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1 - INTRODUÇÃO
Este documento visa adequar o Plano de Contingência do Município de Água Boa para
enfrentamento da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e define as ações
implementadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Água Boa pautadas na estratégia de
níveis de ativação e respostas: Preparação e Emergência em Saúde Pública.
Desde 31 de dezembro de 2019, a cidade chinesa de Wuhan registrou um surto de
pneumonia atípica causada pelo Novo Coronavírus de 2019 (SARS-CoV-2). 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 (OMS) 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 N. º 188.
A partir destes eventos a Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso (SES/MT) passou
a desenvolver ações para 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 (SARS-CoV-2) em caso de surto.
2 – OBJETIVO
• 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;
• Descrever as ações de Vigilância e Atenção em Saúde do Estado do Mato Grosso em todos os
níveis de complexidade, a serem executadas frente a detecção de um caso suspeito de
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2);
• Minimizar riscos à população frente a um caso suspeito de (SARS-CoV-2);
• Divulgar informações em saúde;
• Estabelecer estratégias de Comunicação de Risco;
• Orientar a adoção de medidas preventivas e indicação de uso de Equipamento de Proteção
IndividuaI (EPI).
3 - A DOENÇA
Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de
animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam
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animais podem infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV. Recentemente, em
dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi
identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e
transmitida pessoa a pessoa.
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que
apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo
com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19
podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos
casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos
quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório.
3.1 Transmissão e período de incubação
O modo de transmissão de pessoa para pessoa pode ter ocorrido principalmente por meio
de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. O período
médio de incubação é de 5 dias, com intervalo que pode chegar até 16 dias. Dados preliminares
da doença respiratória aguda (SARS-CoV-2) sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo
sem o aparecimento de sinais e sintomas, no entanto até o momento as informações são
insuficientes para determinar o período que uma pessoa infectada pode transmitir o vírus.

3.2 Sintomatologia
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um resfriado, a uma Síndrome Gripal-SG
(presença de um quadro respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos dois dos seguintes
sintomas: sensação febril ou febre associada a dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza) até
uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tosse
Febre
Coriza
Dor de garganta
Dificuldade para respirar
Perda de olfato (anosmia)
Alteração do paladar (ageusia)
Distúrbios gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia)
Cansaço (astenia)
Diminuição do apetite (hiporexia)
Dispneia (falta de ar)
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3.3 Diagnóstico e Tratamento
Diagnóstico clínico
É realizado pelo médico atendente, que deve avaliar a possibilidade da doença, principalmente, em pacientes
com a associação dos seguintes sinais e sintomas:
• Febre, que pode estar presente no momento do exame clínico ou referida pelo paciente (sensação febril) de
ocorrência recente.
• Sintomas do trato respiratório (por exemplo, tosse, dispneia, coriza, dor de garganta)
• Outros sintomas consistentes incluindo, mialgias, distúrbios gastrointestinais (diarreia/náuseas/vômitos), perda ou
diminuição do olfato (anosmia) ou perda ou diminuição do paladar (ageusia).
Diagnóstico laboratorial
Caso o paciente apresente os sintomas respiratórios mais febre ou SRAG. O profissional de saúde poderá
solicitar os seguintes exames laboratoriais:
• De biologia molecular, RT-qPCR em tempo real) que diagnostica tanto a COVID-19, a Influenza ou a presença de
Vírus Sincicial Respiratório (VSR) normalmente até o oitavo dia de início de sintomas, e são enviadas ao LACEN-MT
em Cuiabá.
• Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos em amostras coletadas a partir do décimo
segundo dia de início dos sintomas.
- Conservação da Amostra RT-qPCR até o Envio:
Conservar a temperatura entre 2° a 8°C e encaminhar a amostra ao Laboratório Municipal de Saúde de Água
Boa congelar a amostra imediatamente depois de coletada e encaminhá-la ao LACEN- MT o mais breve possível;
- Acondicionamento para Transporte:
As amostras coletadas devem ser mantidas sob refrigeração em botijão com nitrogênio líquido até o envio ao
LACEN-MT, acompanhadas das fichas de notificações devidamente preenchidas para SARS-CoV-2.
Tratamento
O elenco de medicamentos de apoio ao Enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) a ser disponibilizado é
composto por: Azitromicina 500 mg (comprimido); Ivermectina 6mg (comprimido); Complexo B (comprimido);
Vitamina C 500mg (comprimido); Hidroxicloroquina 400mg (comprimido); Prednisona 20mg (comprimido);
Dexametasona 4mg (comprimido); Dipirona 500mg (comprimido); Dipirona 500mg/ml (frasco); Paracetamol 500mg
(comprimido) e Paracetamol 200mg/ml (frasco).
É prerrogativa do profissional médico em prescrever outros medicamentos não contidos no elenco disposto.
Para tanto, o mesmo deve realizar a orientação prévia ao referido paciente de que tais medicamentos podem não
estar disponíveis para a dispensação nas unidades de saúde municipais.

3.4 - Notificação
A notificação deve ser realizada de forma imediata em até 24 horas a partir do
conhecimento de caso que se ENQUADRE NA DEFINIÇÃO DE SUSPEITO PARA INFECÇÃO
HUMANA

PELO

SARS-CoV-2,

através

link:

https://notifica.saude.gov.br

e/ou

https://sivepgripe.saude.gov.br.
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4 - 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 que sofram alterações, sendo assim, este documento
utilizará de anexos, os quais poderão ser atualizados.

5 - COMPONENTES DO PLANO
O Plano de Contingência está embasado no Plano de Resposta às Emergências em Saúde
Pública 2014 do estado de Mato Grosso e Plano De Contingência Estadual Para Infecção
Humana Pelo Novo Coronavírus SARS-CoV-2 do Estado de Mato Grosso de agosto de 2020
versão 8.

6 - AVALIAÇÃO DE 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 além de situar-se em uma rota de fluxo rodoviário.
A avaliação deverá considerar a natureza, magnitude e intensidade do cenário de risco nas
seguintes perspectivas: Probabilidade de propagação até o estado; Probabilidade de
disseminação entre os municípios; Capacidade de respostas do município e do sistema de
assistência à saúde, considerando o cenário epidemiológico local (eventos concomitantes de
surtos de dengue ou outras arboviroses 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 na faixa etária acima de 60 anos, incluindo pneumonia, insuﬁciência
respiratória e, em alguns casos, a morte, resulta em impacto aos sistemas de saúde locais para
além de sua capacidade.
7

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 estabelecidos em perspectiva nacional e estadual.

