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Monitoramento do Plano Municipal de Contingência para 
Enfrentamento da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus 

(COVID 19) 

SITUAÇÃO ATUAL DO MUNICÍPIO:  
 

CENÁRIO DE PERIGO IMINENTE 

 
Corresponde a uma situação em que há confirmação de caso suspeito. 
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ÁREA: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

PROGRAMAÇÃO NO PLANO AÇÕES 

Intensificar com a SESAU-PE o aprimoramento das ações de investigação e 
controle.  

- Reunião semanal com coordenadores de todos setores de 

saúde para elaborar estratégias de enfrentamento à situação; 

 

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

- Acompanhamento das notícias em relação ao COVID-10 e 

elaboração de Boletins Diários com a situação do Município. 

Notificar, investigar e monitorar prováveis casos suspeitos para infecção 
humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).  

- Acompanhamento/Monitoramento da situação juntos as 

Unidades de Saúde do Município, orientando sobre o 

procedimento correto em relação aos protocolos do MS e SES/PE 
Atualizar os alertas para a Rede de Saúde Municipal, sobre a mudança de 
cenário.  

Intensificar a articulação com os serviços de referência organizados pela 
SESAU-PE (seguir Plano Estadual de Contingências para Enfrentamento do 
Novo Coronavírus - COVID-19) para ajuste dos fluxos de pacientes.  

- Elaboração de um Protocolo  Municipal de Manejo Clínico para o 

enfrentamento da covid-19; 

-  Contato diário com as Equipes de Saúde que acompanharam 

os casos suspeitos da SG e SRAG para monitoramento da 

evolução dos casos; 

- Conduzir investigação epidemiológica e rastrear contatos de 

casos suspeitos  

 Monitoramento dos contatos por 14 dias após a 

exposição  

 Preenchimento de ficha de contatos próximos 

- Realizar monitoramento de munícipes vindo de outros 

estados por 14 dias em isolamento domiciliar 

Intensificar a articulação com os serviços de referência organizados pela 
SESAU-PE para ajuste dos fluxos de pacientes.  

AÇÕES PROGRAMADAS x AÇÕES REALIZADAS 
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Articular com a rede de serviços públicos e privados de atenção à saúde o 
aprimoramento e a detecção de possíveis casos suspeitos nos serviços de 
saúde.  

- Capacitar profissionais de saúde sobre: 

- Detecção de possíveis casos suspeitos; 

Fluxo de notificação dos casos 

Adotar medidas de isolamento domiciliar ou hospitalar em casos de suspeita.  - Utilização do Protocolo Municipal para detecção de possíveis 

casos suspeitos e Fluxo de notificação dos casos. 

Elaborar e divulgar informes epidemiológicos sobre a situação do novo 
Coronavírus no município.  

- Liberação diária do Boletim Covid-19, contendo todas as 

informações relacionadas ao quantitativo de casos em 

investigação, descartados e confirmados; 

- Liberação semanal de Boletim Covid-19 Semanal contendo a 

situação epidemiológica do Município, como a distribuição de 

casos por localidade. 

 
 

ÁREA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROGRAMAÇÃO NO PLANO AÇÕES 
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Fiscalizar e notificar os estabelecimentos do município (religiosos, 
educacionais comerciais, industriais e outros), que não seguir as 
recomendações Lei Estadual n° 13.706/2017  

- Na impossibilidade de reunir as instituições foram feitos 

contatos por telefone com todos os responsáveis, para alertar 

sobre os deveres e as penalidades no caso de 

descumprimento; 

- Elaboração de um Termo de Compromisso, onde todos os 

responsáveis pelos estabelecimentos/serviços se 

comprometem a cumprir todas as exigências sanitárias 

municipais; 

- Inspeção com equipe volante nas ruas e estabelecimentos 

comerciais abertos na cidade; 

- Orientação nos dias de feira livre de rua sobre os cuidados no 

combate ao Vírus; 

- Realização de Barreiras Sanitárias na entrada da cidade; 

Reforçar a utilização de rotinas e procedimentos de higienização das 
unidades de saúde e na secretaria Municipal de Saúde, em especial 
interruptores, puxadores, telefone, corrimão.  

