeito ou 
confirmado. 

 

SÃO RECOMENDAÇÕES: 

 

Vigilância Epidemiológica 
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1. Manter comunicação com a SES e outras organizações nacionais e autoridades 
de saúde para obter de modo oportuno e preciso, as diretrizes dos 
desdobramentos estaduais e nacionais. 

2. Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências 
ou recomendações da SES e Ministério da Saúde. 

3. Os serviços de saúde de referência organizados para a detecção, notificação, 
investigação e monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção 
humana pelo COVID-19, conforme a definição de caso estabelecida, no devido 
sistema de informação orientado pelo Ministério da Saúde. 

4. Expandir a capacidade de avaliação rápida de riscos, realizar eficaz 
monitoramento de informações e investigação intersetorial e resposta frente a 
casos suspeitos de infecção humana pelo COVID-19 no município. 

5. Emitir alertas para os estabelecimentos de saúde e comunidade sobre a situação 
epidemiológica nacional, estadual e municipal, com orientações para a 
preparação de resposta, com medidas de prevenção e controle para a infecção 
humana pelo COVID-19. 

6. 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 a nível municipal. 

7. Elaborar e divulgar Boletins Epidemiológicos com periodicidade para 
atualização das informações das no município. 

8. Sensibilizar a rede de vigilância e atenção à saúde organizadas no município 
sobre a situação epidemiológica do município, estado e país e as ações de 
enfrentamento. 

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

10. Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências 
ou recomendações do Ministério da Saúde. 

11. Elaborar e divulgar materiais de educação em saúde para o trabalhador da saúde. 

12. Notificar, investigar e monitorar prováveis casos suspeitos para infecção 
humana pelo COVID-19, conforme a definição de caso estabelecida, no devido 
sistema de informação orientado pelo MS. 

13. 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. 

14. Elaborar e divulgar Boletins Epidemiológicos com periodicidade semanal para 
atualização da situação epidemiológica do município e das ações de 
enfrentamento. 

15. Aplicar protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo COVID-19, de 
acordo com as recomendações da SES e MS. 
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16. Realizar levantamento de capacidade de resposta para o diagnóstico de infecção 
humana pelo COVID-19 no laboratório de referência estadual. 

17. Garantir os insumos para diagnóstico da infecção humana pelo COVID-19 e 
outros vírus respiratórios para a rede laboratorial municipal. 

18. Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção humana pelo 
COVID-19 e outros vírus respiratórios. 

19. Monitorar o fluxo de transporte das amostras do laboratório municipal para o do 
Lacen (laboratório de referência estadual). 

20. Apoiar o laboratório municipal para realização do diagnóstico e análises 
complementares da infecção humana pelo COVID-19. 

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

 

Medidas de controle de infecção 

1. Orientar os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e controle de 
infecção para a infecção pelo novo coronavírus, conforme orientações 
publicados em protocolos do Governo Federal, no link: 
https://coronavirus.saude.gov.br/profissional-gestor 

 

Atenção Básica - Assistência 

1. Promover a organização da rede de atenção no município para atendimento aos 
casos de SG e SRAG. 

 Prever e solicitar compra de equipamentos e insumos;  
 Definir e prever contratação de recursos humanos;  

2. Mobilizar/estimular os responsáveis pelos serviços de saúde, que fazem parte da 
rede de atenção, a elaborarem e ou adotarem protocolos, normas e rotinas para 
o acolhimento, atendimento, medidas de prevenção e controle, entre outros. 

3. Orientar a organização e apresentação dos planos de contingência pelos hospitais 
de referência municipal, acolhimento, reconhecimento precoce e controle de 
casos suspeitos ou confirmados para a infecção humana pelo COVID-19 na rede 
pública e privada. 

4. Estabelecer junto as instituições de saúde pública e privada a importância de 
implementar precauções para gotículas/aerossóis de acordo com cada caso e 
gravidade no enfrentamento de casos suspeitos ou confirmados da infecção 
humana pelo COVID-19. 
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5. Estimular a articulação da rede de urgência e emergência, rede hospitalar e 
laboratorial (públicos e privados) para coleta e transporte oportunos e adequados 
das amostras para diagnóstico laboratorial. 

