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INTRODUÇÃO 
 

Desde 31 de dezembro de 2019, a cidade chinesa de Wuhan registrou um surto de 

pneumonia atípica causada pelo novo Coronavírus de 2019 (COVID-19). O número de 

infectados e doentes cresce em ritmo exponencial, alcançando outros países além da China, e 

em 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde emitiu a Declaração de Emergência 

em Saúde Pública de Importância Internacional. Diante deste cenário, em 03 de fevereiro de 

2020 o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN) pela Portaria nº 188. E no dia 20 de março o senado federal resolve através do 

Decreto Legislativo nº 6 de 2020, declarar a ocorrência do estado de calamindade pública com 

efeito até 31 de dezembro de 2020. 

Segundo painel da OMS até o dia 29 de março foram confirmados 638.146 e 30.039 

mortes por covid-19. O Brasil registrou o primeiro caso confirmado de coronavírus no dia 26 

de fevereiro de 2020, um mês após já registava casos em todos os estados. No dia 29 de março 

registrou 4.256 casos confirmados de coronavírus e um total de 136 óbitos. O Ministério da 

Saúde reforça ações importantes que estão sendo feitas para melhorar a capacidade de resposta do 

país diante da pandemia. Também reconhece que existem desafios a serem superados, 

especialmente por causa do início da sazonalidade, ou seja, maior circulação de vírus respiratórios 

no Brasil. 

A partir da declaração de emergência, a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso 

(SES-MT) passou a desenvolver ações para a preparação e resposta, orientadas pelo Plano de 

Contingência Estadual, que segue os princípios utilizados pelo Plano de Contingência Nacional 

para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em caso de surto. 

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta segunda-feira (20.07), 

35.673 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 1.386 óbitos em 

decorrência do coronavírus no Estado e 38 mortes nas últimas 24 horas. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral 

Estabelecer ações de prevenção e controle da doença de modo oportuno e eficaz diante a 

identificação de casos suspeitos. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Sistematizar as ações, procedimentos e articulações na esfera municipal de saúde que 

visem monitorar, intervir e mitigar danos em decorrência da propagação do novo 

Coronavírus; 

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

 Orientar e recomendar medidas de controle e prevenção da doença, de forma ativa, imediata e 

oportuna; 

 Definir fluxos de referência para atendimento aos casos suspeitos com sintomas respiratórios 

leves e graves; 

 Orientar a adoção de medidas preventivas e indicação de uso de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI); 

 Estabelecer estratégias de comunicação de risco. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

É preciso considerar que, por se tratar de um novo patógeno, ainda há muitas questões a 

serem respondidas, e as informações utilizadas para as tomadas de decisões atuais poderão ser 

alteradas, pois conforme a evolução da disseminação global do vírus e o acúmulo de 

conhecimentos adquiridos pela comunidade científica serão necessárias novas atualizações do 

plano. 

A definição de caso, o manejo clínico e o risco são algumas das variáveis que poderão 

sofrer modificações e, portanto, serão referenciadas e adotadas segundo os padrões 

internacionais e brasileiros, na medida em que sofram alterações, sendo assim, este documento 

utilizará de anexos, os quais poderão ser atualizados. 

 

 

COMPONENTES DO PLANO 
 

O Plano de Contingência adota a ferramenta de classificação de emergência em três 

níveis seguindo linha utilizada globalmente na preparação e resposta. Está embasado no Plano 

de Resposta às Emergências em Saúde Pública 2014, no Plano de Contingência do estado de 

Mato Grosso de 2020 e Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus COVID-19 (1ª edição – 2020 – versão eletrônica preliminar) do Centro de Operações 

de Emergências em Saúde Pública | COE-COVID-19, que utiliza a perspectiva de gestão de risco 

como eixo de atuação. 

 

 

AVALIAÇÃO DO RISCO 
 

Na avaliação de risco é preciso considerar que o período de duplicação da epidemia foi de 

6, 4 dias em janeiro de 2020 e que os meios de transportes reduzem o tempo de deslocamento 

entre os países; além de que as manifestações de sintomas são calculadas de 5,2 dias, com 

intervalo que pode chegar até 12,5 dias e que o estado de Mato Grosso tem volume intenso de 

negócios com países asiáticos. 

A avaliação deverá considerar a natureza, magnitude e intensidade do cenário de risco 

nas seguintes perspectivas: 

1. Probabilidade de propagação até o estado; 
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2. Probabilidade de disseminação entre os municípios; 

3. Capacidade de respostas de municípios e do sistema de assistência à saúde, 

considerando o cenário epidemiológico local (eventos concomitantes de surtos de dengue ou 

outros arbovírus e de outras doenças respiratórias, como influenza). 

Considerando o COVID-19 como de alta propagação, com transmissão que possa ocorrer 

mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas, sendo que 20% das pessoas parecem progredir 

para doença grave, incluindo pneumonia, insuficiência respiratória e, em alguns casos, a morte, 

resulta em impacto aos sistemas de saúde locais para além de sua capacidade. 

