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Antecedentes 

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

 
 

DIAS DATA ÓRGÃO ACONTECIMENTO 

D-28 08/12/2019 CDC China Primeiros casos identificados entre profissionais de saúde. 

D-7 29/12/2019 CDC China Atendimento de quatro pessoas com pneumonia indeterminada em Wuhan/China. 

D0 05/01/2020 OMS OMS emite o primeiro comunicado sobre Pneumonia de causa desconhecida na 
China. Naquele momento com 44 casos registrados. 

D+4 09/01/2020 CDC China Identificado e caracterizado o agente etiológico da pneumonia, um novo tipo de 
Coronavírus (2019-nCoV). 

D+15 20/01/2020 OMS 1º Relatório Situacional da OMS, com atualização e informação de agravamento da 
situação epidemiológica. 

 
D+17 

 
22/01/2020 

SVS/ 
Ministério da Saúde 

Ativação do Centro de Operações de Emergências para gestão da resposta aos casos 
de Infecção Humana pelo 2019-nCoV no território nacional. 

 

D+22 
 

27/01/2020 
OMS Retifica a avaliação de risco e classifica o evento como nível elevado para uma 

potencial Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. No entanto não 
realiza a declaração. 

 
D+23 

 
28/01/2020 

SVS/ 
Ministério da Saúde 

Publicação de Boletim Epidemiológico com Guia de Vigilância e Plano de Contingência. 
Coletiva de Imprensa. 

D+23 28/01/2020 SESPA Instituição do Comitê Técnico Assessor de Informações Estratégicas e Respostas 
Rápidas à Emergência 2019-nCov. Ativação do Centro de Operações de Emergências 
para gestão da resposta aos casos de 2019-nCoV no âmbito da Vigilância em Saúde. 

D+25 30/01/2020 OMS Declara Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional 

D+27 01/02/2020 SVS/ 
Ministério da Saúde 

MS declara nível de resposta Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN) – questões orçamentárias. 

 
Características gerais sobre a infecção humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV) 

O coronavírus foi isolado pela primeira vez em 1937, porém descrito apenas em 1965. São vírus RNA da ordem 
dos nidovirales da família coronaviridae e subfamília betacoronavírus que inclui os víus da SARS-CoV, MERS- 
CoV e 2019- nCoV, altamente patogênicos e responsáveis por causar síndrome respiratória e gastrointestinal. 
Além desses três, há outros quatro tipos de coronavírus que podem induzir doença no trato respiratório 
superior em imunodeprimido, bem como afetar crianças, jovens e idosos. Todos os coronavírus que afetam 
humanos tem origem animal, como camelos, gado, gatos e morcegos. 

Atualmente, um número crescente de pacientes relata não ter tido contato com animais, indicando a 
ocorrência de disseminação de pessoa para pessoa. 

No momento, não está claro o quão fácil ou sustentável esse vírus está se disseminando entre as pessoas. As 
autoridades chinesas relatam que a disseminação sustentada de pessoa para pessoa está ocorrendo na China. 

Quanto à disseminação de pessoa para pessoa que ocorreu com MERS-CoV e SARS-CoV, acredita-se que tenha 
ocorrido principalmente por meio de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou 
espirra, semelhante à maneira como a influenza e outros patógenos respiratórios se espalham. A disseminação 
de MERS-CoV e SARS-CoV entre pessoas geralmente ocorre entre contatos próximos. 

O período médio de incubação da infecção por todos os coronavírus é de 5 dias, com intervalo que pode  
chegar até 16 dias e a transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS- CoV é em média de 7 dias após o 
início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do 2019- nCoV sugerem que a transmissão possa ocorrer, 
mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. 



PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 
Inhang/PA 

17 março de 2020 

3 

 

 

A suscetibilidade é geral, por ser um vírus novo, e não se sabe se a infecção em humanos gera imunidade 
contra novas infecções e se essa imunidade é por toda a vida. 

O espectro clínico da infecção pelos coronavírus é muito amplo, podendo variar de um simples resfriado 
até uma pneumonia severa. No caso de infecção pelo 2019-nCoV, os dados mais atuais indicam sinais e 
sintomas respiratórios, principalmente febre, tosse e dificuldade para respirar. 

Até o dia 2 de janeiro, entre os pacientes internados em Wuhan, as complicações incluíram síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG), lesão cardíaca aguda e infecção secundária, com letalidade de 15%. 

 
 

Objetivos 

 Reduzir o impacto da introdução e possível surto de 2019-nCoV no municipio de Inhangapí-Pará quanto a 
morbidade e mortalidade; 

 Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação de ações adequadas e 

oportunas aos objetivos 
 
 

Definições operacionais 

Caso suspeito de infecção humana pelo 2019-nCoV 

Todo indivíduo com febre e sintomas respiratórios (tosse e dificuldade para respirar) E que nos últimos 14 
dias antes do início dos sintomas tenha histórico de viagem para área com transmissão confirmada (China) OU 
que nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas tenha tido contato próximo com caso suspeito OU 
confirmado de 2019-nCoV. 

Caso confirmado de infecção humana pelo 2019-nCoV 

Indivíduo com confirmação laboratorial conclusiva para o 2019-nCoV, independente de sinais e sintomas. 

Caso descartado de infecção humana pelo 2019-nCoV 

Caso que não se enquadre na definição de suspeito e apresente resultado laboratorial negativo para 2019- 
nCoV OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico. 

Níveis de resposta 

Este 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 Coronavírus afetar o Pará e o impacto na 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 coronavírus (2019-nCoV) 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, Ministério da Saúde e evidências científicas 
publicadas em revistas científicas. 
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Alerta 

O Nível de resposta de Alerta corresponde à situação em que o risco de introdução do 2019-nCoV no Pará é 
elevado e sem casos suspeitos. 

Neste nível de resposta, deve-se implantar a estrutura do Centro de Operações de Emergênciais para respostas 
ao 2019-nCoV (COE-nCoV) na vigilância em saúde, de forma simplificada e restrita aos órgãos e instituições 
mais relacionados com a competência de detectar, investigar, manejar e notificar casos potencialmente 
suspeitos da infecção humana pelo novo coronavírus. Nesse momento inicial, várias doenças respiratórias 
comuns poderão ser fator de confusão. Para isso, é necessário dispor de todas as definições de caso que 
contemplem situações possíveis, incluindo a definição de caso excluído. Importante salientar a todos os 
serviços que as definições serão suficientemente sensíveis no início e progridem para maior especificidade. No 
entanto, mesmo no início, alguns casos podem não se enquadrar na definição adotada. Nessas situações, deve- 
se avaliar caso a caso, devendo prevalecer a conduta clínica local, mesmo que o caso em questão não seja 
incluído para investigação, no primeiro momento. 