7 - NÍVEL DE RESPOSTA
Nível 1 - Preparação:
O cenário para ativação deste nível é a PRESENÇA DE CASOS SUSPEITOS, no Mato
Grosso e/ou em Água Boa, segundo a deﬁnição atual de caso no estado.
Nesta fase deve-se identiﬁcar se a esfera local possui recursos necessários para
responder ao COVID-19, podendo necessitar da mobilização de recursos adicionais e apoio
complementar da esfera estadual ou federal.
Nível 2 - Emergência:
Este nível será dividido em dois momentos: contenção e mitigação.
●

Contenção - na PRESENÇA DE CASOS SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS no município ou

TRANSMISSÃO SUSTENTADA no estado.
●

Mitigação - na PRESENÇA DE 1 CASO CONFIRMADO COM TRANSMISSÃO LOCAL.

8 - ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA
Atenção Primária à Saúde - será a porta de entrada para todos os casos leves e
moderados, suspeitos de COVID-19.
Todos os casos suspeitos de COVID-19 atendidos na atenção primária seguirão os
protocolos de biossegurança e isolamento disponíveis http://www.saude.mt.gov.br/informe/581.
Deverá ser feita avaliação clínica e de risco e realizada a notiﬁcação imediata à Vigilância
Epidemiológico com informações quanto aos encaminhamentos dados e às medidas adotadas,
isolamento domiciliar ou encaminhamento; na presença de casos clínicos com sinais de
gravidade, encaminhar à unidade de saúde de referência Hospital Regional Paulo Alemão
(Hospital regional de Água Boa).
Os pacientes indicados para isolamento domiciliar serão orientados pela equipe de saúde
sobre os cuidados a serem tomados. A unidade de saúde que proceder com o isolamento
domiciliar, informará a equipe multidisciplinar através de planilhas contendo o nome das pessoas
residentes no domicilio e telefone contato, para acompanhamento diário.
Atenção Secundária / Hospitalar – o Hospital Regional de Água Boa atenderá os casos
suspeitos (moderados e graves) e direcionará para a área de isolamento, onde continuará a
8
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avaliação clínica. A unidade realizará notiﬁcação imediata do caso à Vigilância em Saúde local,
enquanto também realiza coleta de amostras e/ou encaminha para unidade hospitalar de
referência estadual quando o quadro clínico for classiﬁcado como grave. Os casos suspeitos
leves devem ser encaminhados para UBS para acompanhamento.
9- COMITÊ MUNICIPAL DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (CMCCV)
O CMCCV Comitê de Enfrentamento do Novo Coronavírus é uma estrutura
organizacional que tem como objetivo promover a resposta coordenada por meio da articulação e
da integração dos atores envolvidos. A tomada de decisão será realizada após discussão
conjunta entre todos os entes envolvidos, permitindo análise dos dados e das informações para
subsidiar a tomada de decisão dos gestores e técnicos, na definição de estratégias e ações
adequadas e oportunas para o enfrentamento de emergências em saúde pública, nos termos das
diretrizes ﬁxadas pela Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Água
Boa. A ativação da emergência obedecerá a categorização em níveis: Nível 1 e Nível 2.
Resposta no Nível 1 - Preparação:
Neste nível de resposta, será ativado o CMCCV, que estabelecerá sua composição e suas
diretrizes. Monitoramento de casos suspeitos do Coronavírus SARS-CoV-2 em território
municipal, com ênfase no Estado e Brasil.
Ações
• Elaborar e adequar o Plano de Contingência Municipal para Enfrentamento da Infecção
Humana pelo Novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e enviar para o Escritório Regional de
Saúde de Água Boa (e-mail: ersab@mt.gov.br).
• Elaborar e divulgar informes para o município sobre a situação epidemiológica do
Coronavírus SARS-CoV-2.
• Obter informações atualizadas sobre os casos suspeitos notificados de Coronavírus SARSCoV-2.
• Identificar as áreas mais propensas ao risco de introdução e propagação da doença no
município.
• Organizar reuniões técnicas para discussão sobre a situação epidemiológica da doença no
município.
• Orientar as Unidades de Saúde sobre vigilância epidemiológica, laboratorial e manejo
clínico de casos suspeitos de infecção humana pelo Coronavírus (SARS-CoV-2).
• Elaborar e divulgar informes para as Unidades de Saúde sobre a situação epidemiológica
do Coronavírus SARS-CoV-2.
• Acompanhar e monitorar por meio das Equipes de Saúde, o desenvolvimento das ações de
prevenção e controle da infecção.
9
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• Orientar as Unidades de Saúde na elaboração dos fluxos de atendimento, manejo e
notificação dos casos suspeitos de Coronavírus SARS-CoV-2.

Resposta no Nível 2 - Emergência:
Presença de casos suspeitos e/ou confirmado de infecção pelo Coronavírus SARS-CoV-2
no município.
Ações
• Informar o Centro de Operações Especiais - COE – MT sobre a ocorrência de casos
confirmados pelo Coronavírus SARS-CoV-2 no município através do link:
http://sistemas.saude.mt.gov.br/Administracao/FormNotificacaoCovid
• Coordenar as ações de preparação e resposta para o enfrentamento da introdução do
Coronavírus SARS-CoV-2
• Coordenar a execução de medidas preparatórias de contenção com o intuito de diminuir a
transmissão de casos.
• Consolidar, por meio de boletins epidemiológicos, as informações epidemiológicas e
laboratoriais no âmbito municipal para subsidiar a tomada de decisão do gestor municipal.
• Realizar a investigação de todos os casos suspeitos de Coronavírus SARS-CoV-2 em seu
território.
• Implantação do Centro de Triagem COVID-19