6. Levantar a disponibilidade nos hospitais de referência de leitos de internação 
com isolamento e leitos de UTI com isolamento para casos graves. 

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

8. Estimular a capacitação em serviço (serviços públicos e privados) para 
atualização do cenário global, nacional, estadual e municipal da infecção 
humana pelo COVID-19. 

9. Estabelecer e apoiar o uso de EPI para os profissionais do SUS de acordo com o 
protocolo de manejo clínico para a infecção humana pelo COVID-19, conforme 
recomendação da Anvisa, conforme o link: 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n
+04-%2013.2020+GVIMS-GGTES-ANVISA%20/ab598660-3de4-4f14-8e6f-
b9341c196b28 

 

Atenção Secundária – Hospital público, filantrópico e privado 

1. Promover a organização da rede de atenção no município para atendimento aos 
casos de SG e SRAG. 

2. Mobilizar/estimular os responsáveis pelos serviços de saúde hospitalar, que 
fazem parte da rede de atenção, a elaborarem e ou adotarem protocolos, normas 
e rotinas para o acolhimento, atendimento, medidas de prevenção e controle, 
entre outros. 

3. Orientar o hospital a elaborar plano de contingência com acolhimento, 
reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos ou confirmados para a 
infecção humana pelo COVID-19. 

4. Estabelecer a importância de implementar precauções para gotículas/aerossóis 
de acordo com cada caso e gravidade no enfrentamento de casos suspeitos ou 
confirmados da infecção humana pelo COVID-19. 

5. Articular com a vigilância Epidemiológica para coleta e transporte oportuno e 
adequado das amostras para diagnóstico laboratorial. 

6. Disponibilizar leitos de internação com isolamento e leitos semi-intensivos com 
isolamento para casos graves. 

7. Apoiar na elaboração de fluxo hospitalar para recebimento do paciente e 
desenvolvimento das atividades pelos profissionais na avaliação e 
monitoramento dos casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. 

8. Estimular a capacitação em serviço para atualização do cenário global, nacional, 
estadual e municipal da infecção humana pelo COVID-19. 
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9. Estabelecer e apoiar o uso de EPI para os profissionais da instituição hospitalar 
de acordo com o protocolo de manejo clínico para a infecção humana pelo 
COVID-19, conforme recomendação da Anvisa, conforme o link: 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n
+04-%2013.2020+GVIMS-GGTES-ANVISA%20/ab598660-3de4-4f14-8e6f-
b9341c196b28 

 

Assistência Farmacêutica 

1. Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos 
pacientes. 

2. Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de 
serviço farmacêutico no município. 

3. Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que 
compreendem a definição clínica para uso do fosfato de oseltamivir (tamiflu). 

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

 

Vigilância Sanitária 

1. Divulgar material informativo para orientar os viajantes quanto a prevenção e 
controle a infecção humana pelo COVID-19 no município. 

2. Divulgar o plano de contingência municipal e as orientações sobre a prevenção 
e controle da infecção humana pelo COVID-19. 

3. Atender aos fluxos de informação sobre tripulantes/passageiros quando for 
necessária a investigação de contatos de casos suspeitos ou confirmados do 
COVID-19, conforme protocolo da Anvisa. 

4. Divulgar procedimentos a serem adotados no caso de detecção de casos 
suspeitos a bordo dos meios de transporte ou nos pontos de entrada. 

5. Reforçar e ampliar a orientação aos viajantes com alerta sonoro em locais de 
grande circulação de viajantes, sobre medidas para prevenção e controle para o 
COVID-19 especialmente a higienização das mãos com frequência e etiqueta 
respiratória. 

6. Mobilizar e capacitar a rede de vigilância em saúde, considerando os planos de 
contingência do município, da necessidade da preparação e adoção de medidas 
para o enfrentamento da infecção humana pelo COVID-19. 

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

8. Expandir a comunicação com os outros órgãos como Receita Federal, Polícia 
Civil e Militar, INSS, Vigilância Agropecuária, administradoras dos terminais 
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rodoviários, entre outros para intensificar as ações de vigilância nos pontos de 
entrada. 

 

Comunicação de risco 

1. Definir estratégias de publicidade e informação à população e à imprensa para a 
infecção humana pelo COVID-19. 

2. Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e 
informações pertinentes de prevenção e controle da infecção humana pelo 
COVID-19. 

3. Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto à rede de 
serviços de saúde e população sobre a infecção humana pelo COVID-19. 

4. Divulgar informações epidemiológicas e de prevenção e controle da infecção 
humana pelo COVID-19 nas instituições de saúde e para a imprensa. 

5. Emitir orientações de saúde sobre a infecção humana pelo COVID-19, para 
instituições privadas, escolas e público em geral. 

6. Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de 
etiqueta respiratória e higienização das mãos para a infecção humana pelo 
COVID-19. 

7. Elaboração e divulgação de campanhas e materiais informativos sobre as 
medidas de prevenção e controle da infecção humana pelo COVID-19. 

8. Divulgação de informações sobre a infecção humana pelo novo coronavírus 
(COVID-19) nas redes sociais. 

9. Promover coletivas de imprensa com o porta-voz responsável pela interlocução 
com os veículos de comunicação; 

10. Elaboração e divulgação de campanhas e materiais informativos sobre as 
medidas de prevenção e controle da infecção humana pelo COVID-19; 

 

Gestão 

1. Ampliar os horários de funcionamento dos serviços de saúde em Saúde Pública, 
operando em nível municipal. 

2. Promover ações integradas entre Vigilância em Saúde, Atenção Básica, Centro 
de Especialidade, Assistência Farmacêutica, Laboratório Municipal, Hospital e 
outros órgãos envolvidos na prevenção e controle do COVID-19. 

3. Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário 
epidemiológico e o risco de introdução do COVID-19 no município. 

4. Articular junto às áreas da Prefeitura Municipal e outros órgãos o 
desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse nível de alerta. 
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5. Garantir estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico da 
infecção humana pelo COVID-19. 

6. Garantir estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos 
suspeitos e confirmados para a infecção humana pelo COVID-19. 

7. Apresentar a situação epidemiológica nas reuniões do Comitê de Enfrentamento 
contra o Novo Coronavírus - COVID-19. 

8. Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e 
controle da infecção humana pelo COVID-19. 

9. Monitorar os estoques dos insumos existentes ao nível municipal (medicamentos 
e insumos laboratoriais). 

10. Emitir instruções para as unidades de saúde sobre diretrizes de controle de 
infecção e o uso adequado de EPI. 

11. Solicitar apoio da SES no acompanhamento da execução dos Planos de 
Contingência para a infecção humana pelo novo coronavírus. 

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

13. Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do vírus 
SARS-COV-2. 

 

 

NÍVEL DE RESPOSTA: EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 
 

INDICADOR: quando há casos confirmados de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus 
(COVID-19) no município ou de transmissão comunitária do COVID-19 a 
nível estadual. 

 

SÃO RECOMENDAÇÕES: 

 

Vigilância Epidemiológica 

1. Manter comunicação com a SES e outras organizações nacionais e autoridades 
de saúde para obter de modo oportuno e preciso, as diretrizes dos 
desdobramentos estaduais e nacionais. 

2. Divulgar as normas e diretrizes do MS para a prevenção e controle da infecção 
humana pelo novo coronavírus. 

3. Manter ativa as ações do Comitê de Enfrentamento contra o Novo Coronavírus 
- COVID-19 no município para monitoramento de casos suspeitos ou 
confirmados para a infecção humana pelo novo coronavírus. 
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4. Garantir que as Unidades de Saúde e hospitais públicos e privados notifiquem, 
investiguem e monitorem os casos confirmados para o vírus SARS-COV-2 
oportunamente. 

5. Realizar avaliação de risco, adaptando para a situação do município. 

6. Realizar investigação do caso confirmado pela infecção humana COVID-19. 

7. Elaborar e divulgar Boletins Epidemiológicos com periodicidade semanal para 
atualização da situação epidemiológica do município e das ações de 
enfrentamento à pandemia. 

8. Manter a rede de Vigilância e Atenção à Saúde no município organizada sobre 
a situação epidemiológica do município, estado e país e a necessidade de adoção 
de novas medidas de prevenção e controle da infecção humana pelo COVID-19. 

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

10. Disponibilizar equipes de resposta rápida para a investigação de casos 
confirmados da infecção humana pelo COVID-19, em as instituições de saúde. 