A categorização do risco estabelecerá o nível de resposta e se dará segundo a presença de 

casos suspeitos (que se enquadram na definição de caso) ou confirmados, segundo os critérios. 

 

 

NÍVEIS DE RESPOSTA 
 

O presente plano é composto por três níveis de resposta: Alerta, Perigo Iminente e 

Emergência em Saúde Pública. Cada nível é baseado na avaliação do risco do novo Corona vírus 

afetar o Brasil, o Estado e Municípios e seu impacto para a saúde pública. Questões importantes são 

consideradas nessa avaliação: 

 Transmissibilidade da doença, como seu modo de transmissão, eficácia da transmissão entre 

reservatórios para humanos ou humano para humano, capacidade de sustentar o nível da 

comunidade e surtos; 

 Propagação geográfica do novo coronavírus (COVID-19) entre humanos, animais, como a 

distribuição global das áreas afetadas, o volume de comércio e viagens entre as áreas afetadas 

e outras unidades federadas; 

 Gravidade clínica da doença, como complicações graves, internações e mortes; 

 Vulnerabilidade da população, incluindo imunidade pré-existente, grupos-alvo com maiores 

taxas de ataque ou maior risco de graves doenças; 

 Disponibilidade de medidas preventivas, como vacinas e possíveis tratamentos; e 

 Recomendações da Organização Mundial da Saúde e evidências científicas publicadas em 

revistas científicas. 

O risco será avaliado e revisto periodicamente, tendo em vista o desenvolvimento de 

conhecimento científico e situação em evolução, para garantir que o nível de resposta seja ativado e 

as medidas correspondentes sejam adotadas. 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

8 

Nível de Resposta: Alerta 

O Nível de resposta de Alerta corresponde a uma situação em que o risco de introdução do 

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

Neste nível de resposta as ações são restritas a secretaria municipal de saúde em seus níveis 

de atenção com a competência de detectar, investigar, manejar e notificar casos potencialmente 

suspeitos dá infecção humana pelo novo coronavírus.  

 

Nível de Resposta: Perigo Iminente 

Nível de resposta de Perigo Iminente corresponde a uma situação em que há caso suspeito no 

município. 

Neste nível de resposta mantem se as ações da secretaria municipal de saúde em seus níveis 

de atenção com a competência de detectar, investigar, notificar e acompanhar os casos suspeitos da 

infecção humana pelo novo coronavírus. E institui se o Comitê municipal de enfrentamento ao novo 

coronavírus bem como publicação do Decreto nº 3.980/2020 que dispõe sobre as medida 

temporárias de prevenção ao contágio. 

 

Nível de Resposta: Emergência de Saúde Pública 

Nível de resposta de Emergência de Saúde Pública corresponde a uma situação em que há 

caso positivo no município através da confirmação por laboratórios de referência. 

Esse nível de Emergência está organizado em duas fases. 

 Fase de contenção 

Ações e medidas são adotadas para identificar oportunamente e evitar a dispersão do vírus, ou 

seja, as estratégias devem ser voltadas para evitar que o vírus seja transmitido de pessoa a pessoa, 

de modo sustentado. 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. 

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 possa consolidar e descrever o perfil da doença no Brasil. 
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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. 

Os estoques dos EPI preconizados também devem ser checados e aquisições emergenciais 

podem ser acionadas, caso necessário. 

 Fase de mitigação 

A fase de mitigação tem início a partir do registro de 1 caso positivo do novo corona vírus. A 

partir deste momento 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. Esse fortalecimento da atenção PRIMÁRIA ao paciente 

deve ocorrer no nível local, com a adoção das medidas já estabelecidas nos protocolos de doenças 

respiratórias. 

Adicionalmente, caso seja evidenciada a possibilidade de superação da capacidade de resposta 

hospitalar para atendimento dos casos, 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.  

 

 

ÁREAS TÉCNICAS ENVOLVIDAS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 
 

Gestão 

• Participar do Comitê de enfrentamento ao novo coronavírus conforme decreto municipal nº 

3.980/2020, com a finalidade de coordenar as ações do poder público, visando o combate á 

disseminação do COVID-19 no município; 

• Apresentar a situação epidemiológica nas reuniões do comitê bem como divulgar amplamente; 

• Promover ações integradas entre assistência, atenção hospitalar, vigilância em saúde, e outros 

órgãos envolvidos na prevenção e controle do novo coronavírus (COVID-19); 

• Monitorar junto ERS os estoques dos insumos laboratoriais para diagnóstico do vírus SARS-

COV-2; 

• Monitorar e garantir os estoques dos insumos laboratoriais para diagnóstico complementar; 

• Solicitar de modo a garantir estoque de medicamento e equipamentos para o atendimento de 

casos suspeitos e confirmados para o novo coronavírus (COVID-19); 

• Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e controle do novo 

coronavírus (COVID-19); 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

10 

• Solicitar apoio de mais secretarias municipal no acompanhamento da execução deste Plano de 

Contingência; 

• Definir e prever se necessário a contratação de recursos humanos; 

• Fazer cumprir os protocolos do MS em todos os níveis de atenção; 

• Criação e implementação do Centro de Atendimento e Enfrentamento ao COVID-19, com o 

cadastro da unidade no CNES, sendo referência no município; 

• Instutição da sala de monitoramento dos casos suspeitos e/ou confirmados de coronavírus. 

