
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 

Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

Plano de Contingência Municipal 
para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus 2019 n-CoV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marechal Deodoro – Alagoas 
10 de abril de 2020 

 



 
 

ESTADO DE ALAGOAS 

Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 

PREFEITO: Cláudio Roberto Ayres da Costa 

VICE-PREFEITO: Walter Avelino da Alcântara 

 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Tânia Maria de Queiroz 

 

DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE 

Felipe Alvim de Souza Holanda 

 

DIRETORIA DE ATENÇÃO Á SAÚDE 

Maria Lucineide Paulo da Silva 

 

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA DA SAÚDE EM EXERCÍCIO 

Jackeline Targino de Moura Apinagés 

 

COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL 

Thália Raíza Oliveira de Lima 

 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO 

Hilzonete de Abreu Araújo 

 

COORDENAÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

Maria da Conceição de A. Baia 

 

COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Ilsy Líllyan Chaves 

 

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA 

Keciane Barros 

 

COORDENAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) 



 
 

ESTADO DE ALAGOAS 

Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 

Maria Ronalcia da Silva Sena 

 

COORDENAÇÃO DO ESPAÇO ACOLHER – CAPS 

Roseane de Lemos 

 

COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 

Daniele Teotônio Lins 

 

COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER E DA 

CRIANÇA 

Magda Maria Ferreira de Lucena 

 

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA 

Isabelle Christine G. da Rocha Araújo 

 

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO 

Alda Léa Rodrigues 

 

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL 

Antônio Borges Soares 

 

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 

Lucineide Maria Santos 

 

COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE ENDEMIAS 

Aureny da Rocha Costa 

 

COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Jonas Gomes Pinto 

 

COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA NUTRICIONAL 



 
 

ESTADO DE ALAGOAS 

Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 

Renarly Melo Torres 

 

COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DA SÁUDE 

João Claúdio Peixoto 

 

DIRETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR 

ESTÁCIO DE LIMA 

João Paulo Alves 

 

DIREÇÃO GERAL DA UPA IRMÃ DULCE 

Terezinha Inês Bruno 

 

COORDENADORA DE ENFERMAGEM 

Tuanny Rilley da Costa Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTADO DE ALAGOAS 

Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 

Apresentação 

Este documento apresenta o Plano de Contingência Municipal para 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

Em 30 de dezembro de 2019 as autoridades de saúde da província de 

Hubei notificaram um grupo de 4 pessoas ao CDC da China. A partir desse 

momento foram desencadeadas ações de controle, dentre elas foi instituído no 

dia 22 de janeiro de 2020 do Centro de Operações de Emergência em Saúde 

Pública (COE-COVID-19) do Ministério da Saúde. Em 3 de fevereiro de 2020, o 

Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19), por meio da Portaria MS n° 188, e conforme Decreto 

n° 7.616, de 17 de novembro de 2011. Em 20 de março de 2020, o Ministério da 

Saúde através da Portaria N°454, declara em todo o território nacional, a 

transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19). 

O Estado de Alagoas em 17 de março de 2020 através do decreto Nº 

69.501, adotou medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública 

e em 20 de março o Governo decreta situação de emergência de estado por 10 

dias. A Secretaria de Estado da Saúde monitora os casos suspeitos, incluindo o 

suporte laboratorial aos municípios. 

A Prefeitura de Marechal Deodoro vem adotando medidas preventivas 

para o enfrentamento da emergência de saúde pública. Em 05 de março através 

da Secretaria Municipal de Saúde foi realizado o Workshop Coronavírus com os 

profissionais de saúde do município. E em 18 de março foi publicado o Decreto 

N°011/2020, o qual decreta medidas temporárias de prevenção ao contagio pelo 

novo coronavírus (COVID-19). 
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Orientações para os Servidores Públicos Municipais e população em geral, 
para enfrentamento de situações relacionadas à Doença pelo Coronavírus 
2019 (COVID-19) 

A Secretaria Municipal de Saúde, suas equipes técnicas e seus servidores 

devem estar preparados para atuar mediante casos de COVID-19, seja nos 

episódios de caso(s) suspeito(s), confirmados(s), ou mesmo antes que 

quaisquer desses eventos aconteçam.  

A Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de Saúde elaboraram 

diversos materiais para orientação aos profissionais de saúde, bem como para 

a população em geral, os quais estão disponibilizados nos sites e nas redes 

sociais dessas instituições, bem como distribuído em locais públicos e privados 

de total acesso da população deodorense. 

Este Plano de Contingência entrará em vigor a partir da data de sua 

publicação e poderá ser editado a depender das atualizações de contágio do 

COVID-19. 

 

 Aspectos gerais do COVID-19  

Por se tratar de um novo agente do coronavírus e, portanto, de uma nova 

doença é natural que as orientações para seu enfrentamento sejam 

constantemente atualizadas à luz dos conhecimentos que se adquire sobre o 

vírus e a infecção por ele causada. Os conhecimentos da sua epidemiologia 

igualmente estão em curso. A situação epidemiológica global, no Brasil e no 

Estado se altera constantemente, podendo inclusive resultar em modificações 

nas recomendações feitas pelo Ministério da Saúde.  

Assim, é fundamental que se acompanhe diariamente as atualizações dos 

documentos técnicos e dos dados epidemiológicos nas fontes do Ministério da 

Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas e da Secretaria Municipal 

de Saúde.  
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Definição de caso de infecção humana pelo 2019-nCoV 

a) Caso suspeito 

Pacientes que apresente sinais e sintomas gripais. 

b) Caso Provável 

Caso suspeito que apresente resultado laboratorial inconclusivo para 2019-nCoV 

OU  

com teste positivo em ensaio de pan-coronavírus. 

c) Caso Confirmado 

Indivíduo com confirmação laboratorial conclusiva para o 2019-nCoV, 

independente de sinais e sintomas. 

d) Caso Descartado 

Caso que se enquadra na definição de suspeito e apresenta confirmação 

laboratorial para outro agente etiológico 

OU 

resultado negativo para 2019-nCoV. 

e) Caso Excluído 

Caso notificado que não se enquadra na definição de caso suspeito. Nessa 

situação, o registro será excluído da base de dados nacional. 

 

Orientações para casos suspeitos ou confirmados e contatos domiciliares 

Caso Suspeito ou Confirmado: orientações 

A notificação da suspeita é imediata e deve ser realizada pelo meio de 

comunicação mais rápido disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento 

do caso que se enquadra na definição de suspeito. A notificação é feita a 

Vigilância Epidemiológica Municipal e ao Centro de Informações Estratégicas e 

Resposta em Vigilância em Saúde de Alagoas (CIEVS/AL). 

Telefones Vigilância Epidemiológica Municipal: (82)98806-9429 / (82)99659-5366 / 

(82) 99639-8383 / (82) 99822-9905 

E-mails: dvsmarechaldeodoro@gmail.com / epidemiologiamarechal@hotmail.com 

mailto:dvsmarechaldeodoro@gmail.com
mailto:epidemiologiamarechal@hotmail.com
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Telefones CIEVS/AL: (82) 3315-2059/ 08002845415 (Horário comercial – todos 

os dias) (82) 98882-975 (24hs) 

E-mail: notifica@saude.al.gov.br 

Para a notificação e investigação de casos suspeitos do novo Coronavírus 

todos os serviços públicos e privados devem utilizar o FORMULÁRIO 

PADRONIZADO, disponível em http://bit.ly/2019-ncov. O serviço que atender o 

caso suspeito deve imprimir e preencher essa ficha, aguardando a equipe do 

CIEVS/AL que recolherá as notificações. No caso de dificuldades para acessar 

a ficha contatar o CIEVS/AL. 

A CID10 a ser utilizada é a: B34.2 – Infecção por Coronavírus de 

localização não especificada. 

Na suspeita do 2019-nCoV faz-se necessária a coleta de 2 (duas) 

amostras. As duas amostras devem ser encaminhadas ao LACEN/AL de 

imediato, para que este providencie o transporte para análise pelos laboratórios 

de referência. 

O exame solicitado é cadastrado no pelo serviço que coletou a amostra, 

dando atenção especial ao seguinte: 

 Ao preencher o campo “Agravo/Doença” registrar “Influenza” ou “vírus 

respiratórios”. 

  Anotar no campo “observação” da requisição que a (s) amostra (s) é de 

paciente que atende à definição de casos suspeito do novo Coronavírus.  