- Treinamento com as equipes para higienização correta do 

ambiente; 

- Utilização de bomba mecânica de pulverização para 

desinfetar ambientes com grande circulação de pessoas. 

Disponibilizar material informativo para viajantes sobre prevenção e controle 
da infecção humana pelo novo coronavírus e outros vírus respiratórios.  

- Elaboração e divulgar materiais de educação em saúde para 

população; 
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

PROGRAMAÇÃO NO PLANO AÇÕES 

Limitar o número de trabalhadores do serviço de saúde e familiares em 
contato com os casos suspeitos ou confirmados de infecção humana pelo 
(COVID-19). Sempre que possível, designar uma equipe do serviço de saúde 
exclusivamente para esses casos.  

- Seguir Protocolo Municipal para o Manejo com pacientes 

suspeitos ou contaminados;  

- Visita as Unidades de Saúde para constatação dos cuidados 

adotados em cada Unidade 

- Treinamento para coveiros e funerárias sobre o Protocolo 

vigente para sepultamento de suspeitos ou casos confirmados 

de COVID-19 

Investigar e monitorar prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo 
novo Coronavírus (COVID-19) relacionada ao trabalho.  

- Realizar triagem entre os profissionais de saúde que estão 

na linha de frente, fazendo o monitoramento e realizando a 

testagem quando necessário. 

Manter registro e monitorar os trabalhadores que entraram em contato direto 
com casos suspeitos ou confirmados seja em portos, aeroportos, fronteiras, 
alfândegas, serviços de saúde, etc. 

- Acompanhamento diário dos casos suspeitos pelo Plantão 

de Vigilância Sanitária, além do suporte realizado pela 

coordenação setorial. 

 

 

GESTÃO 

PROGRAMAÇÃO NO PLANO AÇÕES 

Monitoramento semanal da situação epidemiológica e do Plano de Contingência 

Estadual para subsidiar a tomada de decisão.  
- Acompanhamento dos boletins diários 
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Manter permanente articulação da Gestão Municipal com a Gestão Regional e 

Estadual, para mútuo apoio quanto ao fluxo dos pacientes às Unidades de 

Referência, bem como garantia da logística necessária para o atendimento.  

- Contato direto e permanente entre a gestão municipal e 

estadual, bem como unidades de saúde de referencia.  

Estabelecer rapidamente a coordenação e apoio operacional da resposta ao(s) 

casos suspeito(s).  

- Criação de Plantão de Vigilância diário na Secretaria de Saúde 

para: apoio as Unidades de Saúde; tirar dúvidas da população; 

receber denuncias da população e apoiar a equipe de campo; 

Articular ações de comunicação assertiva de risco para prevenir crises sociais, de 

mídia, econômicas e até políticas decorrentes da transcendência do evento e 

conseqüente medo da população e dos profissionais da rede de serviços 

assistenciais públicos e privados diante desse cenário epidemiológico da infecção 

humana pelo novo Coronavírus.  

- Utilização das redes sociais e rádios locais para manter a 

população informada da situação de saúde do município; 

- Criação do Disk Vigilância, que funciona todos os dias da 

semana, onde a população faz denuncias e tira dúvidas.  

- Articular e mobilizar ações entre as secretarias do município; 

Parceria com a Policia Militar e Guarda municipal;  

Adquirir os insumos essenciais para garantia das ações em caráter emergencial; e 

locar equipamentos necessários, de acordo com a demanda; 

 

Organização da Rede de Saúde para assistência aos casos suspeitos e 

confirmados; 

- Realização de compras emergenciais de acordo com a 

necessidade apresentada; 

- Provimento e garantia de estoques estratégicos de recursos 

materiais; EPI; respirador; Oxímetro; medicamentos 

(ambulatoriais e hospitalares); 

- Implantação de 11 leitos de retaguarda no município para o 

atendimento a casos suspeitos e recebimento de pacientes 

com confirmação de diagnóstico com situação estabilizada por 

parte das Unidades de Referencias. 

 
 