 

Atenção Básica 

As orientações aqui constantes se destinam aos serviços de Atenção Primária à Saúde no 

município de Tabaporã-MT: 

• Realizar atividades de capacitação para os profissionais para identificação e manejo de casos de 

Coronavírus; 

• Realizar atividades de educação em saúde no território (população em geral, salas de espera, 

escolas, associações e igrejas etc) sobre estratégias de prevenção (cuidados básicos para reduzir o 

risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas) e identificação de sinais e 

sintomas de alerta referente ao coronavírus; 

• Disponibilizar área para lavagem das mãos com água, sabão e álcool em gel no ponto de 

assistência para profissionais e pacientes; 

• Avaliar possíveis casos de coronavírus na população e, se necessário, notificar e acompanhar os 

casos; 

• Facilitar o acesso à demanda espontânea dos casos suspeitos de coronavírus e ou sintomáticos 

respiratórios, e encaminhando ao centro de referência; 

• Definir ações de educação em saúde realizadas pela equipe da Atenção Básica; 

• Seguir fluxograma do Ministério da Saúde para atendimento odontológico nas UBSs. 
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Centro de Atendimento e Enfrentamento ao COVID-19  

O centro de atendimento foi criado para facilitar o acesso dos pacientes com síndromes 

respiratórias ou suspeitas de contaminação por coronavírus, bem como manter a rotina da atenção 

básica não expondo demais pacientes e profissionais. A equipe é composta por um médico, uma 

enfermeira, duas técnicas de enfermagem, uma bióloga, por quatro agentes comunitárias de saúde e 

uma profissional de apoio e limpeza. Está localizado na rua Dorival de Souza, sem número no 

antigo PSF 4 no Bairro Morada do Sol, com horário de atendimento das 07h00 as 11h00 e das 

13h00 as 17h00 de segunda a sexta-feira, e nos sábados e domingos das 08h00 as 11h00 e das 

13h00 as 17h00. Nos Distritos de Nova Fronteira e Americana do Norte o atendimento aos se 

mantém no PSF 3 e Posto de Atendimento respectivamente.  

• Atender todos os pacientes suspeitos de acordo com o critério de definição de caso (ANEXO 1), 

bem como seguir o fluxograma de atendimento (ANEXO 2); 

• Seguir o protocolo municipal de tratamento dos sintomas para pacientes confirmados, elaborado 

pela assistência farmacêutica (ANEXO xxxxxx); 

• Determinar isolamento domiciliar a todos os pacientes confirmados e de seus contatos 

domiciliares, ofertando atestado médico por 14 dias a todos e acompanhá-los a cada 24hs;  

• Encaminhar ao hospital os pacientes suspeitos com sintomas graves; 

• Seguir o Procedimento Operacional Padronizado de Atendimento a pessoas com suspeita de 

infecção pelo novo coronavírus na Atenção Primária à Saúde (ANEXO 5). 

 

Sala de Monitoramento 

A sala de monitoramento foi instituída dentro do centro de atendimento e enfrentamento ao 

COVID-19, com o objetivo de auxiliar no fluxo de atendimento aos pacientes suspeitos e/ou 

confirmados.  

• Organizar junto ao laboratório municipal o fluxo de exames RT-PCR e Teste rápidos observando 

os prazos para cada; 

• Montar o processo dos pacientes confirmados para seu devido acompanhamento e rastrear seus 

contatos; 

• Monitorar diariamente cada paciente durante seu período de isolamento domiciliar e reportar a 

evolução do caso ao corpo clínico; 

• Agendar sempre que necessárias consultas de retorno aos pacientes confirmados; 
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• Quando receber denúncias sobre o descumprimento do isolamento domiciliar repassá-la aos 

fiscais sanitários e/ou Policia Militar; e reportar através de relatório ao Ministério Público para 

suporte e medidas legais; 

• Notificar todos os pacientes confirmados través das plataformas e-SUS VE, SIVEP Gripe e 

indica SUS;  

• Elaborar e divulgar o Boletim Informativo com periodicidade para atualização dos indicadores 

no município. 