A composição do COE-nCoV neste nível levará em consideração a Secretaria de Estado de Saúde Pública do 
Pará, as Secretarias Municipais relacionadas, além de instituições convidadas Ad-Hoc. 

Ações a serem realizadas pelos setores/instituições: 

1. Vigilância epidemiológia 

 Implantar o COE-nCoV; 

 Acompanhar a circulação/comportamento do 2019-nCoV no Brasil e no mundo; 

 Monitorar e avaliar os casos notificados de 2019-nCoV no estado e Municipio; 
 Apoiar e assessorar as ações das vigilâncias epidemiológicas regionais e municipais frente à 

investigação de casos notificados de 2019-nCoV na esfera municipal; 

 Emitir alertas, notas técnicas e boletins epidemiológicos sobre 2019-nCoV; 

 Apoiar a elaboração de boletins e alertas a situação epidemiológica COE-nCoV; 

 Realizar reuniões técnicas presenciais ou por meio de videosconferências no município. 

2. Laboratório 

 Garantir capacitação e orientações em coleta, armazenamento e transporte de amostras para o 
diagnostico de vírus respiratórios; 

 Garantir os insumos necessários para coleta, armazenamento e envio de amostras (swab, bomba 
aspiradora, meio de cultura, máscara PFF2). 

3. Assistência primária 

 Orientar os profissionais de saúde dos estabelecimentos de atenção primária quanto aos protocolos e 
fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do 2019-nCoV estabelecidos 
nacionalmente, para: 

o Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome gripal; 

o Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e contatos, conforme 
definiçao de caso; 

o Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal; 

o Garantir o manejo do paciente, conforme protocolo de manejo e tratamento de síndrome gripal 
e respiratória aguda grave. 

4. Urgência e Emergência/Unidades de Pronto Atendimento 

 Orientar os profissionais de saúde dos estabelecimentos de urgência e emergência e unidades de pronto 
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atendimento quanto aos protocolos e fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância 
epidemiológica do 2019-nCoV estabelecidos nacionalmente, para: 

o Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome gripal; 

o Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e contatos, conforme 
definiçao de caso; 

o Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal; 

o Garantir o manejo do paciente, conforme protocolo de manejo e tratamento de síndrome gripal 
e respiratória aguda grave. 

5. Assistência em média e alta complexidade 

 Orientar os profissionais de saúde dos estabelecimentos de média e alta complexidade quanto aos 
protocolos e fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do 2019-nCoV 
estabelecidos nacionalmente, para: 

o Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome respiratória aguda grave; 

o Avaliar todo caso de síndrome respiratória aguda grave quanto ao histórico de viagem e 
contatos, conforme definiçao de caso; 

o Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal; 

o Garantir o manejo do paciente, conforme protocolo de manejo e tratamento de síndrome 
respiratória aguda grave; 

o Realizar coleta de material biológico para diagnóstico de vírus respiratórios, conforme 
orientações técnicas divulgadas. 

6. Diretoria de Desenvolvimento e Auditoria dos Serviços de Saúde - Regulação 

 Indicar os hospistais a serem referência aos casos graves de 2019-nCoV com a reserva de leitos de 
isolamento; 

 Estabelecer fluxo de regulação de casos graves aos hospitais selecionados como referência (Anexo 1). 

7. Diretoria de Desenvolvimento da Rede Assistencial 

 Garantir os equipamentos necessários para o manejo dos pacientes graves nos hospitais de referência. 

8. Vigilância sanitária 

 Implementar as ações de monitoramento diariamente via telefone aos Estabelecimentos Asistenciais de 
Saúde (EAS), cadastrados e notificantes no NOTIVISA, das informações visualizadas; 

 Programar intersetorialmente o processo de vistoria integrada para as conformidade aos protocolos 
especificos da segurança do paciente e controle de infecção hospitalar do 2019-nCoV; 

 Apoiar e assessorar as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar dos CRS, municípios e EAS quanto 
aos protocolos especificos da segurança do paciente e controle de infecção hospitalar do 2019-nCoV; 

 Emitir e disponibilizar nota técnica especifica para as CCIH/Segurança do Paciente (SP), em 
conformidade com o Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo novo Coronavírus 
(2019-nCoV) no Pará e a nota tecnica 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA; 

 Emitir alertas e sensibilizar os profissionais de saúde atuante na Vigilancia sanitaria/CCIH’S e Segurança 
do Paciente, quanto à detecção de casos supeitos e ao cumprimento dos protocolos especificos; 

 Integrar o COE-nCoV, participando das ações estrategicas de controle e vigilancia epídemiologica aos 
EAS’S cadastrados e notificantes do formsus. 

 Realizar reuniões tecnicas internas da vigilancia sanitaria para atualizações e socialização das informações 
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dos boletins epidemiologicos MS/SVS/COE e SESPA/DEPI/COE. 

9. ANVISA – Coordenação Estadual de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos 
Alfandegados do Pará (CVPAF/PA) 

Os principais pontos de entrada identificados no Pará são: o Aeroporto Internacional Val de Cans, situado em 
Belém, o Porto de Vila do Conde, em Barcarena, e os Portos de Belém, de Santarém e de Trombetas, em 
Oriximiná. A Anvisa conta com um Plano de Contingência para Evento de Saúde Pública de Interesse 
Internacional, implementado e atualizado, para esses pontos de entrada, assim como a Infraero para os 
aeroportos. 

As principais ações previstas são: 

 Observar e acompanhar as orientações da OMS para pontos de entrada; 

 Instuição de plantão 24h, para a vigilância sanitária, em aeroportos internacionais que recebem voos 
internacionais noturnos (período de 16:30 às 07:00); 

 Disponibilizar e monitorar os avisos sonoros em inglês, português, mandarim e espanhol sobre sinais e 
sintomas, etiqueta respiratória e cuidados básicos de higiene; 

 Intensificar os procedimentos de limpeza e desinfecção nos terminais e meios de transporte reforçando a 
utilização de EPI; 

 Garantir, junto à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), a detecção de casos 
suspeitos e utilização de EPI pelas equipes de vigilância sanitária e dos postos médicos dos pontos de 
entrada; 

 Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal e estadual, conforme fluxo de notificação 
estabelecido; 

 Apoiar as vigilâncias epidemiológicas municipais e estadual quanto a viabilização de listas de viajantes, de 
voos e embarcações, visando a investigação de casos suspeitos e seus contatos; 

 Atualização dos Planos de Contingência para capacidade de resposta, observando o disposto na 
orientação interna (Orientação de Serviço nº 76, de 7 de outubro de 2019) e a Resolução de Diretoria 
Colegiada (RDC nº 307, de 27 de setembro de 2019). 