10 - COMPETÊNCIAS GERAIS DOS COMPONENTES DO CMCCV
Coordenação de Vigilância em Saúde
1.
Receber informações via telefone e outros meios;
2.
Auxiliar a realização das investigações
3.
Auxiliar na deﬁnição dos ﬂuxos para diagnóstico e referências hospitalares;
4.
Deﬁnir e estabelecer condições de isolamento e quarentena;
5.
Orientar normas de biossegurança;
Coordenação de Atenção Primária
1.
Deﬁnir condições assistenciais para cada nível de enfrentamento;
2.
Prever e solicitar compra de equipamentos e insumos;
3.
Deﬁnir e prever contratação de recursos humanos;
4.
Criar protocolos para todos os níveis de atenção, incluindo transporte.
5.
Prever e solicitar compra de EPI.
Laboratório Municipal
1.
Realizar conﬁrmação diagnóstica de acordo com o nível de enfrentamento;
2.
Estabelecer normas de coleta e transporte;
3.
Informar resultados de acordo com cada nível;
4.
Prever e solicitar compra de insumos, incluindo compra de kits de exames.
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Setor de Comunicação Social
1.
Publicar informações nas mídias sociais da SMS;
2.
Responder às demandas da mídia e população;
3.
Rever e publicar material técnico elaborado por cada eixo;
4.
Produção de material informativo.
Vigilância em Serviços de Saúde
A vigilância epidemiológica de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus está sendo
construída à medida que a OMS consolida as informações recebidas dos países e novas
evidências técnicas e científicas são publicadas. Deste modo, o Ministério da Saúde elaborou o
Guia de Vigilância Epidemiológica, estruturado com base nas ações já existentes para
notificação, investigação, manejo clínico e adoção de medidas preventivas, em analogia ao
conhecimento acumulado sobre o SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2, e dos Planos de
Vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e Síndrome Gripal (SG).
Assistência Hospitalar
Em Água Boa o Hospital Estadual Regional Paulo Alemão foi deﬁnido como referência no
atendimento de casos suspeitos ou conﬁrmados de COVID-19 que demandem assistência
secundária.
A notiﬁcação imediata do caso à Vigilância Epidemiológica será de responsabilidade da
unidade de saúde que classiﬁcou como suspeito.
Laboratório Municipal
A realização de coleta de amostra respiratória está indicada sempre que o paciente que
atender à deﬁnição de caso suspeito de COVID-19 em serviços de saúde públicos e privados. As
coletas devem seguir o protocolo de Inﬂuenza e as amostras deverão ser encaminhadas com
urgência para o LACEN-MT com fichas de notificação e cadastro no Gerenciador de Ambiente
Laboratorial (GAL), devidamente preenchido.
Comunicação Social
Diante da sociedade em rede, que tem acesso instantâneo e quase ilimitado a dados e
informações, além das “Fake News” é essencial o estabelecimento de comunicação com os
diversos públicos em tempo adequado para impedir ou mitigar danos desencadeados por
“notícias virais” que causem pânico ou direcione movimentos de massa na busca por assistência
à saúde por temores infundados.
Há nitidamente públicos distintos que demandam abordagens especíﬁcas para o seu
alcance, população em geral, proﬁssionais de saúde, gestores da rede pública, viajantes e
turistas todos estes com acesso a informações das mais diversas redes sociais.
As comunicações emitidas devem ser alinhadas em perspectiva federal, estadual e
municipal para que não causem suspeitas de que existam manipulações de informações ou sua
11
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omissão, por isso, o setor de comunicação terá um ponto de contato deﬁnido e articulado entre o
setor operacional e o da gestão.