 

A (s) amostra (s) deve (m) ser encaminhadas ao LACEN/AL 

acompanhadas requisição do GAL e da ficha de notificação de caso suspeito.  

Instituiu-se um Grupo Técnico (GT) para atuarem de prontidão e trabalhar 

de modo plantão 24h para realizar investigação de possíveis casos suspeitos, 

investigação de casos notificados e atender denúncias. 

 

 

 

 

http://bit.ly/2019-ncov
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Orientações ao paciente de caso suspeito 

Orientar ao paciente que esteja na situação de caso suspeito de COVID-

19 o isolamento domiciliar por 10 dias e todas as condutas de proteção para os 

demais moradores do mesmo domicílio.  

É recomendável que o paciente fique em quarto individual, bem arejado. 

Caso não seja possível manter em quarto individual guardar distância de pelo 

menos 1 metro entre camas e usar máscara específica. 

Permanecer em domicílio até resultado do exame  

Se negativo: isolamento domiciliar cancelado  

Se positivo: o paciente deve permanecer em casa até não apresentar mais 

sintomas. Neste caso, se apresentar piora dos sintomas: procurar unidade de 

saúde para avaliação médica. Utilizar máscara e evitar transporte coletivo.  

 

Contatos Domiciliares: orientações  

Usar máscara quando estiver no mesmo cômodo com caso suspeito. As 

máscaras não devem ser tocadas ou manuseadas durante o uso. Lavar as mãos 

imediatamente após o contato com as secreções respiratórias.  

Observar surgimento de sintomas como febre e tosse/dor de 

garganta/coriza por 14 dias. Se surgirem, procurar atendimento médico 

imediatamente.  

 

ORIENTAÇÕES PARA A COMUNIDADE 

Para os indivíduos SEM sintomas respiratórios devem ser reforçadas as 

orientações de lavagem correta das mãos e de etiqueta respiratória (evitar tossir 

ou espirrar em público e se for necessário, fazê-lo levando à boca ao antebraço).  

Uso de máscara não é necessário, pois não há evidências disponíveis em 

sua utilidade para proteger pessoas não doentes. 

Para indivíduos COM sintomas respiratórios orientar o uso de máscara e 

procurar atendimento médico se apresentar febre, tosse e dificuldade em 
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respirar, o mais rapidamente possível. Importante orientar o uso correto das 

máscaras. 

O uso de uma máscara isoladamente não é suficiente para fornecer 

proteção, é necessário combinar com higiene de mãos e outras medidas 

de prevenção para impedir a transmissão pessoa a pessoa. 

Para o uso correto de máscaras observar:  

 Cobrir a boca e o nariz e ajustar a máscara ao rosto;  

 Enquanto estiver em uso, evitar tocar na máscara;  

 Remover a máscara por trás, não tocar na frente;  

 Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente na máscara usada, 

higienizar as mãos. Descartar a máscara imediatamente após a remoção  

 Substituir a máscara por uma nova máscara limpa e seca assim que ficar 

úmida;  

 Não reutilizar as máscaras descartáveis;  

 Descartar máscaras após cada uso;  

 Máscaras de pano (por exemplo, algodão ou gaze) não são recomendadas 

sob qualquer circunstância.  

 

Reorganização do fluxo de atendimento nas unidades básicas de saúde 
(determinações e recomendações)  

Serão fornecidos para todos os servidores da saúde Equipamentos de 

Proteção Individuais (EPI’s) adequados aos atendimentos clínicos, visitas 

domiciliares e serviços administrativos. 

O horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde continuará 

sendo das 8hs às 16hs, se mantendo os atendimentos das equipes de Saúde na 

Hora sendo em José Dias/Terra da Esperança de 7hrs às 19hrs e na unidade de 

Vila Altina/Estiva das 8hrs às 20hrs. 
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ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Médico e enfermagem 

1. As consultas agendadas de médicos e enfermeiras foram canceladas; 

2. O atendimento clínico de médicos e enfermeiras que não puderem ser 

adiados (gestantes), deve ser realizado mediante agendamento por hora 

marcada, evitando assim aglomeração de pessoas nas salas de espera; 

3. Serão reduzidos os atendimentos por turno, ou seja, a quantidade de 

pacientes atendidos será diluída no decorrer do dia na carga horária de 

funcionamento das unidades de saúde; 

4. Teste do pezinho deverá ser agendado; 

5. A realização de citologias e testes rápidos está suspensa no período de 

18/03 a 01/04, pondo a salvo a possibilidade de revogação ou prorrogação 

pelo período que se reputar necessário; 

6. As vacinas de rotina que estiverem com aprazamento em dias no período 

de vigência dessa nota serão suspensas por 20 dias, ou seja, até o dia 15 

de abril;  

7. A 1ª fase da campanha de vacinação contra influenza que tem como 

público alvo os idosos acontecerá de forma domiciliar, ou seja, a equipe 

de saúde irá casa a casa realizar a vacinação nos idosos.   