O modelo de plano de contingência e protocolos estão disponíveis no endereço eletrônico oficial da Anvisa 
(portal.anvisa.gov.br/coronavirus). Para orientações específicas a viajantes, consultar Boletim Epidemiológico 
SVS nº 02 de fevereiro de 2020. 

10. CIEVS/PA 

 Implementar mecanismos de articulação intra e intersetorial; 

 Captar informações de rumores referentes a casos de 2019-nCoV no estado; 

 Receber e monitorar as notificações imediatas, por meio de comunicação mais rápido disponível, em até 
24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito, como determina a 
Portaria de Consolidação Nº 04, anexo V, capítulo I, seção I (http://j.mp/ portariadeconsolidacao4ms). 

 Monitorar a situação epidemiológica; 

 Aprimorar e fortalecer o processo de produção e de gestão de informações estratégicas 

relativas ao 2019-nCoV; 

 Apoiar a coordenação da resposta ao enfrentamento do 2019-nCoV; 

 Apoiar os Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar para detecção de casos suspeitos de 2019- 
nCoV; 

http://j.mp/
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 Acompanhamento das informações e das articulações via Rede CIEVS Nacional e da região Norte; 

 Manter atualizada a lista de pontos focais. 

11. Comunicação 

 Prestar informações precisas e oportunas para a população, com absoluta transparência, sempre 
alinhadas com a estratégia de comunicação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 
e com o Comitê Técnico Assessor de Informações Estratégicas e Respostas Rápidas à Emergência em 
Vigilância em Saúde/SESPA, com vistas à preparação para o enfrentamento de um cenário de  
insegurança e evitar pânico; 

 Manter a população informada e evitar reações sociais contra os pacientes, motivadas pela 
desinformação; 

 Contribuir no esclarecimento dos profissionais e trabalhadores da saúde sobre quadro clínico, manejo, 
vigilancia epidemiológica, prevençao e controle; 

 Apoiar na divulgação dos protocolos e fluxos de atendimento, hospitalização e vigilância epidemiológica 
na rede pública para casos notificados da doença; 

 Monitorar boatos e mensagens em sites oficiais e não oficiais, além de redes sociais, respondendo 
quando necessário. 

Perigo Iminente 

Corresponde a uma situação em que há ocorrência de caso suspeito, de acordo com a definição de caso 
estabelecida, conforme previsto no Capítulo IV, Seção I, Artigo 15 da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, 
que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências: 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes 
atribuições: XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de  
situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da 
esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de 
jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. 

O COE-nCoV terá sua estrutura ampliada neste nível de resposta com a presença de órgãos fora do setor 

saúde, mas que tenham relação com a resposta coordenada ao evento. 

Ações a serem realizadas pelos setores/instituições: 

1. Vigilância epidemiológia 

 Acompanhar a circulação/comportamento do 2019-nCoV no Brasil e no mundo; 

 Monitorar e avaliar os casos suspeitos de 2019-nCoV no estado; 
 Apoiar e assessorar as ações das vigilâncias epidemiológicas municipais frente à investigação de casos 

suspeitos de 2019-nCoV na esfera municipal; 

 Intensificar a emissão de alertas sobre 2019-nCoV; 
 Realizar reuniões técnicas presenciais ou por meio de videosconferências com centros regionais e 

municípios. 

 Apoiar os municípios na investigação dos casos suspeitos; 

2. Laboratório 

 Garantir os insumos necessários para coleta, armazenamento e envio de amostras (swab, bomba 
aspiradora, meio de cultura, máscara PFF2); 

 Garantir o diagnóstico de vírus respiratórios do painel para diagnóstico de exclusão em casos suspeitos 
de 2019-nCoV; 
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 Garantir o encaminhamento das amostras para o Laboratório de Referência Nacional. 

3. Assistência primária 

 Orientar os profissionais de saúde dos estabelecimentos de atenção primária quanto aos protocolos e 
fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do 2019-nCoV estabelecidos 
nacionalmente, para: 

o Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome gripal; 

o Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e contatos, conforme 
definiçao de caso; 

o Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos pacientes suseitos e 
profissionais que realizarem o atendimento, conforme estabelecido nos protocolos 
estabelecidos; 

o Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal; 

o Avaliar o caso suspeito quanto à presença de sinais de gravidade e necessidade  de 
hospitalização, conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus; 

o Garantir o acompanhamento dos casos suspeitos leves e orientar quanto à instituição de 
medidas de precaução domiciliar, até o descarte por critério laboratorial; 

o Direcionar o paciente com sinais de gravidade para os estabelecimentos de referência. 

4. Urgência e Emergência/Unidades de Pronto Atendimento 

 Orientar os profissionais de saúde dos estabelecimentos de urgência e emergência e unidades de pronto 
atendimento quanto aos protocolos e fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância 
epidemiológica do 2019-nCoV estabelecidos nacionalmente, para: 

o Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome gripal; 

o Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e contatos, conforme 
definiçao de caso; 

o Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos pacientes suspeitos, 
profissionais que realizarem o atendimento e os que relizarem procedimentos invasivos 
(intubação e coleta de amostra), conforme estabelecido nos protocolos estabelecidos; 

o Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal; 

o Avaliar o caso suspeito quanto à presença de sinais de gravidade e necessidade de 
hospitalização, conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus; 

o Garantir o acompanhamento dos casos suspeitos leves e orientar quanto à instituição de 
medidas de precaução domiciliar, até o descarte por critério laboratorial; 

o Direcionar o paciente com sinais de gravidade para os estabelecimentos de referência. 

5. Assistência em média e alta complexidade 

 Orientar os profissionais de saúde dos estabelecimentos de média e alta complexidade quanto aos 
protocolos e fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do 2019-nCoV 
estabelecidos nacionalmente, para: 

o Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome respiratória aguda grave; 

o Avaliar todo caso de síndrome respiratória aguda grave quanto ao histórico de viagem e 
contatos, conforme definiçao de caso; 

o Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos pacientes suspeitos, 
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profissionais que realizarem o atendimento e os que relizarem procedimentos invasivos 
(intubação e coleta de amostra), conforme estabelecido nos protocolos estabelecidos; 

o Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal; 

o Garantir o manejo do paciente suspeito, conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo 
Coronavírus; 

o Realizar coleta de material biológico para diagnóstico de vírus respiratórios, conforme 
orientações técnicas divulgadas. 