11 - ESTRATÉGIAS DIRECIONADAS:
●
População em geral - manter a população informada e evitar reações sociais contra os
pacientes, motivadas pela desinformação;
●
Proﬁssionais de Saúde - além de serem informados, é preciso contribuir no esclarecimento
dos proﬁssionais sobre qual será a sua participação no processo e nos acontecimentos;
●
Gestores da rede pública - contribuir na organização do setor e na manutenção de um
discurso uniﬁcado com o Governo Federal;
●
Viajantes e turistas - informar sobre sintomas e sobre pontos de apoio na rede pública para
casos de suspeita da doença;
●
Redes Sociais - manter internautas informados e monitorar boatos e mensagens,
respondendo quando necessário.
●
O acompanhamento e a divulgação dos fatos terão absoluta transparência.
12- MEDIDAS ESTRATÉGICAS
●
Deﬁnir um único porta-voz sobre o assunto (Secretário Municipal de Saúde)
●
A comunicação direta à imprensa ﬁca por conta do Gestor Municipal ou a Coordenação de
Vigilância em Saúde, quando previamente deﬁnido.
●
Elaboração de Boletins, Informes e Notas Técnicas para gestores, proﬁssionais de saúde e
população de Água Boa;
●
Monitoramento de mídia com atenção especial para mídia municipal;
●
Monitoramento de redes sociais, prevendo intervenções personalizadas das
autoridades/porta-voz municipal com comentários para possíveis correções de informações;
●
Reunião com equipes das gestoras de Unidades para compartilhar informações e alinhar
atuação;
●
Abordagem em meios de comunicação municipais oficias para sensibilizar e estabelecer
um canal de conﬁança para informar sobre fatos novos, evitando pânico e a difusão de
informações incorretas.
13- TREINAMENTO:
A atualização tanto para detecção, manejo e coleta de amostra poderá gerar a
necessidade de treinamento das equipes de atenção à saúde, segundo o cenário atual e
esperado da progressão da epidemia.
14 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
As medidas de prevenção e controle de infecção devem ser implementadas pelos
profissionais que atuam nos serviços de saúde para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de
microrganismos durante qualquer assistência à saúde realizada. Neste plano serão abordadas
12
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orientações para os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e controle que devem
ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo
Coronavírus (SARS-CoV-2), segundo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Essas orientações são baseadas nas informações atualmente disponíveis e podem ser
revisadas e atualizadas, já que trata-se de um novo vírus com poucas evidências sobre o mesmo.
Desta forma, estas são orientações mínimas que devem ser seguidas por todos os profissionais
dos serviços de saúde do município de Água Boa.
14.1 Medidas de Prevenção e Controle
Conforme as informações atuais disponíveis, sugere-se que a via de transmissão pessoa a
pessoa do Coronavírus (SARS-CoV-2) é via gotículas respiratórias ou contato. Qualquer pessoa
que tenha contato próximo (dentro de 1 metro) com alguém que tenha sintomas respiratórios (por
exemplo, espirros, tosse, etc.) está em risco de ser exposta a gotículas respiratórias
potencialmente infecciosas.
O serviço de saúde deve garantir que as políticas e práticas internas minimizem a
exposição a patógenos respiratórios, incluindo o Coronavírus (SARS-CoV-2). As medidas devem
ser implementadas antes da chegada do paciente ao serviço de saúde, ao adentrar na unidade,
na triagem, ao aguardar pelo atendimento e durante toda a assistência prestada.
14.2 Medidas a Serem Implementadas Para Prevenção e Controle da Disseminação do
Coronavírus (SARS-CoV-)
14.2.1 Pacientes suspeitos ou confirmados e acompanhantes:
• Usar máscara cirúrgica;
• Usar lenços de papel (tosse, espirros, secreção nasal);
• Higienizar as mãos frequentemente com preparação alcoólica a 70% ou com água e
sabonete líquido.
14.2.2 Profissionais de saúde:
• Higienizar as mãos frequentemente com preparação alcoólica a 70% ou com água e
sabonete líquido (respeitando os 5 momentos da higienização das mãos);
• Utilizar óculos de proteção ou protetor facial;
• Usar máscara cirúrgica;
• Utilizar avental impermeável;
• Usar luvas de procedimento
14.3. Medidas que Devem ser Seguidas pelos Serviços de Saúde que Prestam Atendimento
aos Casos Suspeitos ou Confirmados pelo Coronavírus (SARS-CoV-2)
• Fornecer capacitação para todos os profissionais de saúde (próprios ou terceirizados) para
a prevenção da transmissão de agentes infecciosos. Todos os profissionais de saúde
devem ser treinados para o uso correto de todos os Equipamentos de Proteção Individual EPI, inclusive os dispositivos de proteção respiratória (por exemplo, máscaras cirúrgicas e
máscaras N95 ou equivalente);
13
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• Estabelecer critérios de triagem para identificação e pronto atendimento dos casos;
• Orientar os profissionais de saúde quanto às medidas de precaução a serem adotadas
enfatizando a higiene de mãos, de acordo com os 5 momentos para a higiene das mãos
em serviços de saúde;
• Separar os casos suspeitos de infecção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) até a consulta ou
encaminhamento para o hospital, caso necessário;
• Orientar os pacientes a adotar as medidas de etiqueta respiratória: se tossir ou espirrar,
cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel; 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, e realizar a higiene das mãos de acordo com
os 5 momentos para a higiene das mãos em serviços de saúde;
• Prover lenço descartável para higiene nasal na sala de espera;
• Prover lixeira com acionamento por pedal para o descarte de lenços;
• Prover dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das mãos (sob as formas
gel ou solução) 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;
• Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que tenha sido
utilizado na assistência ao paciente;
• Isolar os casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2)
preferencialmente em um quarto privativo com porta fechada e bem ventilado.
É fundamental que seja mantida uma distância mínima de 1,5 metro entre os leitos dos
pacientes. Deve haver uma preocupação de se restringir ao máximo o número de acessos a esta
área, com o objetivo de se conseguir um maior controle da movimentação de pessoas, evitandose o tráfego indesejado e o cruzamento desnecessário de pessoas e serviços diferenciados.
14.4 Recomendações
• Os serviços de saúde devem manter um registro de todas as pessoas que prestaram
assistência direta ou entram nos quartos ou na área de assistência desses pacientes.
• O quarto, enfermaria ou área de isolamento deve ter a entrada sinalizada com alerta
referindo ISOLAMENTO, a fim de evitar a passagem de pacientes e visitantes de outras
áreas ou de profissionais que estejam trabalhando em outros locais do serviço de saúde.
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• O acesso deve ser restrito aos profissionais envolvidos na assistência direta ao paciente. O
quarto também deve estar sinalizado quanto às medidas de precaução a serem adotadas:
padrão, gotículas e contato ou aerossóis (em condições específicas).
• Imediatamente antes da entrada do quarto, enfermaria ou área de isolamento devem ser
disponibilizadas:
• - Condições para higiene das mãos: dispensador de preparação alcoólica (gel ou solução a
70%), lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel
toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual;
• - EPI apropriado, conforme já descrito neste documento;
• - Mobiliário para guarda de EPI.
• Os serviços de saúde devem elaborar, disponibilizar de forma escrita e manter disponíveis,
normas e rotinas dos procedimentos envolvidos na assistência aos casos suspeitos ou
confirmados de infecção pelo Coronavírus (2019-nCoV), tais como: fluxo dos pacientes
dentro do serviço de saúde, procedimentos de colocação e retirada de EPI, procedimentos
de remoção e processamento de roupas/artigos e produtos utilizados na assistência,
rotinas de limpeza e desinfecção de superfícies, rotinas para remoção dos resíduos, entre
outros.
• O quarto, enfermaria ou área de isolamento deve ser restringida a entrada de
acompanhantes/visitantes com doença respiratória aguda e restringida a atuação de
profissionais da saúde com doença respiratória aguda.
• Sempre que possível, os equipamentos, produtos para saúde ou artigos utilizados na
assistência aos casos suspeitos ou confirmados devem ser de uso exclusivo, como no
caso de estetoscópios, esfignomanômetro e termômetros. Caso não seja possível o seu
uso exclusivo, todos os produtos utilizados nestes pacientes devem ser limpos e
desinfetados ou esterilizados antes de serem utilizados em outros pacientes.
• Os pacientes devem ser orientados a não compartilhar pratos, copos, talheres, toalhas,
roupas de cama ou outros itens com outras pessoas.
• O serviço de saúde deve estabelecer fluxos, rotinas de retirada e de todas as etapas do
processamento dos equipamentos, produtos para saúde ou artigos utilizados durante a
assistência.
• Os resíduos devem ser acondicionados, em saco branco leitoso, que devem ser
substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 48
horas e identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco,
desenho e contornos pretos. Os sacos devem estar contidos em recipientes de material
lavável, resistente à punctura, ruptura, vazamento e tombamento, com tampa provida de
sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados. Estes resíduos
devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente adequada.
• OBS.: De acordo com a Classificação de Risco dos Agentes Biológicos, publicada em
2017, pelo Ministério da Saúde, o Coronavírus (SARS-CoV-2) pode ser enquadrado como
agente biológico classe de risco 3, sendo a sua transmissão de alto risco individual e
moderado risco para a comunidade. Portanto, todos os resíduos provenientes da
assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo Coronavírus (SARS15
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•
•