8. Seguir os protocolos de atendimento, anamnese e educação em saúde 

criados pelo Município de Marechal Deodoro; 

9. Orientar às pessoas idosas e em grupos de risco que só se dirijam à 

Unidade Básica de Saúde em caso de urgência; 

10.  As receitas dos medicamentos de uso contínuo devem ser solicitadas 

pelos agentes comunitários de saúde; 

11.  Idosos com 60 anos ou mais receberão medicamentos, inclusive os de 

uso restrito em casa, bem como fraldas geriátricas; 

12.  Médicos e enfermeiros deverão permanecer na Unidade Básica de 

Saúde durante o horário normal de trabalho e na ausência de pacientes 

que necessitem de atendimento de urgência, os profissionais ficarão 

responsáveis pela Educação em Saúde. 
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Saúde bucal 

1. Ficam suspensos os atendimentos eletivos, apenas as urgências (dor, 

traumas, edemas e abscessos, celulites) deverão ser atendidas. Orienta-

se que os cirurgiões dentistas não provoquem aerossóis neste respectivo 

atendimento; 

2. Ações coletivas realizadas rotineiramente pela equipe de saúde bucal 

ficam suspensas no período de 18/03 a 01/04, pondo a salvo a 

possibilidade de revogação ou prorrogação pelo período que se reputar 

necessário; 

3. Todos os pacientes que precisem de procedimentos odontológicos 

precisarão passar obrigatoriamente por uma rigorosa pré-consulta que, 

pode ser feita pelo profissional cirurgião dentista, médico ou enfermeiro; 

4. Os cirurgiões dentistas deverão se necessário atuar na triagem dos 

pacientes caso suspeito, dando apoio retaguarda a equipe de 

enfermagem; 

5. Os odontólogos deverão permanecer na Unidade Básica de Saúde 

durante o horário normal de trabalho e na ausência de pacientes que 

necessitem de atendimento de urgência, os profissionais ficarão 

responsáveis pela Educação em Saúde. 

 
 

Agentes comunitários de saúde (ACS) 

1. Deverá ser prioridade as medidas de prevenção e paramentação 

adequadas; 

2. Realização de educação em saúde nas visitas domiciliares com entrega 

de material educativo; 

3. Agendar as consultas necessárias com hora marcada; 

4. Agendar as consultas com antecedência para que os prontuários sejam 

retirados no dia anterior ao atendimento, possibilitando que o usuário 

fique o menor tempo possível dentro da Unidade Básica de Saúde; 
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5. Participar das entregas de medicamentos aos indivíduos com 60 anos ou 

mais; 

6. Participar das ações realizadas pela equipe de saúde na forma de 

apoiador sempre que necessário; 

7. Os agentes comunitários de saúde deverão permanecer em sua 

microárea ou Unidade Básica de Saúde durante o horário normal de 

trabalho, colaborando com os demais profissionais ficando responsáveis 

pela Educação em Saúde nas salas de espera. 

 

Recepção 

1. Orientar a todos os usuários que chegarem à Unidade Básica de Saúde 

lavar as mãos com água e sabão e sequem com papel toalha. Cada 

Unidade disponibilizará uma pia em uma sala ou banheiro para que essa 

ação seja realizada. 

2. Os agentes administrativos de maneira geral deverão permanecer na 

Unidade Básica de Saúde durante o horário normal de trabalho, 

colaborando com os demais profissionais ficando responsáveis pela 

Educação em Saúde nas salas de espera. 

 
Limpeza e desinfecção 

1. A limpeza e desinfecção das Unidades Básicas de Saúde deverá ser 

realizada de forma constante dando especial atenção aos banheiros e 

maçanetas. Devem ser usados produtos específicos para esse fim (água 

sanitária, desinfetantes, hipoclorito, álcool 70º e papel toalha). 