6. Diretoria de Desenvolvimento e Auditoria dos Serviços de Saúde - Regulação 

 Indicar os hospistais a serem referência aos casos graves de 2019-nCoV com a reserva de leitos de 
isolamento; 

 Estabelecer fluxo de regulação de casos graves aos hospitais selecionados como referência (Anexo 2). 

7. Diretoria de Desenvolvimento da Rede Assistencial 

 Garantir os equipamentos necessários para o manejo dos pacientes graves nos hospitais de referência. 

8. Vigilância sanitária 

 Implementar as ações de monitoramento diariamente via telefone aos Estabelecimentos Asistenciais de 
Saúde (EAS), cadastrados e notificantes no NOTIVISA, das informações visualizadas; 

 Programar intersetorialmente o processo de vistoria integrada para as conformidade aos protocolos 
especificos da segurança do paciente e controle de infecção hospitalar do 2019-nCoV; 

 Apoiar e assessorar as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar dos CRS, municípios e EAS quanto 
aos protocolos especificos da segurança do paciente e controle de infecção hospitalar do 2019-nCoV; 

 Emitir e disponibilizar nota técnica especifica para as CCIH/Segurança do Paciente (SP), em conformidade 
com o Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) no Pará 
e a nota tecnica 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA; 

 Emitir alertas e sensibilizar os profissionais de saúde atuante na Vigilancia sanitaria/CCIH’S e Segurança 
do Paciente, quanto à detecção de casos supeitos e ao cumprimento dos protocolos especificos; 

 Integrar o COE-nCoV, participando das ações estrategicas de controle e vigilancia epídemiologica aos 
EAS’S cadastrados e notificantes do formsus. 

 Realizar reuniões tecnicas internas da vigilancia sanitaria para atualizações e socialização das informações 
dos boletins epidemiologicos MS/SVS/COE e SESPA/DEPI/COE. 

9. ANVISA – Coordenação Estadual de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos 
Alfandegados do Pará (CVPAF/PA) 

Os principais pontos de entrada identificados no Pará são: o Aeroporto Internacional Val de Cans, situado em 
Belém, o Porto de Vila do Conde, em Barcarena, e os Portos de Belém, de Santarém e de Trombetas, em 
Oriximiná. A Anvisa conta com um Plano de Contingência para Evento de Saúde Pública de Interesse 
Internacional, implementado e atualizado, para esses pontos de entrada, assim como a Infraero para os 
aeroportos. 

As principais ações previstas são: 

 Observar e acompanhar as orientações da OMS para pontos de entrada; 

 Instuição de plantão 24h, para a vigilância sanitária, em aeroportos internacionais que recebem voos 
internacionais noturnos (período de 16:30 às 07:00); 

 Disponibilizar e monitorar os avisos sonoros em inglês, português, mandarim e espanhol sobre sinais e 
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sintomas, etiqueta respiratória e cuidados básicos de higiene; 

 Intensificar os procedimentos de limpeza e desinfecção nos terminais e meios de transporte reforçando a 
utilização de EPI; 

 Garantir, junto à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), a detecção de casos 
suspeitos e utilização de EPI pelas equipes de vigilância sanitária e dos postos médicos dos pontos de 
entrada; 

 Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal e estadual, conforme fluxo de notificação 
estabelecido; 

 Apoiar as vigilâncias epidemiológicas municipais e estadual quanto a viabilização de listas de viajantes, de 
voos e embarcações, visando a investigação de casos suspeitos e seus contatos; 

 Atualização dos Planos de Contingência para capacidade de resposta, observando o disposto na 
orientação interna (Orientação de Serviço nº 76, de 7 de outubro de 2019) e a Resolução de Diretoria 
Colegiada (RDC nº 307, de 27 de setembro de 2019). 

O modelo de plano de contingência e protocolos estão disponíveis no endereço eletrônico oficial da Anvisa 
(portal.anvisa.gov.br/coronavirus). Para orientações específicas a viajantes, consultar Boletim Epidemiológico 
SVS nº 02 de fevereiro de 2020. 

10. CIEVS/PA 

 Captação diária de rumores referentes a casos de 2019-nCoV no estado; 

 Receber e monitorar as notificações imediatas, por meio de comunicação mais rápido disponível, em até 
24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito, como determina a 
Portaria de Consolidação Nº 04, anexo V, capítulo I, seção I (http://j.mp/ portariadeconsolidacao4ms). 

 Monitorar a situação epidemiológica; 

 Colaborar com a produção e gestão de informações estratégicas relativas ao 2019- 

nCoV; 

 Integrar e apoiar a coordenação da resposta ao enfrentamento do 2019-nCoV; 

 Apoiar os Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar para detecção de casos suspeitos e resposta 
aos casos de 2019-nCoV; 

 Manter atualizada a lista de pontos focais. 

11. Comunicação 

 Prestar informações precisas e oportunas para a população, com absoluta transparência, sempre 
alinhadas com a estratégia de comunicação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 
e com o Comitê Técnico Assessor de Informações Estratégicas e Respostas Rápidas à Emergência em 
Vigilância em Saúde/SESPA, com vistas à preparação para o enfrentamento de um cenário de 
insegurança e evitar pânico; 

 Manter a população informada e evitar reações sociais contra os pacientes, motivadas pela 
desinformação; 

 Contribuir no esclarecimento dos profissionais e trabalhadores da saúde sobre quadro clínico, manejo, 
vigilancia epidemiológica, prevençao e controle; 

 Apoiar na divulgação dos protocolos e fluxos de atendimento, hospitalização e vigilância 
epidemiológica na rede pública para casos suspeitos da doença; 

 Monitorar boatos e mensagens em sites oficiais e não oficiais, além de redes sociais, respondendo 
quando necessário. 

http://j.mp/
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Emergência de Saúde Pública (ESP) 

Corresponde a uma situação em que há confirmação de transmissão local do primeiro caso de 2019-nCoV. 

Neste nível de resposta a estrutura do COE atingirá seu nível máximo e seu funcionamento poderá ser 
presencial se estendendo fora do horário comercial, feriados e finais de semana. 