•

•
•

•

CoV-2) devem ser enquadrados na categoria A1, conforme Resolução RDC/Anvisa nº 222,
de 28 de março de 2018
Se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro serviço de saúde,
sempre notificar previamente o serviço referenciado.
Na chegada, triagem e espera de atendimento no serviço de saúde o serviço de saúde
deve adotar medidas para garantir que todos os casos suspeitos ou confirmado de
infecção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) ou outra infecção respiratória (por exemplo,
febre e tosse) sigam os procedimentos de higiene respiratória, etiqueta da tosse e higiene
das mãos durante todo o período que permanecerem na unidade.
Podem ser utilizados alertas visuais (por exemplo, cartazes, placas e pôsteres) na entrada
dos serviços de saúde e em locais estratégicos (por exemplo, áreas de espera, elevadores
e lanchonetes) para fornecer aos pacientes e acompanhantes/visitantes as instruções
sobre higiene das mãos, higiene respiratória e etiqueta da tosse.
As instruções devem incluir o uso das máscaras cirúrgicas para cobrir o nariz e a boca ao
tossir ou espirrar e a higiene das mãos;
Os serviços de saúde devem implementar mecanismos e rotinas que alertem prontamente
as equipes dos serviços de saúde, incluindo os setores de controle de infecção,
epidemiologia, direção do serviço de saúde, saúde ocupacional, laboratório clínico e
equipes de profissionais que atuam na linha de frente da assistência, sobre os casos
suspeitos ou confirmados de infecções pelo Coronavírus (SARS-CoV-2).
Todos os serviços de saúde devem designar pessoas específicas que ficarão responsáveis
pela comunicação e colaboração com as autoridades de saúde pública. Todos os casos
suspeitos ou confirmados devem ser comunicados às autoridades de saúde pública,
seguindo as orientações publicadas periodicamente pelo Ministério da Saúde.

15- PROTOCOLOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS DE ÁGUA BOA
*Podem ser atualizadas, conforme publicação oficial (www.aguaboa.mt.gov.br)
Laboratório Municipal
- Na chegada ao laboratório, o paciente é questionado sobre a presença de estado febril,
sintomas respiratórios (tosse, coriza, e dificuldade para respirar). Na afirmativa dessa,
imediatamente entregamos máscara cirúrgica e priorizamos o seu atendimento, para minimizar ao
máximo a sua permanência e contato com os demais pacientes.
Atenção Primária
- Reforçar as orientações individuais de prevenção de forma individual e ampliada, em salas de
espera, comércios e empresas.
- Designar diariamente profissionais exclusivamente para o acolhimento e indicação do fluxo
diferenciado para pacientes com sintomas respiratórios.
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- Realizar classificação de risco na porta de entrada do serviço e encaminhamento subsequente
para atendimento, objetivando diminuir o fluxo de pessoas em circulação, o tempo de contato
entre pacientes e, consequentemente, a disseminação do vírus.
- Importante verificar viabilidade de fluxos distintos também para exames complementares,
administração de medicamentos ou inalação.
- Os pacientes com sintomas respiratórios deverão usar máscara, conforme protocolo local /
Substituição por máscara cirúrgica. Encaminhá-los, em seguida, para sala de isolamento
respiratório. Eles deverão ser orientados a lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool 70%
em gel para que não contamine o espaço do atendimento com suas mãos.
- Orientá-los sobre não tocar na máscara, nos olhos, no nariz e na boca.
- Utilizar os EPIs necessários para prestar assistência adequada, mas com segurança. Todo
profissional em contato com pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19 deverão atentar
para uso correto dos EPI e adotar as medidas para evitar contaminação/contágio;
- Manter o ambiente de atendimento arejado e, caso haja ventiladores, ajustar o fluxo de ar na
direção contrária ao profissional de saúde durante a assistência ao paciente e atentar para a
limpeza frequente desses dispositivos. Paciente assintomático respiratório segue o fluxo normal
do serviço no qual deu entrada para investigação de outras patologias.
- Encaminhar o paciente sintomático respiratório com necessidade de internação hospitalar para
área de observação exclusiva até sua estabilização ou quando necessária a transferência para
serviço de referência. Ao paciente sintomático respiratório sem sinais de gravidade, orientar o
tratamento domiciliar e realizar seu monitoramento.
- Sinalizar os ambientes, áreas e espaços destinados ao atendimento de pacientes com COVID19;
- Viabilizar fluxo de limpeza da área exclusiva, separadamente das demais;
- As unidades devem promover o uso adequado e racional de equipamentos de proteção
individual.
- Evitar promover aglomerações de pessoas, por este motivo atividades coletivas (Grupo de
Yoga, Grupo de Gestante, Escola da Coluna, Saúde Bucal na Escola e Programa Saúde para
Todos – PST) estão suspensas.
- O agendamento de pacientes para atendimento (médico e enfermeiro) eletivo está priorizado no
período vespertino, ficando preferencialmente o período matutino para atendimento de usuários
sintomáticos respiratórios.
- Realizar a desinfecção rigorosa das salas de atendimento (maçanetas, cadeiras, banheiro), com
Hipoclorito de sódio a 0,1% e álcool 70%.
- Receitas prescritas para hipertensão e diabetes terão a validade por 180 dias, a partir da data
prescrita.
- Atendimentos odontológico eletivos, estão suspensos.
- Agendamentos de exames laboratoriais de rotina retornaram a capacidade de execução, sendo
que está regularizada de acordo com a demanda e com as devidas precauções.
Unidade Descentralizada de Reabilitação de Água Boa
- Atendimentos fonoaudiológicos eletivos, estão suspensos.
- Atendimentos fisioterapêuticos eletivos, estão suspensos.
- Atendimentos psicológicos eletivos presenciais, estão suspensos, ficando a alternativa de home
office.
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CAPS I – VIDA NOVA (Centro de Atenção Psicossocial) de Água Boa/MT
-Todos os atendimentos eletivos realizados pela Equipe Multiprofissional da unidade CAPS I
estão suspensos.
Central Municipal de Regulação de Água Boa/MT
- O atendimento será realizado sem aglomerações na recepção, mantendo o distanciamento e
fazendo uso das medidas preventivas.
Rotina De Escala De Trabalho Dos Servidores Da Secretaria Municipal De Saúde.
Cada Coordenador ficará responsável a estabelecer modalidades de trabalho com revezamento,
teletrabalho ou redução da jornada de trabalho de seus colaboradores, desde que não haja
prejuízos as atividades desenvolvidas pela área, resguardando o quantitativo mínimo de
servidores para garantir a manutenção do atendimento presencial e a preservação do
funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários, desde que previamente
autorizado pelo Gestor da Secretaria Municipal de Saúde.
- Servidores Públicos pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, poderão ter regime especial
de trabalho, desde que previamente autorizado pela coordenação da respectiva área de atuação.
Registro de Presença em Sistema Biométrico (Ponto Eletrônico) dos Servidores da
Secretaria Municipal de Saúde de Água Boa/MT.
- Fica determinada a dispensa da aferição em sistema biométrico (ponto eletrônico) dos
servidores da secretaria municipal de saúde, sendo responsáveis pela organização do fluxo de
trabalho de cada setor seus respectivos coordenadores/gestores/chefes.
- Assim ao final de cada competência (mês) os respectivos coordenadores/gestores/chefes
deverão informar ao setor de controle do sistema biométrico (servidor responsável), através
justificativa única para cada unidade, devidamente assinada.
16- IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM/TESTAGEM COVID-19 NO CENTRO
MUNICIPAL DE SAÚDE
No intuito de ampliar o acesso do paciente suspeito de COVID no atendimento médico e
laboratorial na Atenção Primária de Saúde e com isso diminuir o fluxo de atendimentos no
Hospital Regional, iniciou-se os plantões no primeiro final de semana do mês de agosto, onde se
estenderá a princípio até o último final de semana do mês de setembro (podendo ser prorrogado
a depender da situação epidemiológica do momento).
Os serviços disponíveis, são:
- Dispensação de medicamentos para tratamento precoce.
- Realização de teste rápido para triagem.
- Coleta e encaminhamento de material para teste diagnostico (RT-q PCR).
- Solicitação de exames complementares.
- Encaminhamentos para internação hospitalar caso critério médico.
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17- FINANCIAMENTO
São compostos em sua maioria por recursos públicos extraorçamentários que serão
apresentados de forma descritiva no Relatório Anual de Gestão (RAG).
Através do ANEXO 8 deste documento, é possível identificar recursos recebidos para o
enfrentamento da COVID-19 até 04/11/2020.
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18-CAPACIDADE INSTALADA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE
1)