2. Os profissionais da limpeza deverão permanecer na Unidade Básica de 

Saúde durante o horário normal de trabalho, colaborando com os demais 

profissionais ficando responsáveis pela Educação em Saúde nas salas de 

espera. 
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Agentes de Combate as endemias (ACE) 

1. Deverá ser realizada educação em saúde nas visitas domiciliares, quanto 

as prevenções sobre o Coronavírus; 

2. O 2° ciclo que se iniciaria dia 23/03 será adiado tendo início previsto para 

o dia 24/03; 

3. Será realizado Levantamento de índice + Tratamento no período de 24/03 

a 30/05. 

 

Vigilância sanitária 

1. As visitas realizadas pela Vigilância Sanitária em estabelecimentos 

comerciais ficam suspensas por 10 dias, diante do Decreto de emergência 

do Governo do Estado de Alagoas publicado no dia 20 de março de 20. 

2. Os profissionais deverão permanecer em serviço durante o horário normal 

de trabalho, colaborando com os demais profissionais da Saúde. 

 

Melhor em casa 

Escala de visitas multidisciplinares domiciliares semanais:  

1. As visitas domiciliares de rotina semanais nos pacientes estáveis 

clinicamente, ficam sendo acompanhadas via telemonitoramento e solicitado ao 

cuidador (familiar responsável) que nos comunique qualquer intercorrência ou 

suspeita de piora do quadro solicitando a visita; 

2. Os cuidadores serão orientados a restringir as visitas aos pacientes 

inclusive familiares; 

3. Os cuidadores serão orientados a sair de casa somente em casos 

necessários e tomar as medidas de segurança e precauções; 

4. Os cuidadores serão orientados a redobrar a atenção às medidas de 

higiene, lavagem das mãos e uso de EPI’s necessários e se apresentarem 

alguns dos sintomas gripais (febre, tosse, dor de garganta ou dispneia) 

comunicar imediatamente a equipe e evitar o contato com o paciente, e procurar 

uma unidade básica de saúde, nos horários recomendados; 
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5. Os pacientes que não apresentarem um quadro estável ou que necessitem 

de acompanhamento domiciliar presencial ou quaisquer procedimentos (trocas 

de sonda, administrações de medicações parenterais, curativos complexos 

exclusivos de cunho profissional) serão atendidos normalmente e os 

profissionais tomarão as medidas de precaução para evitar a transmissão 

cruzada; 

6. Os pacientes serão classificados pela equipe de acordo com seu quadro 

clinico sendo atualizado sempre que necessário para definir quais serão 

monitorados pelo telefone e quais necessitarão da visita domiciliar; 

Das visitas domiciliares de triagens:  

1. Permanecem seguindo o protocolo de toda terça, quarta e quinta-feira a 

realização das triagens domiciliares, reforçando o uso das precauções 

padrões e com o intuito de atender os pacientes com perfil para AD2 e 

AD3 de acordo com a capacitação da equipe do SAD considerando os 

critérios que rege o caderno de atenção domiciliar do Ministério da Saúde 

e a portaria MS nº 825 de 16 de abril de 2016, e minimizar ainda mais 

neste momento o contato destes pacientes com a rede hospitalar; 

2. Pacientes vindos de outros municípios ou de locais onde há casos 

confirmados de COVID-19 e que forem sintomáticos serão tomadas todas 

as medidas de precauções de contato para pacientes sobre suspeita e 

serão monitorados durante os 14 dias decorrentes de sua chegada ou 

ainda início dos sintomas; 

3. Pacientes com critérios apenas para fisioterapia não serão admitidos de 

acordo com as recomendações da portaria em vigência acima citada, 

serão estabilizados clinicamente e orientados sobre a forma do 

atendimento do programa e no momento atual deste plano de 

contingência; 

Do serviço de enfermagem na realização dos curativos domiciliares: 

1. Os curativos domiciliares dos pacientes continuarão sendo realizados 

diariamente; 
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Do serviço de fisioterapia: 

1. Os pacientes atendidos em fisioterapia de modo respiratório 

permanecerão com o acompanhamento de acordo com o cronograma da 

Fisioterapeuta. Os pacientes atendidos em fisioterapia de modo motor serão 

suspensos temporariamente e instruídos os cuidadores a realizar as 

manobras de manutenção sem haver prejuízos em seu atendimento (uma 

vez que todos os nossos pacientes em acompanhamento atualmente já 

possuem lesões estabelecidas) e orientados a comunicar a Fisioterapeuta a 

qualquer dúvida; 

Do serviço de nutrição, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, 

odontologia e assistência social: 

Seguirá as mesmas recomendações do tópico Escala de visitas 

multidisciplinares domiciliares semanais, acima citado. 