Ações a serem realizadas pelos setores/instituições: 

1. Vigilância epidemiológia 

 Acompanhar a circulação/comportamento do 2019-nCoV no Brasil e no mundo; 

 Monitorar e avaliar os casos suspeitos e confirmados de 2019-nCoV no estado; 

 Apoiar e assessorar as ações das vigilâncias epidemiológicas municipais frente à investigação e 
respostas frente aos casos suspeitos e confirmados de 2019-nCoV na esfera municipal; 

 Intensificar a emissão de alertas sobre 2019-nCoV; 
 Realizar reuniões técnicas presenciais ou por meio de videosconferências com centros regionais e 

municípios. 

 Apoiar os municípios na investigação dos casos suspeitos e confirmados; 

2. Laboratório 

 Garantir os insumos necessários para coleta, armazenamento e envio de amostras (swab, bomba 
aspiradora, meio de cultura, máscara PFF2); 

 Garantir o diagnóstico de vírus respiratórios do painel para diagnóstico de exclusão em casos suspeitos 
de 2019-nCoV; 

 Garantir o encaminhamento das amostras para o Laboratório de Referência Nacional. 

3. Assistência primária 

 Orientar os profissionais de saúde dos estabelecimentos de atenção primária quanto aos protocolos e 
fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do 2019-nCoV estabelecidos 
nacionalmente, para: 

o Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome gripal; 

o Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e contatos, conforme 
definiçao de caso; 

o Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos pacientes suspeitos e 
profissionais que realizarem o atendimento, conforme estabelecido nos protocolos 
estabelecidos; 

o Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal; 

o Avaliar o caso suspeito quanto à presença de sinais de gravidade e necessidade de 
hospitalização, conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus; 

o Garantir o acompanhamento dos casos suspeitos e confirmados leves e orientar quanto à 
instituição de medidas de precaução domiciliar; 

o Garantir o monitoramento dos contatos de casos confirmados até o fim do período  de  
incubação da infecção humana por 2019-nCoV; 

o Direcionar o paciente com sinais de gravidade para os estabelecimentos de referência. 

4. Urgência e Emergência/Unidades de Pronto Atendimento 

 Orientar os profissionais de saúde dos estabelecimentos de urgência e emergência e unidades de pronto 
atendimento quanto aos protocolos e fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância 
epidemiológica do 2019-nCoV estabelecidos nacionalmente, para: 
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o Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome gripal; 

o Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e contatos, conforme 
definiçao de caso; 

o Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos pacientes suspeitos, 
profissionais que realizarem o atendimento e os que relizarem procedimentos invasivos 
(intubação e coleta de amostra), conforme estabelecido nos protocolos estabelecidos; 

o Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal; 

o Avaliar o caso suspeito quanto à presença de sinais de gravidade e necessidade  de 
hospitalização, conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus; 

o Garantir o acompanhamento dos casos suspeitos e confirmados leves e orientar quanto à 
instituição de medidas de precaução domiciliar; 

o Garantir o monitoramento dos contatos de casos confirmados até o fim do período  de  
incubação da infecção humana por 2019-nCoV; 

o Direcionar o paciente com sinais de gravidade para os estabelecimentos de referência. 

5. Assistência em média e alta complexidade 

 Orientar os profissionais de saúde dos estabelecimentos de média e alta complexidade quanto aos 
protocolos e fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do 2019-nCoV 
estabelecidos nacionalmente, para: 

o Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome respiratória aguda grave; 

o Avaliar todo caso de síndrome respiratória aguda grave quanto ao histórico de viagem e 
contatos, conforme definiçao de caso; 

o Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos pacientes suspeitos, 
profissionais que realizarem o atendimento e os que relizarem procedimentos invasivos 
(intubação e coleta de amostra), conforme estabelecido nos protocolos estabelecidos; 

o Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal; 

o Garantir o manejo do paciente suspeito ou confirmado, conforme Protocolo de Manejo Clínico 
para o Novo Coronavírus; 

o Realizar coleta de material biológico para diagnóstico de vírus respiratórios, conforme 
orientações técnicas divulgadas; 

o Garantir o monitoramento dos contatos de casos confirmados até o fim do período  de  
incubação da infecção humana por 2019-nCoV. 

6. Diretoria de Desenvolvimento e Auditoria dos Serviços de Saúde - Regulação 

 Indicar os hospistais a serem referência aos casos graves de 2019-nCoV com a reserva de leitos de 
isolamento; 

 Estabelecer fluxo de regulação de casos graves aos hospitais selecionados como referência (Anexo 2). 

7. Diretoria de Desenvolvimento da Rede Assistencial 

 Garantir os equipamentos necessários para o manejo dos pacientes graves nos hospitais de referência 

8. Vigilância sanitária 

 Implementar as ações de monitoramento diariamente via telefone aos Estabelecimentos Asistenciais de 
Saúde (EAS), cadastrados e notificantes no NOTIVISA, das informações visualizadas; 

 Programar intersetorialmente o processo de vistoria integrada para as conformidade aos protocolos 
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especificos da segurança do paciente e controle de infecção hospitalar do 2019-nCoV; 

 Apoiar e assessorar as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar dos CRS, municípios e EAS quanto 
aos protocolos especificos da segurança do paciente e controle de infecção hospitalar do 2019-nCoV; 

 Emitir e disponibilizar nota técnica especifica para as CCIH/Segurança do Paciente (SP), em conformidade 
com o Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) no Pará 
e a nota tecnica 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA; 

 Emitir alertas e sensibilizar os profissionais de saúde atuante na Vigilancia sanitaria/CCIH’S e Segurança 
do Paciente, quanto à detecção de casos supeitos e ao cumprimento dos protocolos especificos; 

 Integrar o COE-nCoV, participando das ações estrategicas de controle e vigilancia epídemiologica aos 
EAS’S cadastrados e notificantes do formsus. 

 Realizar reuniões tecnicas internas da vigilancia sanitaria para atualizações e socialização das informações 
dos boletins epidemiologicos MS/SVS/COE e SESPA/DEPI/COE. 

9. ANVISA – Coordenação Estadual de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos 
Alfandegados do Pará (CVPAF/PA) 

Os principais pontos de entrada identificados no Pará são: o Aeroporto Internacional Val de Cans, situado em 
Belém, o Porto de Vila do Conde, em Barcarena, e os Portos de Belém, de Santarém e de Trombetas, em 
Oriximiná. A Anvisa conta com um Plano de Contingência para Evento de Saúde Pública de Interesse 
Internacional, implementado e atualizado, para esses pontos de entrada, assim como a Infraero para os 
aeroportos. 