Recursos Físicos

Entende-se por recursos físicos toda a estrutura predial necessária para execução das atividades de saúde.

a)

Capacidade instalada de leitos para a observação e internação de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 no Centro
Municipal de Saúde:
Número de leitos de Internação

b)

Número de Leitos de Internação

Leitos destinados a isolamento em quarto privativo

Enfermaria – existente 04 leitos

00

Reorganização para a ampliação de capacidade instalada do Centro Municipal de Saúde na situação de aumento de casos
suspeitos ou confirmados do COVID-19:

Consultórios/ Salas

Situação atual

/ Setor

Situação 1

Sala de Acolhimento

Sala
Acolhimento

Consultório
Enfermagem

Leitos na Situação de Reorganização e Ampliação

de Consultório
Enfermagem

de Classificação

Situação 2

Situação 3

de Classificação de Risco

Classificação de Risco

de Classificação de Risco

Classificação de Risco

Risco
de Classificação
Risco
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Sala 01

Ouvidoria

Sala Privativa para Sala
identificação
caso

suspeito

Privativa

de identificação
e suspeito

e

para Sala Privativa para identificação de caso

de

caso suspeito e coleta de amostra para exame

coleta

de

coleta de amostra amostra para exame
para exame
Consultório 01

Consultório

Consultório Medico

Consultório Medico

Consultório Medico

Consultório Medico

Consultório Medico

Consultório Medico

Consultório Medico

Consultório Medico

Consultório Medico

.///

///

Medico
Consultório 02

Consultório
Medico

Consultório 06

Consultório
Psicologia

Sala de Observação 04

leitos

na ///

enfermaria
Sala de Observação

/////

01 leito em Quarto 04
isolamento

leitos

em

quarto 04 leitos em quarto coletivo conforme

coletivo conforme coorte.

coorte.

(privativo).
Consultório 04

Consultório

01 leito em quarto 01 leito em quarto de 02 leitos em quarto coletivo conforme

ginecológico

de

isolamento isolamento privativo.

coorte.

privativo.
Consultório 05

Consultório

do 01 leito em quarto 01 leito em quarto de 01 leito em quarto de isolamento privativo.
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Serviço

de de

Nutrição
Unidade
Descentralizada

Box
de atendimento

Reabilitação

reabilitação

Unidade

Sala

Descentralizada

privativo.
para 05 leitos em quarto 05
de coletivo

leitos

em

quarto 05 leitos em quarto coletivo conforme

conforme coletivo conforme coorte.

coorte.

coorte.
de 01 leito em quarto 02

de Avaliação

Reabilitação

isolamento isolamento privativo.

de

/ Neurológica

leitos

em

quarto 02 leitos em quarto coletivo conforme

isolamento coletivo conforme coorte.

coorte.

privativo.

Consultório 01
Unidade
Descentralizada

Sala

da 01 leito em quarto 01 leito em quarto de 01 leito em quarto de isolamento privativo.

de Fonoaudiologia

Reabilitação

/

de

isolamento isolamento privativo.

privativo.