11. Conduzir investigação epidemiológica e rastrear contatos de casos suspeitos e 
confirmados da infecção humana pelo COVID-19. 

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

13. Garantir os insumos para diagnóstico da infecção humana pelo COVID-19 e 
outros vírus respiratórios para a rede laboratorial municipal. 

14. Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção humana pelo 
COVID-19 e outros vírus respiratórios. 

15. Monitorar o fluxo de transporte das amostras do laboratório municipal para o do 
Lacen (laboratório de referência estadual). 

16. Apoiar o laboratório municipal para realização do diagnóstico e análises 
complementares da infecção humana pelo COVID-19. 

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

 

Medidas de controle de infecção 

1. Orientar os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e controle de 
infecção para a infecção pelo novo coronavírus (SARS-COV-2), conforme 
orientações publicados em protocolos do Governo Federal, no link: 
https://coronavirus.saude.gov.br/profissional-gestor 
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Atenção Básica - Assistência 

1. Apoiar o funcionamento adequado e oportuno da organização da rede de atenção 
para atendimento ao aumento de contingente de casos de SG, SRAG e da 
infecção humana pelo COVID-19. 

 Prever e solicitar compra de equipamentos e insumos;  
 Definir e prever contratação de recursos humanos;  

2. Apoiar a ampliação de leitos, reativação de áreas assistenciais obsoletas, ou 
contratação de leitos com isolamento para o atendimento dos casos de SG, 
SRAG e da infecção humana pelo COVID-19. 

3. Orientar, em caso de surto ou epidemia de casos de COVID-19 no município, a 
organização da rede de Atenção à Saúde para disponibilidade de UTI que atenda 
a demanda de cuidados intensivos para casos graves, garantido adequado 
isolamento dos mesmos. 

4. Reforçar a necessidade de garantir proteção aos profissionais atuantes no 
atendimento aos casos suspeitos ou confirmados da infecção humana pelo 
COVID-19, nos serviços públicos e privados, conforme recomendações do 
Ministério da saúde no link: https://coronavirus.saude.gov.br/profissional-gestor 
garantindo provisionamento de EPI, evitando assim a desassistência. 

 

Atenção Secundária – Hospital público, filantrópico e privado 

1. Promover a organização da rede de atenção no município para atendimento aos 
casos de SG e SRAG. 

2. Mobilizar/estimular os responsáveis pelos serviços de saúde hospitalar, que 
fazem parte da rede de atenção, a elaborarem e ou adotarem protocolos, normas 
e rotinas para o acolhimento, atendimento, medidas de prevenção e controle, 
entre outros. 

3. Orientar o hospital a elaborar plano de contingência com acolhimento, 
reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos ou confirmados para a 
infecção humana pelo COVID-19. 

4. Estabelecer a importância de implementar precauções para gotículas/aerossóis 
de acordo com cada caso e gravidade no enfrentamento de casos suspeitos ou 
confirmados da infecção humana pelo COVID-19. 

5. Articular com a vigilância Epidemiológica para coleta e transporte oportuno e 
adequado das amostras para diagnóstico laboratorial. 

6. Disponibilizar leitos de internação com isolamento e leitos semi-intensivos com 
isolamento para casos graves. 

7. Apoiar na elaboração de fluxo hospitalar para recebimento do paciente e 
desenvolvimento das atividades pelos profissionais na avaliação e 
monitoramento dos casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. 
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8. Estimular a capacitação em serviço para atualização do cenário global, nacional, 
estadual e municipal da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 

9. Estabelecer e apoiar o uso de EPI para os profissionais da instituição hospitalar 
de acordo com o protocolo de manejo clínico para a infecção humana pelo 
COVID-19, conforme recomendação da Anvisa, conforme o link: 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n
+04-%2013.2020+GVIMS-GGTES-ANVISA%20/ab598660-3de4-4f14-8e6f-
b9341c196b28 

 

Assistência Farmacêutica 

1. Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos 
pacientes. 

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

3. Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que 
compreendem a definição clínica para uso do fosfato de oseltamivir. 

4. Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito municipal. 

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

 

Vigilância Sanitária 

1. Intensificar a divulgação do material informativo para orientar os viajantes 
quanto a prevenção e controle da infecção humana pelo COVID-19. 