As principais ações previstas são: 

 Observar e acompanhar as orientações da OMS para pontos de entrada; 

 Instuição de plantão 24h, para a vigilância sanitária, em aeroportos internacionais que recebem voos 
internacionais noturnos (período de 16:30 às 07:00); 

 Disponibilizar e monitorar os avisos sonoros em inglês, português, mandarim e espanhol sobre sinais e 
sintomas, etiqueta respiratória e cuidados básicos de higiene; 

 Intensificar os procedimentos de limpeza e desinfecção nos terminais e meios de transporte reforçando a 
utilização de EPI; 

 Garantir, junto à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), a detecção de casos 
suspeitos e utilização de EPI pelas equipes de vigilância sanitária e dos postos médicos dos pontos de 
entrada; 

 Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal e estadual, conforme fluxo de notificação 
estabelecido; 

 Apoiar as vigilâncias epidemiológicas municipais e estadual quanto a viabilização de listas de viajantes, de 
voos e embarcações, visando a investigação de casos suspeitos e seus contatos; 

 Atualização dos Planos de Contingência para capacidade de resposta, observando o disposto na 
orientação interna (Orientação de Serviço nº 76, de 7 de outubro de 2019) e a Resolução de Diretoria 
Colegiada (RDC nº 307, de 27 de setembro de 2019). 

O modelo de plano de contingência e protocolos estão disponíveis no endereço eletrônico oficial da Anvisa 
(portal.anvisa.gov.br/coronavirus). Para orientações específicas a viajantes, consultar Boletim Epidemiológico 
SVS nº 02 de fevereiro de 2020. 

10. CIEVS 

 Captação diária de rumores referentes a casos de 2019-nCoV no estado; 
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 Receber e monitorar as notificações imediatas, por meio de comunicação mais rápido 
disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na 
definição de suspeito, como determina a Portaria de Consolidação Nº 04, anexo V, 
capítulo I, seção I (http://j.mp/ portariadeconsolidacao4ms). 

 Monitorar a situação epidemiológica; 

 Colaborar com a produção e gestão de informações estratégicas 

relativas ao 2019- nCoV; 

 Integrar e apoiar a coordenação da resposta ao enfrentamento do 2019-nCoV; 

 Apoiar os Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar para detecção de casos 
suspeitos e resposta aos casos de 2019-nCoV; 

 Manter atualizada a lista de pontos focais. 

11. Comunicação 

 Prestar informações precisas e oportunas para a população, com absoluta 
transparência, sempre alinhadas com a estratégia de comunicação da Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e com o Comitê Técnico Assessor de 
Informações Estratégicas e Respostas Rápidas à Emergência em Vigilância em 
Saúde/SESPA, com vistas à preparação para o enfrentamento de um cenário de 
insegurança e evitar pânico; 

 Manter a população informada e evitar reações sociais contra os pacientes, motivadas 
pela desinformação; 

 Contribuir no esclarecimento dos profissionais e trabalhadores da saúde sobre quadro 
clínico, manejo, vigilancia epidemiológica, prevençao e controle; 

 Apoiar na divulgação dos protocolos e fluxos de atendimento, hospitalização e 
vigilância epidemiológica na rede pública para casos confirmados da doença; 

 Monitorar boatos e mensagens em sites oficiais e não oficiais, além de redes sociais, 
respondendo quando necessário. 

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. 

Ajustes no nível de resposta 

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

 
 
 
 
 
 

http://j.mp/
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Recomendação de medidas a serem implementadas para prevenção e controle da 
disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV): 

 

 

 
 
 
 

Casos suspeitos ou 
confirmados e 
acompanhantes 

- Usar máscara cirúrgica; 
- Usar lenços de papel (para tosse, espirros, 
secreção nasal); 
- Orientar etiqueta respiratória; 
- Higiene das mãos frequente com agua e 
sabonete liquido ou preparação alcoólica. 
- Higiene das mãos com preparação alcoólica 
frequentemente; 
- Gorro; 
- Óculos de proteção ou protetor facial; 
- Mascara; 
- Avental impermeável de mangas longas; 
- Luvas de procedimento. 

 
 
 
 
 

Profissionais de Saúde 
responsáveis Pelo atendimento de 

casos Suspeitos ou confirmados 

Atenção: deverão ser utilizadas mascaras de 
proteção respiratória (respirador 
particulado) com eficácia mínima na filtração 
de 95% de partículas de ate 0,3μ (tipo N95, 
N99, N100, PFF2 ou PFF3), sempre que 
realizar procedimentos geradores de 
aerossóis como por exemplo, intubação ou 
aspiração traqueal, ventilação não invasiva, 
ressuscitação cardiopulmonar, ventilação 
manual antes da intubação, indução de 
escarro, coletas de amostras nas traqueais e 
broncoscopias. 
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. 

 

 
Profissionais de apoio (limpeza, 

manutenção, nutrição e 
outros) 

- Higiene das mãos com preparação 
alcoólica frequentemente; 
- Gorro 
- Óculos de proteção ou protetor facial; 
- Máscara cirúrgica; 
- Avental impermeável de mangas longas; 
- Luvas de procedimento. 

Minimizar ocorrência de ulceras de decúbito Promover mudança de decúbito a cada 2 
horas 
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Recepcionistas, vigilantes ou outros que 
atuem no acolhimento dos pacientes no 

serviço de saúde 

- Higiene das mãos com agua e 
sabonete liquido ou preparação 
alcoólica frequentemente; 
- Máscara cirúrgica. 

Reduzir incidência de doenças relacionadas 
a 

permanência em UTI 

Mobilidade precoce do paciente no inicio da 
doença, quando for seguro realizar. 

Fonte: Nota Técnica nº 04/2020 - GVIMS/GGTES/ANVISA. 

Observação 1: Todas essas medidas são baseadas no conhecimento atual sobre os casos de 
infecção pelo novo coronavírus e podem ser alteradas conforme novas informações forem disponibilizadas. 

 
1.Equipamentos de Proteção Individual (EPI) máscara cirúrgica 

 
Deve ser utilizada para evitar a contaminação da boca e nariz do profissional por gotículas 

respiratórias, quando o mesmo atuar a uma distância inferior a 1 metro do paciente suspeito ou confirmado de 
infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV): 

 Coloque a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e nariz e amarre com segurança para 
minimizar os espaços entre a face e a máscara; 
 Enquanto estiver em uso, evite tocar na máscara; 

 Remova a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não toque na frente, mas remova sempre 
por trás); 

 Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente em uma máscara usada, deve-se realizar a 
higiene das mãos; 

 Substitua as máscaras usadas por uma nova máscara limpa e seca assim que esta tornar- se úmida; 

 Não reutilize máscaras descartáveis. 
 