Consultório 02
Total de Leitos:
Situação 01:
- Isolamento privativo: 06
- Quarto coletivo: 05
Situação 02:
- Isolamento privativo: 04
- Quarto coletivo: 11
Situação 03:
- Isolamento privativo: 02
- Quarto coletivo: 15
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Situação 1: caracterizada quando houver aumento do número de casos por COVID-19 que precisarem de internação, além da
capacidade instalada do HRAB.
Situação 2: caracterizada quando houver aumento do número de casos por COVID-19 que precisarem de internação, além da
capacidade instalada do HRAB.
Situação 3: caracterizada quando houver aumento do número de casos por COVID-19 que precisarem de internação, além da
capacidade instalada do HRAB.

Eberson Mateus dos Santos
Coordenador da Atenção Primaria
Coren 114694/MT
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19- CAPACIDADE INSTALADA DO HOSPITAL REGIONAL DE ÁGUA BOA
1) Seguem quantitativos de leitos exclusivos para covid-19:
a)

Capacidade instalada de leitos clínicos para a observação e internação de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19:
20 (vinte) leitos clínicos, sendo que, 06 (seis) leitos possuem suporte ventilatório pulmonar

b)

Leitos de UTI Adulto exclusivos para COVID-19: 10 (dez) leitos
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Emergências

em

Saúde

Pública.

Disponível

em:

http://www.saude.mt.gov.br/suvsa

25

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

21- ANEXOS:
- 01 Definição de Caso
- 02 Fluxo de Atendimento
- 03 Ficha De Notificação
- 04 Recomendações Para Pessoas Que Preencham A Definição De Caso Suspeito
- 05 Fluxo Laboratorial do Envio das Amostras Biológicas
- 06 Fluxo Laboratorial de Testagem Rápida
- 07 Passa A Passo Da Lavagem Das Mãos
- 08 Recursos Públicos

26

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 1 – Definição de Caso
DEFINIÇÃO 1: SÍNDROME GRIPAL (SG)
Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes
sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse,
coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.
Observações:
• Em crianças: além dos itens anteriores considera-se também obstrução nasal, na
ausência de outro diagnóstico específico.
• Em idosos: deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como
sincope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.
• Na suspeita de Covid-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia)
podem estar presentes.

DEFINIÇÃO 2: SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)
Indivíduo com SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão ou dor persistente
no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada (cianose)
dos lábios ou rosto.
Observações:
• Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose,
tiragem intercostal, desidratação e inapetência.
• Para efeito de notificação no Sivep-Gripes devem ser considerados os casos de SRAG
hospitalizados ou os óbitos por SRAG independente de hospitalização.

1. CASOS CONFIRMADOS DE COVID -19:

POR CRITÉRIO CLÍNICO: Caso de SG ou SRAG associado a anosmia (disfunção olfativa) OU
ageusia (disfunção gustatória) aguda sem outra causa pregressa.

POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: Caso de SG ou SRAG com histórico de contato
próximo ou domiciliar, nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas com caso
confirmado para Covid-19.
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POR CRITÉRIO CLÍNICO-IMAGEM: Caso de SG ou SRAG ou óbito por SRAG que não foi
possível confirmar por critério laboratorial E que apresente pelo menos uma (1) das seguintes
alterações tomográficas:
• OPACIDADE EM VIDRO FOSCO periférico, bilateral, com ou sem consolidação ou linhas
intralobulares visíveis (“pavimentação”), OU
• OPACIDADE EM VIDRO FOSCO multifocal de morfologia arredondada com ou sem
consolidação ou linhas intralobulares visíveis (“pavimentação”), OU
• SINAL DE HALO REVERSO ou outros achados de pneumonia em organização
(observados posteriormente na doença).
Observação: segundo o Colégio Brasileiro de Radiologia, quando houver indicação de
tomografia, o protocolo é de uma Tomografia Computadorizada de Alta Resolução (TCAR), se
possível com protocolo de baixa dose. O uso de meio de contraste endovenoso, em geral, não
está indicado, sendo reservado para situações específicas a serem determinadas pelo
radiologista.

POR CRITÉRIO LABORATORIAL: Caso de SG ou SRAG com teste de:
• BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelo
método RT-qPCR em tempo real.
• IMUNOLÓGICO: resultado REAGENTE para IgM, IgA e/ou IgG* realizado pelos seguintes
métodos:
▪

Ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay - ELISA);

▪

Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos;

▪

Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (ECLIA).

• PESQUISA DE ANTÍGENO: resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo método de
Imunocromatografia para detecção de antígeno.
Observação: *Considerar o resultado IgG reagente como critério laboratorial confirmatório
somente em indivíduos sem diagnóstico laboratorial anterior para Covid-19.

POR CRITÉRIO LABORATORIAL EM INDIVÍDUO ASSINTOMÁTICO:
• BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelo
método RT-PCR em tempo real.
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• PESQUISA DE ANTÍGENO: resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo método de
Imunocromatografia para detecção de antígeno.

2. CASO DE SG OU SRAG NÃO ESPECIFICADA
Caso de SG ou de SRAG para o qual não houve identificação de nenhum outro agente etiológico
OU que não foi possível coletar/processar amostra clínica para diagnóstico laboratorial, OU que
não foi possível confirmar por critério clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico.

3. CASO DE SG DESCARTADO PARA COVID -19
Caso de SG para o qual houve identificação de outro agente etiológico confirmado por método
laboratorial específico, excluindo-se a possibilidade de uma co-infecção, OU confirmação por
causa não infecciosa, atestada pelo médico responsável.
• Ressalta-se que um exame negativo para Covid-19 isoladamente não é suficiente para
descartar um caso para Covid-19.
• O registro de casos descartados de SG para Covid-19 deve ser feito no IndicaSUS Notifica
Não sendo mais necessário a alimentação do sistema de informação e-SUS Notifica.
Observação: Para fins de vigilância, notificação e investigação de casos e monitoramento de
contatos, o critério laboratorial deve ser considerado o padrão ouro, não excluindo os demais
critérios de confirmação.
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ANEXO 2 - FLUXO DE ATENDIMENTO DE CASO SUSPEITO OU ATUAÇÃO FRENTE A UM
CASO SUSPEITO