 

Vigilância em Saúde 

Dentre as ações de vigilância o principal objetivo é ampliar a capacidade de identificação, 

notificação e manejo oportuno de casos suspeitos pelo novo coronavírus COVID-19; sendo 

assim, a vigilância em saúde terá como premissa a disseminação de informações que 

possibilitem o município, unidades de saúde e profissionais perceberem os casos suspeitos em 

tempo oportuno. Os principais procedimentos são o enquadramento do caso como suspeito de 

acordo com a definição vigente, a investigação epidemiológica e a identificação e o 

monitoramento de contactantes do caso suspeito. Demais descritos a seguir: 

• Solicitar junto ao ERS capacitação de recursos humanos para a notificação investigação de casos 

suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);  

• Fortalecer as unidades básicas e hospital municipal para a detecção, notificação, investigação e 

monitoramento de prováveis casos suspeitos de coronavírus, conforme a definição estabelecida, 

no devido sistema de informação orientado pelo MS; 

• Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para infecção 

humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

• Realizar investigação do caso confirmado pela infecção humana pelo coronavírus; 

• Instituir comunicação com ERS e ou SES para obter de modo oportuno e preciso, as diretrizes e 

protocolos de enfrentamento a pandemia; 

• Emitir alertas para ERS e SES sobre a situação epidemiológica municipal, buscando apoio às 

medidas de prevenção e controle para a infecção humana pelo coronavírus;  

• Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG), nos sistemas de informação para permitir avaliação de risco e apoiar a tomada de 

decisão;  

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

mãos; 
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• Divulgar materiais de educação em saúde para o trabalhador da saúde; 

• Emitir instruções para o comércio local sobre diretrizes de controle de infecção e o uso adequado 

de equipamento de proteção (EPI); 

• Divulgar as orientações quanto ao isolamento domiciliar de casos suspeitos ou confirmados 

seguindo protocolos do MS (ANEXO 3); 

• Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências ou 

recomendações da OMS. 

 

Hospital Municipal 

• Estabelecer previamente critérios de triagem para identificação e atendimento dos casos; 

• Orientar os trabalhadores dos serviços de saúde quanto aos cuidados e medidas de prevenção a 

serem adotadas, especialmente o uso de máscara (seguindo os protocolos) em todo turno de 

trabalho; 

• Disponibilizar máscara cirúrgica para pacientes e acompanhantes e orientar sobre a higiene 

adequada das mãos; 

• Manter casos suspeitos em área separada até atendimento ou encaminhamento ao serviço de 

referência (se necessário), limitando sua movimentação fora da área de isolamento; 

• Orientar os pacientes a cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar (com cotovelo flexionado ou 

utilizando-se de um lenço descartável para higiene nasal), evitar o toque em mucosas de olho, 

nariz e boca e realizar higiene das mãos frequentemente; 

• Prover lenços descartáveis para higiene nasal na sala de espera e lixeira com acionamento por 

pedal para o descarte de lenços; 

• Prover dispensadores com preparações alcoólicas (sob as formas gel ou solução) para a higiene 

das mãos nas salas de espera e estimular a higiene das mãos após contato com secreções 

respiratórias; 

• Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de sabonete 

líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato 

manual; 

• Manter os ambientes ventilados; 

• Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas, pranchetas e 

telefones; 

• Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do consultório e de outros ambientes utilizados 

pelo paciente; 
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• Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que tenha sido utilizado 

na assistência ao paciente; 

• Orientar os profissionais de saúde para que evitem tocar superfícies próximas ao paciente e 

aquelas fora do ambiente próximo ao paciente, com luvas ou outros EPI contaminados ou mãos 

contaminadas; 

• A provisão de todos os insumos (máscaras cirúrgicas, máscaras N95, PFF2 ou equivalente, 

sabonete líquido ou preparação alcoólica, lenços de papel, avental impermeável, gorro, óculos de 

proteção, luvas de procedimento, higienizantes para o ambiente e outros) deve ser reforçada pela 

gestão; 

• Priorizar o atendimento dos casos suspeitos de coronavírus e ou sintomáticos respiratórios, 

notificar todos os pacientes suspeitos em atendimento de acordo com o critério de definição de 

caso; 

• Isolar o paciente suspeito em atendimento ofertando o uso de máscara (cirúrgica), solicitar 

exames (RT-PCR), radiografia de tórax e demais exames complementares, determinar 

isolamento domiciliar por 14 dias deste paciente, e solicitar acompanhamento pela sala de 

monitoramento; 

• Se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro serviço de saúde, sempre 

notificar previamente o serviço referenciado; 

• Pacientes suspeitos e/ou confirmados com sintomas graves deverão ser encaminhados a um 

hospital de referência para isolamento, avaliação e tratamento; 

• Os casos leves, a critério médico, poderão receber alta e manter isolamento em domicílio, desde 

que instituídas medidas de precaução domiciliar. 

Atenção: não se deve circular pelo serviço de saúde utilizando os EPIs. Estes devem ser 

imediatamente removidos após a saída do quarto, enfermaria ou área de isolamento. 