Do serviço de coletas laboratoriais: 

1. A coleta de material biológico (sangue/urina) será agendada pelo 

laboratório municipal junto à responsável pelo programa mediante demanda 

sendo priorizado as demandas emergenciais. 

2. Fica estabelecido mediante escala diária, que o profissional que executará 

as coletas domiciliares não fará visitas ou procedimentos nos demais 

pacientes atendidos pelo Melhor em Casa neste dia, e também o carro usado 

para tais coletas não será utilizado para outro fim antes de procedimentos de 

limpeza e desinfecção. 

Do encontro de cuidadores: 

1. Ficam suspensos por tempo indeterminado as atividades em grupos com 

os cuidadores, sendo realizada as orientações em todos os domicílios em 

atendimento e disponibilizado o telefone celular da coordenação do programa 

para que sejam esclarecidas quaisquer dúvidas dos mesmos. 
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MÉDIA COMPLEXIDADE 

Centro de Saúde Professor Estácio de Lima (CESPEL) 

1. Os atendimentos serão suspensos; 

2. Será dada férias coletiva aos profissionais médicos; 

3. Os profissionais técnicos(as) de enfermagem e enfermeiros passarão a 

dar suporte na Atenção Primária em Saúde. 

 

Centro de especialidades odontológicas (CEO) 

1. Fazer uso de panfletos e banners explicativos na sala de espera, 

orientando sobre o coronavírus. A Educação em Saúde deve ser realizada 

de forma massiva. 

2. Os cirurgiões dentistas plantonistas deverão realizar procedimentos, 

apenas nos casos excepcionais.  

3. Só será permitido em todas as dependências do CEO apenas um 

acompanhante por pessoa. 

4. Das especialidades ofertadas cirurgia buco maxilo facial, endodontia, 

periodontia, radiologia, especialista em pacientes especiais. 

5. Os profissionais deverão permanecer na Unidade de Saúde durante o 

horário normal de trabalho, colaborando com os demais profissionais da 

Saúde. 

 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

1. Ficam suspensos os serviços de atendimento ao público; 

2. Fica suspenso a permanência de pacientes em todos os ambientes do 

CAPS; 

3. Os profissionais deverão permanecer na Unidade de Saúde durante o 

horário normal de trabalho, colaborando com os demais profissionais da 

Saúde; 

4. A medicação foi entregue aos pacientes para duração de 15 dias e se 

necessário será entregue de maneira domiciliar. 
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Serviços de fisioterapia 

1. Ficam suspensos os serviços de fisioterapia realizados no município 

durante o período de 18/03 a 01/04, pondo a salvo a possibilidade de 

revogação ou prorrogação pelo período que se reputar necessário. 

Laboratório de exames 

1. Fica mantida a realização de exames de urgência, mediante agendamento, 

evitando assim aglomeração de pessoas. 

2. Ficam suspensos os serviços de fisioterapia realizados no município 

durante o período de 18/03 a 01/04, pondo a salvo a possibilidade de 

revogação ou prorrogação pelo período que se reputar necessário. 

3. Fica suspensa a realização de exames nas Unidade Básicas de Saúde. 

 
 

REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
  
Hospital 24 horas  

 

1. Fazer uso de cartazes explicativos na sala de espera, orientando sobre o 

Coronavírus. A educação em saúde deve ser realizada de forma massiva; 

2. Só será permitido em todas as dependências do hospital apenas um 

acompanhante por pessoa nos casos necessários, tais como: crianças, 

idosos e deficientes físicos; 

3. Os médicos plantonistas deverão realizar atendimentos ambulatoriais, 

apenas nos casos excepcionais, os demais serão contra referenciados 

para a Unidade Básica de Saúde; 