FLUXO DE ATENDIMENTO DE CASO SUSPEITO
OU ATUAÇÃO FRENTE A UM CASO SUSPEITO

Consultar definição de caso suspeito
preconizado pelo Ministério da Saúde

Caso suspeito por
coronavírus (COVID-19)
Telefone CIEVS/MT 0800 647 1201

Notificação Imediata
Vigilância Epidemiológica

http://www.saude.mt.gov.br/informe/581

Isolar o paciente:
O paciente deverá usar
máscara cirúrgica desde o
momento em que forem
identificados na triagem
até sua chegada ao local
de isolamento, que deve
ocorrer o mais rápido
possível

Coletar 1 (uma) amostra
de secreções respiratórias
– Observar
recomendações da Nota
Técnica 02/2020 COE-MT

Acondicionar a amostra e
encaminhar ao LACENMT imediatamente.
Observar a Nota Técnica
02/2020 COE-MT

Vigilância Epidemiológica Municipal
realiza a investigação do caso;
Adoção de medidas – Consulta a
Protocolo Clínico* para medidas
terapêuticas

Atende a critérios
de internação?
Sim

Não

Encaminhar o
paciente ao Hospital
de Referência
(Terrestre-Aéreo)

Isolamento
Domiciliar

Recomenda-se medidas de
precaução,
acompanhamento pela
Atenção Primária,
Monitoramento pela
Vigilância Epidemiológica do
município

Manter o paciente
em isolamento

Página 1
FLX 005 - Versão 03
01/09/2020
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ANEXO 3 - FICHA DE NOTIFICAÇÃO
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ANEXO 4 - RECOMENDAÇÕES PARA PESSOAS QUE PREENCHAM A DEFINIÇÃO DE
CASO SUSPEITO

ISOLAMENTO

AVALIAÇÃO

ENCAMINHAMENTO

1.
Os
pacientes
suspeitos devem utilizar
máscara cirúrgica desde
o momento em que forem
identificados na triagem
até sua chegada ao local
de isolamento, que deve
ocorrer o mais rápido
possível.

1. Realizar coleta de
amostras
respiratórias.

1. Os casos graves
devem
ser
encaminhados a um
hospital de referência
para
isolamento
e
tratamento.

2.
Qualquer
pessoa
que entrar no quarto de
isolamento, ou entrar em
contato com o caso
suspeito, deve utilizar EPI
(preferencialmente
máscara
n95,
nas
exposições por um tempo
mais
prolongado
e
procedimentos que gerem
aerolização;
eventualmente
máscara
cirúrgica em exposições
eventuais de baixo risco;
protetor
ocular
ou
protetor de face; luvas;
capote/avental).

2. Prestar primeiros
cuidados
de
assistência

2. Os casos leves
devem
ser
acompanhados
pela
Atenção Primária em
Saúde
(APS)
e
instituídas medidas de
precaução domiciliar.
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ANEXO 5- FLUXO LABORATORIAL DO ENVIO DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS

DIAGNÓSTICO
LABORATORIAL

A coleta da amostra de secreção respiratória é feita por swab (secreção de nasofaringe:
coleta com 1 swab de Rayon acondicionado em 01 frasco com meio de transporte viral.

Swab de
Rayon

Meio de
Transporte
Viral

A amostra coletada deverá ser encaminhada ao LACEN-MT para a pesquisa de
vírus influenza sazonal e vírus respiratórios - COVID-19. A requisição deverá ser
feita no GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial, sistema eletrônico do
LACEN/MT).
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ANEXO 6- FLUXO LABORATORIAL DE TESTAGEM RÁPIDA

DDdDI

DIAGNÓSTICO
LABORATORIAL
DD DIAGNÓSTICO
POR TESTAGEM RÁPIDA

LABORATORIAL

O teste rápido de anticorpos trata-se de um auxílio diagnóstico, de fácil execução e
com boa especificidade. Porém, possui sensibilidade limitada (deste teste é de
84,43%) sendo, portanto, uma ferramenta de diagnóstico indicada para ser utilizada
na fase de convalescença da doença. O teste será realizado conforme critérios das
notas informativas/técnicas do Ministério da Saúde (MS). Com apresentação da cópia
da notificação (Ficha de Investigação de síndrome gripal Suspeito de Doença pelo
Coronavírus 2019 – COVID-19 (B34.2).

O resultado será enviado para unidade de saúde
solicitante
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ANEXO 7 – PASSO A PASSO DA LAVAGEM DAS MÃOS
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ANEXO 8 – RECURSOS PÚBLICOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECEBIDOS PARA O
ENFRENTAMENTO DA COVID-19 ATÉ 04/11/2020
MÊS
Março
Abril
Maio

FONTE/ORIGEM
Ministério da Saúde (Fundo a Fundo)
Ministério da Saúde (Fundo a Fundo)

INSTRUMENTO LEGAL
Portaria nº 480
Portaria nº 774
Ministério Público Federal (Barra do Processo: 1000722Garças)
03.2020.4.01.3605
Junho
União - Governo Federal
Lei Complementar 173/2020
Julho
União - Governo Federal
Lei Complementar 173/2020
Julho
Ministério da Saúde (Fundo a Fundo)
Portaria nº 1666
Agosto
Ministério da Saúde (Fundo a Fundo)
Portaria nº 1666
Agosto
Ministério da Saúde (Fundo a Fundo)
Portaria nº 1857
Agosto
União - Governo Federal
Lei Complementar 173/2020
Agosto
Ministério da Saúde (Fundo a Fundo)
Portaria nº 2222
Setembro Ministério da Saúde (Fundo a Fundo)
Portaria nº 2358
Setembro Ministério da Saúde (Fundo a Fundo)
Portaria nº 2405
Setembro Ministério da Saúde (Fundo a Fundo)
Portaria nº 2516
Outubro
Ministério da Saúde (Fundo a Fundo)
Portaria nº 2721
Novembro Ministério da Saúde (Fundo a Fundo)
Portaria nº 3.008
TOTAL

VALOR
85.821,49
226.882,62
20.618,20
83.819,43
83.819,43
200.000,00
3.570.004,01
59.260,00
83.819,43
36.670,00
42.000,00
53.120,00
80.124,24
81.169,60
13.517,00
4.720.645,45

Mauro Rosa da Silva
Prefeito de Água Boa – MT
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