Observação: Máscaras de tecido não são recomendadas, sob qualquer circunstância. 
 
Máscara de proteção respiratória 

Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossol nos pacientes 
com infecção suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus (2019-nCoV) deve utilizar a máscara de 
proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 
0,3 (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3). A máscara deverá estar apropriadamente ajustada à face e nunca 
deve ser compartilhada entre profissionais. A forma de uso, manipulação e armazenamento deve seguir as 
recomendações do fabricante. 

Luvas 
As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas quando houver risco de contato 

das mãos do profissional com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e 
artigos ou equipamentos contaminados, de forma a reduzir a possibilidade de transmissão do novo 
coronavírus (2019-nCoV) para o trabalhador de saúde, assim como de paciente para paciente por meio das 
mãos do profissional. Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica asséptica, devem ser 
utilizadas luvas estéreis (de procedimento cirúrgico). As recomendações 

Quanto ao uso de luvas por profissionais de saúde são: 
 Troque as luvas sempre que for entrar em contato com outro paciente. 

 Troque também durante o contato com o paciente, se for mudar de um sítio corporal contaminado 
para outro limpo, ou quando esta estiver danificada. 

 Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, maçanetas, portas) 
quando estiver com luvas. 

 Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas não devem ser reutilizadas). 
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 O uso de luvas não substitui a higiene das mãos. 
 Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas. 
 Observe a técnica correta de remoção de luvas para evitar a contaminação das mãos. 

 

Protetor ocular ou protetor de face 

Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubram a frente e os lados do rosto) devem ser 
utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções corporais e 
excreções. Devem ser de uso exclusivo para cada profissional responsável pela assistência sendo necessária a 
higiene correta após o uso. Sugere-se para a desinfecção, o uso de hipoclorito de sódio ou outro desinfetante 
recomendado pelo fabricante do equipamento de proteção. 

 

Capote/avental 

O capote ou avental deve ser impermeável e utilizado durante procedimentos onde há risco de 
respingos de sangue, fluidos corpóreos, secreções e excreções, a fim de evitar a contaminação da pele e roupa do 
profissional. Deve ser de mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior. Além disso, deve ser 
confeccionado com material de boa qualidade, não alergênico e resistente; proporcionar barreira antimicrobiana 
efetiva, permitir a execução de atividades com conforto e estar disponível em vários tamanhos. O capote ou 
avental sujo deve ser removido e descartado após a realização do procedimento e antes de sair do quarto do 
paciente ou da área de assistência. Após a remoção do capote deve-se imediatamente proceder a higiene das 
mãos para evitar a transmissão dos vírus para o profissional, pacientes e ambiente. 

Atenção: todos os profissionais (próprios ou terceirizados) deverão ser capacitados para a prevenção 
da transmissão de agentes infecciosos e treinados para uso correto dos EPI. 

 

2.Isolamento 
O isolamento dos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (2019- nCoV) 

deve ser realizado, preferencialmente, em quarto privativo com porta fechada e bem ventilado. Caso o serviço de 
saúde não disponha de quartos privativos em número suficiente para atendimento necessário, deve-se proceder 
com o isolamento por coorte, ou seja, separar em uma mesma enfermaria ou área os pacientes com suspeita ou 
confirmação para 2019-nCoV. Deverá ser respeitada distância mínima de 1 metro entre os leitos e restringir ao 
máximo o número de acessos à área (inclusive de visitantes). Os profissionais de saúde que atuarem na 
assistência direta aos casos suspeitos ou confirmados devem ser organizados para trabalharem somente na área 
de isolamento, evitando circulação para outras áreas de assistência. A área estabelecida como isolamento deverá 
ser devidamente sinalizada, inclusive quanto às medidas de precaução a serem adotadas: padrão, gotículas e 
contato ou aerossóis. Normas e rotinas de procedimento deverão ser elaboradas e disponibilizadas pelo serviço 
de saúde a todos os profissionais envolvidos na assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo 
novo coronavírus (2019-nCoV). A descontinuação das precauções e isolamento deverão ser determinadas caso a 
caso, e conjunto com as autoridades de saúde locais, estaduais e federais. 

 
3. Processamento de produtos para saúde 

Deverá ser realizado de acordo com as características, finalidade de uso e orientação dos fabricantes e 
métodos escolhidos, uma vez que, até o momento, não há uma orientação especial quanto ao processamento de 
equipamentos, produtos para saúde ou artigos utilizados na assistência a casos suspeitos ou confirmados do 
novo coronavírus (2019-nCoV). Além disso, as determinações previstas na 

RDC nº 15, de 15 de março de 2012, da Anvisa, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o 
processamento de produtos para saúde e dá outras providências, deverão ser seguidas. 

 
Limpeza e desinfecção de superfícies 

Não há recomendação diferenciada para a limpeza e desinfecção de superfícies em contato com casos 
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suspeitos ou confirmados pelo 2019-nCoV. Os princípios básicos para tal ação estão descritos no Manual para a 
Limpeza e Desinfecção de Superfícies, da Anvisa, destacando-se: 

 Medidas de precaução, bem como o uso do EPI, devem ser apropriadas para a atividade  a ser 
exercida e necessária ao procedimento. 

 Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de microrganismos que são 
veiculados pelas partículas de pó. Utilizar varredura úmida que pode ser realizada com mops ou rodo 
e panos de limpeza de pisos. 

 Para a limpeza dos pisos devem ser seguidas técnicas de varredura úmida, ensaboar, enxaguar e 
secar. Os desinfetantes com potencial para limpeza de superfícies incluem aqueles à base de cloro, 
alcoóis, alguns fenóis e iodóforos e o quaternário de amônio. 

 É recomendado o uso de kits de limpeza e desinfecção de superfícies específicos para pacientes em 
isolamento de contato. 

 Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de trabalho, ainda com os 
profissionais usando EPI e evitando contato com os materiais infectados. A  frequência de limpeza das 
superfícies pode ser estabelecida para cada serviço, de acordo com o protocolo da instituição. 