4. Casos graves deverão ser encaminhados para a UPA Irmã Dulce; 

5. A equipe será treinada para realização de coleta de amostras de 

pacientes suspeitos para COVID-19, posteriormente a coleta será 

realizada no Hospital 24h e será enviará ao LACEN/AL. 
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BARREIAS SANITÁRIAS 

1. Instalação de Barreiras Sanitárias nas principais vias de acessos aos 

Bairros do Município; 

2. Instalação de Barreiras Sanitárias na Feira Livre do Município; 

3. Aferição de temperatura através de termômetro digital, com orientação de 

fluxo para indivíduos que apresentem temperatura superior a 37.8ºC; 

4. Orientação e esclarecimentos acerca de sinais e sintomas indicativos de 

COVID-19; 

5. Orientação sobre os fluxos de atendimentos na Atenção Primária e 

Unidades de urgência para pacientes com sinais e sintomas indicativo de 

COVID-19; 

 

DESINFECÇÃO DE VIAS PUBLICAS 

1. Desinfecção e lavagem de vias públicas municipais ; 

2. Desinfecção e lavagem de praças públicas municipais; 

3. Desinfecção e lavagem de prédios púbicos; 

 

                 DISK COVID-19 

1. Criação de um Canal de Comunicação entre a população e o GT-COVID-

19, sob número telefônico (082) 999836-0704, gerenciado pelo GT-

COVID-19 da SMS-Marechal Deodoro; 

2. Este Canal de Comunicação serve para esclarecimentos de dúvidas 

referentes ao COVID-19; 

3. Recebimento de queixas acerca de descumprimento de isolamento dos 

populares e/ou quarentena de pacientes confirmados ou em investigação; 

4. Orientação do fluxo de atendimento na Atenção Primária e serviço de 

Urgência para pacientes com sintomatologia sugestivo de COVID-19; 
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CENTRO DE TRIAGEM  

1. Adaptação de dois espaços, com mudança de finalidade, que servirão de 

referência como Centro de Triagem para Síndromes Gripais; 

2. Esses espaços serão descentralizados, sendo um na região central do 

município e outro no Bairro Massagueira; 

3. Terá horário de funcionamento das 07:00 às 19:00 horas, os sete dias da 

semana, em um período mínimo de três meses, podendo ser prorrogado; 

4. O serviço terá característica de unidade porta aberta para atender a 

demanda espontânea; 

5. O serviço contará com: atendimento médico e de enfermagem, realização 

de sorologia IgM e IgG; 

 

HOSPITAL DE CAMAPANHA 

 

1.Criação de um Hospital de Campanha com 16 leitos retaguarda para 

pacientes que apresentem quadros leves, confirmados ou em investigação 

para SARS-COV-2, novo COVID-19; 

2. Esse espaço receberá pacientes oriundos da UPA Irmã Dulce e dos Centros 

de Triagem; 

2.O hospital contará com um Serviço Móvel de Urgência, que ficará à 

disposição, para transporte de seus pacientes; 

3.O hospital contará com estrutura de laboratório de bioquímica; 
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UPA 
 
Fluxograma de atendimento 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma de notificação 

Enfermeira da classificação oferece máscara cirúrgica ao paciente certificando-se do uso 

correto da mesma, encaminha o paciente ao isolamento para termino de classificação de 

risco e avaliação médica e finaliza a classificação de risco 

 

Paciente que se enquadra na definição de caso (SINTOMAS GRIPAIS) 

Enfermeiro encaminha dados do paciente para a recepção para finalizar 

cadastro 

Enfermeira da classificação entra em contato com o CIEVS-AL para 

notificar no telefone: 82 3315-2059 e comunica a enfermeira do 

SCIRAS da unidade (Eliane Jatobá) 

 

Após atendimento médico, equipe de enfermagem entra em contato 

com o laboratório para realizar coleta de exame 

 

Paciente necessita de cuidados intensivos? 