 

Redes de Urgência e Emergência 

O fluxo de remoção de casos suspeitos que demandem transferência para assistência de alta 

complexidade será definido pelo regulador regional, após verificado pelo médico plantonista o 

quadro clínico do paciente, a notificação imediata do caso será de responsabilidade da unidade de 

saúde que classificou como suspeito. 
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Laboratório Municipal 

• Organizar fluxos para diagnóstico laboratorial de casos suspeitos COVID-19, junto a rede 

laboratorial de referência para os vírus respiratórios; 

• Prever e solicitar compra de insumos, incluindo compra de kits de exames é competência dos 

técnicos do laboratório municipal; 

• Realizar coleta de amostra respiratória está indicada sempre que o paciente atender à 

definição de caso suspeito de COVID-19; 

• Seguir o protocolo de Influenza para as coletas e encaminhá-las com urgência para o Lacen-

MT, com as fichas de notificação e cadastro no Gerenciador de Ambiente Laboratorial - 

GAL devidamente preenchidos. Informar todos resultados de acordo com cada nível; 

• Obedecer aos critérios de biossegurança para coletas das amostras clínicas de secreção 

respiratória, tanto para quadros clínicos leves quanto para aqueles que evoluíram para óbito, 

seguindo as orientações técnica. 

• O diagnóstico laboratorial é realizado com a coleta da secreção da nasofaringe (SNF).  

Considerando novos vírus ou novos subtipos virais em processos pandêmicos, está coleta 

pode ser realizada até o 5° dia do início dos sintomas (mas preferencialmente, até o 3° dia), será 

coletado swab nasofaringe e orofaringe, em casos excepcionais-amostras respiratórias pelo técnicos 

responsáveis pelo laboratório municipal, as amostras serão armazenadas em caixa térmica 

encaminhada a regional de saúde de Juara e assim encaminhadas ao laboratório de referência, sendo 

que todas as amostras serão acompanhada da ficha do GAL, com todas as informações do paciente. 

 

Educação, Comunicação Social e Mobilização Social 

A educação, comunicação e mobilização social são fatores fundamentais para adesão e a 

participação da população nas ações de prevenção a esta pandemia. Sendo assim, o papel destas 

áreas implica na elaboração de estratégias para envolvimento da população de maneira contínua e o 

estabelecimento de parcerias com entidades públicas, privadas e da sociedade civil em geral, para 

ações integradas e a divulgação de informações para gestores, profissionais de saúde e para público 

em geral. Dentre as ações segue: 

• Divulgar as disposições do Decreto Municipal nº 3.980/2020 que traz as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 no município de Tabaporã; 

• Divulgar as disposições Decreto Municipal nº 3.988/2020 que traz as medidas temporárias e 

adicionais ao decreto nº 3980/2020 para a prevenção ao contágio pelo COVID-19 no município 

de Tabaporã; 
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• Compor e dar suporte as ações do Comitê municipal de enfrentamento ao novo coronavírus que 

visa o combate à disseminação do COVID-19; 

• Elaborar o plano do contingência e revisá-lo quando necessário; 

• Observar junto ao sistema regulador regional o hospital de referência para casos graves; 

• Manter comunicação do município com ERS e SES para atualização do protocolos sempre que 

necessário e manter ampla divulgação; 

• Divulgar através de boletins, informes, notas técnicas ou planilhas o número de casos 

suspeitos e/ou confirmados no município a fim de manter total transparência; 

• Manter os profissionais de saúde informados e atualizados quanto a sua atuação no processo 

e nos acontecimentos; 

• Entregar material de orientação a população em geral quanto as medidas de prevenção; 

• Organizar equipes de ACS e ACE para realizar arrastão de conscientização a população; 

• Estabelecer rotina de inspeções da vigilância sanitária ao comércio local orientando os 

empresários e colaboradores sobre as medidas de prevenção adotadas pelo MS; 

• Criar e manter por tempo indeterminado a barreira sanitária nas entradas da cidade, orientando 

viajantes sobre os sintomas e modo de prevenção do COVID-19, e direcionar ao hospital 

municipal casos sintomáticos.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 - DEFINIÇÃO DE CASO 

Caso Suspeito 

#1. CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) 

Situação 1: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 

respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de viagem para área com 

transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos 

sinais ou sintomas; ou 

Situação 2: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 

respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de contato próximo de caso 

suspeito para o coronavírus (COVID-19), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos 

sinais ou sintomas*. 
 

#2. PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) 

Contato próximo domiciliar de caso confirmado laboratorial, que apresentar febre e/ou 

qualquer sintoma respiratório, dentro de 14 dias após o último contato com o paciente. 
 

#3. CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) 

A) CRITÉRIO LABORATORIAL: Resultado positivo em RT-PCR, pelo protocolo Charité. 

B) CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: Contato próximo domiciliar de caso confirmado 

laboratorial, que apresentar febre E/OU qualquer sintoma respiratório, dentro de 14 dias após o 

último contato com o paciente e para o qual não foi possível a investigação laboratorial 

específica. 
 

1. Entende-se como contato próximo uma pessoa envolvida em qualquer uma das 

seguintes situações: 

 Estar a dois metros de um paciente com suspeita de caso por COVID-19, dentro da mesma 

sala ou área de atendimento (ou aeronaves ou outros meios de transporte), por um período 

prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual; 

 Cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, 

ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver em uso do EPI 

recomendado. 
 