 

Processamento de roupas 

Pode-se adotar o mesmo processo estabelecido para as roupas provenientes de outros pacientes em 
geral, não sendo necessário nenhum ciclo de lavagem especial. Porém, na retirada da roupa suja deve-se haver 
mínima agitação e manuseio, observando as medidas de precaução já citadas anteriormente. Em locais onde haja 
tubo de queda, as roupas provenientes dos isolamentos não deverão ser transportadas por esse meio. 

 

Tratamento de resíduos 

Conforme o que se sabe até o momento, o novo coronavírus (2019-nCoV) pode ser enquadrado como 
agente biológico classe de risco 3, seguindo a Classificação de Risco dos Agentes Biológicos publicada em 2017 
pelo Ministério da Saúde, sendo 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 
novo coronavírus (2019-nCoV) devem ser enquadrados na categoria A1, conforme Resolução RDC/Anvisa no 222, 
de 28 de março de 2018. 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. 
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ANEXO 1 

Hospitais de referência para a assitência aos casos graves de 2019-nCoV 
 

NOME ENDEREÇO TELEFONES E-MAIL 

Hospital universitário João 
de Barros Barreto 
Diretora: 

R. dos Mundurucus, 4487 - 
Guamá, Belém - PA, 66073-
000 

NVEH (91) 32001- 6625 
(91) 98717 1661 

Lourival.masola@ebserh.gov.br 

Hospital Regional Abelardo 
Santos (Belém) 
Diretor: Alex Marques Cruz 

Avenida Augusto 
Montenegro Km 13, S/N 
Agulha - Campina de 
Icoaraci. 
Belém - PA, 66811-000 

Geral: (91) 3199-9860 
Diretor: (18) 99660-7121 

 

Fundação Santa Casa 
de Misericórdia 
(Belém) Diretor: Bruno 
Mendes 
Carmona 

Rua Bernal do Couto nº 988 
– Umarizal, Belém 

NVEH: (91) 99141-0163/ 
4009-0341 
Diretor: (91) 98119-7130 

NVEH: sentinelasta@yahoo.com.br 

Hospital Regional do Baixo 
Amazonas (Santarem) 
Diretor: Hebert Moreschi 
NVEH: Maria Zilza de A. 
Batista 

Av Sérgio Henn nº 1364 – 
Diamantino, Santarém - PA 

NVEH: (93) 2101-0700/ 
99131-6878 
Diretor: (93) 98122-6500 

NVEH: zilzabatista@gmail.com 

Hospital Regional do 
Sudeste do Pará (Marabá) 
Diretor: Valdemir Fernille 
Girato 
NVEH: Paula Thereza 
Santos Dorighetto 

Rodovia PA 150, Km 7, s/n - 
Nova Marabá, Marabá - PA, 
68506-670 

NVEH: (94) 981097438 
Diretor: (94) 98171-0246 
(94) 98171-0246 

NVEH: epidemiologia@hrspprosaude.org 
ou 
paula.dorighetto@hrspprosaude.org.br 

Hospital Regional de 
Conceição do Araguaia 
NVEH: Luciana Paraense 

Tv Pará, 840 - Centro, 
Conceição do Araguaia - PA, 
68540-000 

NVEH: (94) 99169-2168 NVEH: 
nuvehepidemiologia@yahoo.com.br 
lucianaparaense@hotmail.com 

Hospital Regional Público 
do Araguaia (Redenção) 
Diretor: Pedro Ribeiro 
Anaisse 
NVEH: Renata Michele 

Av. Brasil, Quadra 30, s/n - 
Park dos Buritis, Redenção - 
PA, 68550-005 

Diretor: (94) 99262-0777 
NVEH: (94) 9169-2168 

NVEH: ccih.hrpa@aselc.org.br 

Hospital Regional Público 
da Transamazônica 
(Altamira) 
Diretor: Edson Gonçalves 
primo 

Av. Brg. Eduardo Gomes, s/n - 
Esplanada do Xingu, Altamira - 
PA, 68371-163 

NVEH: (93) 3515-8457/ 
99127-2633 

NVEH: nhe@hrtprosaude.org.br/ 
janete_briana@hrtprosaude.org.br 

Hospital Regional Público 
do Leste (Paragominas) 
Diretor: Thiarle Dassi 

Rua Adelaide Bernardes, S/N 
- Bairro Nova Conquista, 
Paragominas - PA, 68627-454 

Diretor: (94) 99134-0344 NVEH: scih.hrpl@indsh.org.br 

Hospital Regional de 
Tucuruí 
Diretor: Valdenize da 
Cunha Farias 

Av. Dos Amazônidas, S/n - Vila 
Permanente, Tucuruí - PA, 
68464-000 

Diretora: (94) 98123- 
1640 

Diretora: valdenizecunha@yahoo.com.br 
 

NVEH: 
nucleoepidemiologicotuc@yahoo.com.br 

Hospital Regional Público 
do Marajo 
Diretora: Rejane Xavier 
Soares Gomes 
NVEH: Higor José de O 
Tostes 

Av. Rio Branco nº 1266, 
Centro, Breves - PA 

Diretor: (91) 98419-5201 
NVEH: (91) 99160-2329/ 
3783-2140 (Ramal: 359) 

NVEH: scih.hrm@indsh.org.br 

mailto:Lourival.masola@ebserh.gov.br
mailto:sentinelasta@yahoo.com.br
mailto:zilzabatista@gmail.com
mailto:epidemiologia@hrspprosaude.org
mailto:paula.dorighetto@hrspprosaude.org.br
mailto:nuvehepidemiologia@yahoo.com.br
mailto:lucianaparaense@hotmail.com
mailto:ccih.hrpa@aselc.org.br
mailto:janete_briana@hrtprosaude.org.br
mailto:scih.hrpl@indsh.org.br
mailto:valdenizecunha@yahoo.com.br
mailto:nucleoepidemiologicotuc@yahoo.com.br
mailto:scih.hrm@indsh.org.br
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ANEXO 2 

AÇÕES A SEREM EXECUTADAS A PARTIR DO CASO SUSPEITO 
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ANEXO 3 

FICHA DE NOTIFICAÇÃO/CONCLUSÃO 

 

 

ANEXO 4 

FICHA DE INVESTIGAÇÃO FORMSUS 

 

 

ANEXO 5 

FLUXO DE ATENDIMENTO NA APS PARA O NOVO  CORONAVÍRUS (2019-NCOV) 

 

 

ANEXO 6 
FLUXO LABORATORIAL PARA DIAGNÓSTICO DO NOVO CORONAVÍRUS (2019-NCOV) 
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