 

Médico solicita transferência 
do paciente para unidade de 

referência do estado 
 

 

Paciente encaminhado para 
isolamento domiciliar com 

orientações 
 

SIM NÃO 
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Fluxograma para notificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicar o laboratório da UPA para realização da coleta da amostra 
de nasofaringe 

 

Acionar a vigilância epidemiológica do município e o CIEVS (Relatar 
caso clínico do paciente) (82) 3315-2059/ 08002845415 (Horário 

comercial – todos os dias) / (82) 98882-9752 (24 h) 
 

Preencher formulário GAL (Pasta na classificação de risco) 
 

Preencher formulário de notificação SRAG em casos de síndromes respiratórias agudas 
grave (pasta na classificação de risco / 2 CÓPIAS: uma para o LACEN e outra fica na 

unidade) 
 

Preencher formulário online no link: 
 http://bit.ly/2019-ncov  

em caso de congestionamento no site preencher ficha manual de notificação de para 

casos suspeito de coronavírus e posteriormente inserir no sistema 

 

Nos casos de pacientes que apresente dispneia (FR >24 irpm, com 
saturação de oxigênio < 95%), ou desconforto respiratório, ou óbito, 

preencher também a ficha de notificação de SRAG (pasta na 
classificação de risco). 

 

 

http://bit.ly/2019-ncov
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USO DE EPI 

Sequência correta de colocar os 

EPI’s 

Sequência correta para retirar os 

EPI’s    

1. Higienização das mãos 1. Retirar as luvas 

2. Colocar óculos ou protetor 

facial  

2. Retirar o avental/capote 

3. Colocar o gorro  3. Retirar a máscara 

4.Colocar a máscara 4. Retirar o óculos ou protetor 

facial 

5.Colocar o avental/capote 5. Retirar o gorro 

6.Colocar as luvas 6. Higienizar as mãos 
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ANEXOS 

 

6. Fluxo de notificação do caso suspeito de 2019-nCoV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviço de saúde público (Atenção Primária a Saúde, média 

complexidade, urgência e emergência) 

Atende paciente que se enquadra na 

definição de caso (SINTOMAS GRIPAIS) 

Notifica caso de imediato a Vigilância 

Municipal e ao CIEVS/AL, preenche a 

ficha para entregar ao CIEVS/AL 

CIEVS/AL notifica ao CIEVS nacional e recolhe ficha de 

notificação no serviço, investiga e monitora o caso e seus 

contatos 
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7. Fluxo de coleta e envio da amostra do caso suspeito de 2019-nCoV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviço de saúde público (Atenção Primária a 

Saúde, média complexidade, urgência e emergência) 

 

 Atende paciente que se enquadra na 

definição de caso (SINTOMAS GRIPAIS) 

 

Coleta 2 amostras: 

1. Swab combinado (nasal/oral); 

2. Coletar aspirado de nasofaringe (ANF) 

3. Amostra da secreção respiratória 

inferior (escarro ou lavado traqueal ou 

lavado bronco alveolar) 

Cadastra exame no GAL e preenche ficha 

 

Manter as 

amostras 

refrigeradas (4°C a 

8°C) até chegar ao 

LACEN/AL 

 

Envia amostras ao LACEN/AL 

(imediatamente ou em até 24h) 

acompanhadas da ficha do GAL e de 

notificação 

(LACEN/AL segue fluxo definido para 

análise) 

 

Aciona o CIEVS para articular junto ao LACEN a coleta e 

posteriormente quando a coleta estiver sendo realizada no 

município será: 

Encaminha paciente para coleta: 

 Hospital 24 horas ou      

 UPA Irmã Dulce ou     
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Cronograma de plantão epidemiológico/GT 

 

PROFISSIONAL Telefone 

TÂNIA QUEIROZ 99940-6468 

JACKELINE TARGINO 98806-9429 

THAILA RAÍZA OLIVEIRA DE LIMA 99840-9007 

ALDA LÉA RODRIGUES 99639-8383 

JULILDA MARIA  99976-0201 

LUCINEIDE PAULO  99659-5366 

DANIELE TEOTÔNIO LINS  99822-9905 

IZABELLE CRISTINE 99900-4720 
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8. Ficha de notificação para casos suspeitos e prováveis de Novo 

Coronavírus (COVID-19) 
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9. Ficha GAL 
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10. Formulário agente comunitário de saúde (ACS) e recepcionista 

 

11. Formulário técnica(o) de enfermagem 

 



 
 

ESTADO DE ALAGOAS 

Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 

12. Formulário enfermeira(o) 

 

 

 

 



 
 

ESTADO DE ALAGOAS 

Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 

 

13. Formulário médica(o) 

 