Caso Provável de Infecção Humana 

Caso suspeito que apresente resultado laboratorial inconclusivo para COVID-19 OU com teste 

positivo em ensaio de pan-coronavírus. 
 

Caso Confirmado de Infecção Humana 

Indivíduo com confirmação laboratorial conclusiva para o COVID-19, independente de sinais e 

sintomas. 
 

Caso Descartado de Infecção Humana 

Caso que se enquadre na definição de suspeito e apresente confirmação laboratorial para outro 

agente etiológico OU resultado negativo para COVID-19. 
 

Caso Excluído de Infecção Humana 

Caso notificado que não se enquadrar na definição de caso suspeito. Nessa situação, o registro 

será excluído da base de dados nacional. 
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ANEXO 2 - FLUXO DE ATENDIMENTO DE CASO SUSPEITO OU ATUAÇÃO 

FRENTE A UM CASO SUSPEITO 
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ANEXO 3 - ORIENTAÇÕES QUANTO O ISOLAMENTO DOMICILIAR PARA OS 

CASOS SUSPEITOS, PROVÁVEIS E CONFIRMADOS DE COVID - 19 

 

Casos suspeitos, prováveis ou confirmados para COVID-19 que não necessitem de 

hospitalização e que o serviço de saúde opte pelo isolamento domiciliar, poderão ser 

dispensados para o domicílio a depender da avaliação clínica do paciente. Nestes casos, os 

pacientes deverão receber orientações de controle de infecção, prevenção de transmissão para 

contatos e sinais de alerta para possíveis complicações e o contato de um profissional 

responsável, da Atenção Primária à Saúde (APS), em que seja possível uma comunicação rápida 

para sanar eventuais dúvidas ou para comunicados. 

A presença de qualquer sinal de alerta deverá determinar retorno e hospitalização 

imediata do paciente. 

É necessária avaliação de cada caso, levando em consideração se o ambiente residencial é 

adequado para o isolamento e se o paciente é capaz de seguir as medidas de precaução 

recomendadas pela equipe de saúde responsável pelo atendimento. 

 

Medidas de Precaução no Isolamento Domiciliar: 

● Deve ficar em um diferente espaço de outras pessoas em sua casa, tanto quanto possível. 

Use um banheiro separado, se disponível; 

● No contato com outras pessoas o “Caso Suspeito, Provável ou Confirmado” deve utilizar 

máscara cirúrgica, que deve ser trocada caso esteja molhada ou com sujidade ou ainda 

quando espirrar ou tossir; 

● Realizar higienização periódica das mãos; 

● Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel. 

Se utilizar lenço de papel descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene das 

mãos; 

● Utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e 

realizar a higiene das mãos). 

● Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 

● Não compartilhar itens/materiais com outras pessoas, como copos, talheres, canetas, 

telefones etc. 

Os casos mantidos em isolamento domiciliar deverão ter seus contatos próximos e 

contatos domiciliares monitorados. De acordo com o último Boletim Epidemiológico N. º 4, de 

04/03/2020 do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para Doença do 

Coronavírus  2019 (COE  – COVID -19)  são definidos como: 

Contato próximo: 

● Uma pessoa que teve contato físico direto (apertando as mãos); 

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

sendo tossida, tocando tecidos de papel usados com a mão nua); 

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

inferior a 2 metros; 

● 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 2 metros; 

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

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

equipamento de proteção individual (EPI) recomendado ou com  uma possível  violação do 

EPI; 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

20 

● Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos (em qualquer  direção) 

de um caso confirmado de COVID-19, seus acompanhantes  ou cuidadores e  os 

tripulantes que trabalharam na seção da aeronave em que o caso estava sentado. 

Contato Domiciliar: 

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

mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento, etc. 

• Monitoramento diário por 14 dias a partir do último contato com o caso suspeito; 

• O monitoramento será de responsabilidade das equipes de saúde dos municípios de 

residência; 

 

Os casos devem sejam avaliados diariamente pela equipe de saúde responsável por todo o 

período em que se fizer necessário o isolamento. Os dados de evolução diários devem ser 

registrados no Relatório Detalhado de Casos Suspeitos 

(http://www.saude.mt.gov.br/informe/581) e enviados para o e-mail: notifica@ses.mt.gov.br. 

 
  

http://www.saude.mt.gov.br/informe/581)
mailto:notifica@ses.mt.gov.br
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ANEXO 4 – PROTOCOLO DE MEDICAÇÃO 
 

 

Protocolo elaborado pela farmaceutica (embasado nos protocolos do MS)  

assinado e datado 
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ANEXO 5 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO: Atendimento a pessoas 

com suspeita de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV) na Atenção Primária à Saúde 

 

Executantes: profissionais das equipes que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS) e Vigilância 

em Saúde. 