2. Fortalecer as orientações sobre as medidas de prevenção e controle da infecção 
humana pelo COVID-19 considerando a abordagem dos viajantes e inspeção dos 
meios de transporte, para autorização de desembarque ou definição de ações para 
investigação de casos suspeitos, se pertinente. 

3. Atender aos fluxos de informação definidos sobre tripulantes/passageiros 
quando for necessária a investigação de contatos de casos suspeitos ou 
confirmados de infecção humana pelo COVID-19. 

4. Intensificar os avisos sonoros nos locais com grande circulação de viajantes 
orientando aos viajantes as medidas de prevenção e controle para a infecção 
humana pelo COVID-19. 

5. Reforçar as orientações sobre a utilização dos EPIs necessários aos atendimentos 
de casos suspeitos e demais medidas de precaução. 

6. Estabelecer medidas adicionais estabelecidas pelo Ministério da saúde como 
avaliação prévia de sintomáticos ou assintomáticos para desembarque ou 
declaração do viajante considerando o histórico de viagem e autodeclaração de 
saúde. 
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7. Mobilizar e orientar a comunidade para adoção de medidas para o enfrentamento 
da infecção humana pelo COVID-19. 

8. Mobilizar a rede de vigilância em saúde, considerando os Planos de contingência 
municipal, da necessidade da preparação e adoção de medidas para o 
enfrentamento da infecção humana pelo COVID-19. 

 

Comunicação de risco 

1. Emitir orientações de saúde para instituições privadas, escolas e público em 
geral. 

2. Informar as medidas a serem adotadas pelos profissionais de diversas áreas e a 
população geral. 

3. Elaborar junto com a área técnica materiais informativos/educativos sobre o 
novo coronavírus e distribuí-los para a população, profissionais de saúde, 
jornalistas e formadores de opinião. 

4. Disponibilizar peças publicitárias a serem veiculadas nos diversos meios de 
comunicação. 

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

6. Manter atualizada a página eletrônica da Prefeitura e da Secretaria Municipal de 
Saúde sobre o novo coronavírus. 

7. Disponibilizar material informativo/educativo para públicos específicos: 
gestores, profissionais de saúde, viajantes, escolas, entre outros. 

8. Promover coletivas de imprensa com o porta-voz responsável pela interlocução 
com os veículos de comunicação. 

9. Estabelecer parcerias com a rede de comunicação pública (TVs, rádios e 
agências de notícias) para enviar mensagens com informações atualizadas. 

 

Gestão 

1. Manter os horários de funcionamento dos serviços de saúde em Saúde Pública 
ampliados, operando em nível municipal. 

2. Promover ações integradas entre Vigilância em Saúde, Atenção Básica, Centro 
de Especialidade, Assistência Farmacêutica, Laboratório Municipal, Hospital e 
outros órgãos envolvidos na prevenção e controle do COVID-19. 

3. Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário 
epidemiológico e o risco de introdução do COVID-19 no município. 

4. Articular junto às áreas da Prefeitura Municipal e outros órgãos o 
desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse nível de alerta. 
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5. Garantir e monitorar estoque estratégico de insumos laboratoriais para 
diagnóstico da infecção humana pelo COVID-19. 

6. Garantir e monitorar estoque estratégico de medicamento para o atendimento de 
casos suspeitos e confirmados para a infecção humana pelo COVID-19. 

7. Apresentar a situação epidemiológica nas reuniões do Comitê de Enfrentamento 
contra o Novo Coronavírus - COVID-19. 

8. Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e 
controle da infecção humana pelo COVID-19. 

9. Monitorar os estoques dos insumos existentes ao nível municipal (medicamentos 
e insumos laboratoriais). 

10. Emitir instruções para as unidades de saúde sobre diretrizes de controle de 
infecção e o uso adequado de EPI. 

11. Solicitar apoio da SES no acompanhamento da execução dos Planos de 
Contingência para a infecção humana pelo novo coronavírus. 

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

13. Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do vírus 
SARS-COV-2. 
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9. DESATIVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

O Plano de Contingência contra o Novo Coronavírus (COVID-19) no município será 
desativado em caso de: 

a) Autorização da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Mato Grosso. 
b) Declaração do Ministério da Saúde de encerramento da Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional. 
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