 

Resultado esperado: padronizar as ações para a detecção precoce de pessoas caracterizadas como 

casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV); realizar manejo inicial; acionar 

transporte e encaminhar casos suspeitos para a unidade de referência de forma oportuna e segura; 

registrar informações clínicas, histórico de viagem internacional ou contato com caso suspeito ou 

confirmado; investigar e registrar dados de contatos próximos; realizar a notificação imediata; 

adotar medidas para evitar casos graves e óbitos; e orientar a população sobre medidas de 

prevenção. 

 

1. Identificação de caso suspeito: 

• Acolher e avaliar rapidamente todas as pessoas, independentemente da idade, que apresentem 

febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, 

prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, entre outros). 

 

Febre: temperatura corporal acima de 37,8 ºC, conforme verificação axilar. 
 

• Para as pessoas com os sintomas acima, em casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, 

priorizar o atendimento, ofertar máscara cirúrgica imediatamente e isolar (acomodar a pessoa 

suspeita, em local ventilado e sem circulação de pessoas sem proteção) sempre que possível. 

 

• São considerados casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus:  

 

Situação 1: febre + pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, 

batimento das asas nasais, entre outros) + histórico de viagem para área com transmissão local, de 

acordo com a Organização Mundial da Saúde, nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou 

sintomas; OU 

 

Situação 2: febre + pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, 

batimento das asas nasais, entre outros) + contato próximo* de caso suspeito para o novo 

coronavírus (2019-nCoV) nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; OU 

 

Situação 3: febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, 

batimento das asas nasais, entre outros) + contato próximo* de caso confirmado de novo 

coronavírus (2019-nCoV) em laboratório nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou 

sintomas. 

 

• Considerar os demais diagnósticos diferenciais pertinentes e o adequado manejo clínico. Em caso 

de suspeita para influenza, não retardar o início do tratamento com fosfato de oseltamivir, conforme 

protocolo de tratamento:  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_tratamento_influenza_2017.pdf 

 

2. Medidas de isolamento: 
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• Desde o primeiro atendimento, a pessoa com suspeita de novo coronavírus deve utilizar máscara 

cirúrgica. 

• Realizar o atendimento da pessoa com suspeita do novo coronavírus em sala privativa ou com 

menor circulação de pessoas, mantendo a porta fechada e o ambiente ventilado. 

• Realizar higiene adequada das mãos, respeitando os cinco momentos de higienização: 

1 – antes de contato com a pessoa; 

2 – antes da realização de procedimento; 

3 – após risco de exposição a fluidos biológicos; 

4 – após contato com a pessoa; 

5 – após contato com áreas próximas à pessoa, mesmo que não tenha tocado a pessoa, cuidando 

direta ou indiretamente da pessoa. 

• O profissional deve usar equipamento de proteção individual (EPI): protetor ocular ou protetor de 

face; luvas; capote/avental/ jaleco, máscara N95/PFF2 (ou outras máscaras com eficácia mínima na 

filtração de 95% de partículas de até 0,3μ tipo N99, N100 ou PFF3), sempre que realizar 

procedimentos geradores de aerossóis. Para realização de outros procedimentos não geradores de 

aerossóis, avaliar a disponibilidade da N95 ou equivalente no serviço. Não havendo disponibilidade, 

é obrigatório o uso da máscara cirúrgica. 

 

 

3. Notificação: 

• A notificação é imediata (Portaria nº 204/2016) e deve ser realizada pelo meio de comunicação 

mais rápido disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na 

definição de suspeito. 

• O profissional da APS deve comunicar imediatamente o caso suspeito à Secretaria Municipal de 

Saúde/ Vigilância Epidemiológica para orientações e início das ações de controle e investigação 

(identificação da área de transmissão, dos contatos, casos secundários ou possíveis casos 

relacionados e histórico de viagens do caso suspeito). 

• A SMS deve notificar imediatamente todos os casos suspeitos ao CIEVS Nacional, por meio do 

link http://bit.ly/2019-ncov, do e-mail notifica@saude.gov.br ou do Disque Notifica: 0800-644-

6645. 

• Caso a equipe na APS não consiga contato rápido com a vigilância municipal, deverá entrar em 

contato diretamente com CIEVS Nacional, notificando a vigilância municipal na primeira 

oportunidade de contato. 

 

 

4. Identificação de contactantes: 

• Identificar todas as pessoas que tiveram ou têm contato com caso suspeito ou confirmado e apoiar 

a equipe da vigilância na realização de busca ativa; 

• Os contatos próximos de uma pessoa com suspeita de coronavírus (2019-nCoV) devem ser 

acompanhados e monitorados quanto à apresentação de sinais e sintomas; e 

• Na presença de sinais e sintomas, orientar que procure o serviço de saúde para avaliação e 

encaminhamento. 

* Contato próximo é definido como: estar a aproximadamente 2 metros ou menos da pessoa com 

suspeita de caso por novo coronavírus, dentro da mesma sala ou área de atendimento por um 

período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). O contato próximo pode 

incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, 

ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI 

recomendado. 

 

http://bit.ly/2019-ncov
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5. Transporte: 

• Encaminhar a pessoa com suspeita de infecção pelo novo coronavírus para a unidade de referência 

(definida em cada localidade – município ou estado) para monitoramento, diagnóstico e 

confirmação do caso; 

• As pessoas com suspeita de infecção pelo novo coronavírus devem utilizar máscara cirúrgica 

desde o momento em que forem identificadas na triagem até sua chegada ao local de isolamento na 

unidade de referência, o que deve ocorrer o mais rápido possível; 

• A equipe deve certificar-se de que as informações do caso foram repassadas oportunamente para a 

unidade de referência para a qual a pessoa for encaminhada; 

• Todos os profissionais que estiverem envolvidos no transporte deverão utilizar máscara cirúrgica 

durante todo o deslocamento até chegar à unidade de referência. Se houver necessidade de realizar 

procedimentos, atentar para o uso dos EPI adequados; 

• Realizar higiene de mãos, respeitando os cinco momentos de higienização; 

• Orientar possíveis acompanhantes quanto à importância da higienização das mãos; 

• Garantir a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte; 

• Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do transporte. A 

desinfecção pode ser feita com álcool 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante indicado para 

este fim, seguindo o procedimento operacional padrão definido para a atividade de limpeza e 

desinfecção do veículo e seus equipamentos; 

• A provisão de todos os insumos, como sabão líquido, álcool em gel e EPI, devem ser reforçados 

pela instituição, bem como higienizantes para o ambiente; e 

• No serviço de referência, sempre que ocorrer a identificação de caso suspeito, será realizada a 

coleta de duas amostras de aspirado de nasofaringe (ANF) ou swabs combinado (nasal/oral) ou 

amostra de secreção respiratória inferior (escarro, lavado traqueal ou lavado broncoalveolar). As 

amostras coletadas serão encaminhadas para o laboratório, conforme fluxo estabelecido. 

 

6. Medidas de controle do ambiente assistencial: 

• Equipamentos de uso compartilhado entre as pessoas (por exemplo, estetoscópios, aparelho para 

aferição de pressão arterial e termômetros) devem ser limpos e desinfetados com álcool 70% após o 

uso; 

• Higienizar adequadamente as mãos com frequência, respeitando os cinco momentos de 

higienização; 

• Utilizar EPI para evitar contato direto com fluidos corporais: protetor ocular ou protetor de face; 

luvas; capote/ avental/jaleco, máscara padrão de segurança N95/PFF2/N99/N100/PFF3 ou, se 

indisponível, máscara cirúrgica; 

• Fornecer máscara cirúrgica à pessoa com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, ou pessoa 

que têm ou teve contato com o caso suspeito ou confirmado, e encaminhar para uma área separada 

ou sala de isolamento; 

• Prevenir picadas de agulha ou ferimento por objetos cortantes; gerenciamento seguro de resíduos; 

• Limitar procedimentos indutores de aerossóis (intubação, sucção, nebulização); 

• Realizar desinfecção de equipamentos e limpeza do ambiente com solução de hipoclorito de sódio 

em pisos e superfícies dos banheiros; 

• Descartar adequadamente os resíduos, segundo o regulamento técnico para gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde da Anvisa; e 

• A SMS deve compartilhar com as equipes que atuam na APS dados epidemiológicos sobre a 

circulação do vírus corona e outros vírus respiratórios, bem como orientar os profissionais sobre as 

medidas de controle e a condução dos casos suspeitos. 

 

7. Medidas de prevenção populacional: 
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• Instruir todas as pessoas que durante a tosse ou espirro cubram o nariz e a boca com o cotovelo 

flexionado ou utilize tecido ou lenço de papel, descartando-os após o uso; 

• 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 de álcool; 

• Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 

• Orientar sobre os sinais e sintomas do novo coronavírus que acionam o fluxo de atendimento para 

casos suspeitos da doença; 

• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; e 

• Manter os ambientes bem ventilados. 

 

8. Registro no Sistema de Informação da Atenção Primária (e-SUS AB): 

• Registrar o atendimento no Sistema de Informação (e-SUS AB) CID 10 - U07.1 – Diagnóstico de 

doença respiratória aguda pelo 2019-nCoV para registro de casos. 

 

9. Materiais necessários para medidas de prevenção e controle: 

• Máscara padrão de segurança N95/PFF2/N99/N100/ PFF3; 

• Máscara cirúrgica; 

• Protetor ocular ou protetor de face; 

• Luvas; 

• Capote/ avental/ jaleco; 

• Sabão líquido; 

• Álcool em gel; 

• Álcool 70%; 

• Higienizantes para o ambiente; 

• Saco para descarte de resíduo contaminado. 

 

Dúvidas sobre manejo clínico em APS serão esclarecidas por meio do Disque Saúde: 136. 
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