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1 INTRODUÇÃO 

 

O Novo Coronavírus foi identificado como a causa do surto de doença respiratória 

detectado pela primeira vez em Wuhan, China. Atualmente a ocorrência de casos 

suspeitos e confirmados já está ocorre em todos os continentes e em uma grande 

quantidade de países inclusive o Brasil. O status inicial de surto rapidamente foi elevado 

condição de pandemia pela Organização Mundial de Saúde. 

As infecções por coronavírus geralmente causam doenças respiratórias leves a 

moderadas, semelhantes a um resfriado comum, podendo evoluir ao óbito em alguns 

casos1 . Alguns coronavírus podem causar doenças graves com impacto importante em 

termos de saúde pública, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV), 

identificada em 2002 e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV), 

identificada em 2012. 

Os sintomas mais comuns dessas infecções podem incluir sintomas respiratórios 

(tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, entre outros) e febre (a febre 

pode não estar presente em alguns pacientes, como crianças, idosos, imunossuprimidos 

ou que fizeram uso de medicamentos para diminuir a febre). Alguns casos de infecções 

pelo 2019-nCoV apresentam sintomas gastrointestinais. 

O 2019-nCoV se dissemina através de gotículas respiratórias quando os pacientes 

tossem, falam alto ou espirram. O contato próximo também é uma fonte de transmissão 

(por exemplo, contato com a conjuntiva da boca, nariz ou olhos através da mão 

contaminada). 

O período de incubação acredita-se ser de até 14 dias após a exposição e a 

suscetibilidade geral, por se tratar de um vírus novo. Sobre a imunidade não se sabe se a 

infecção em humanos que não evoluíram para o óbito irá gerar imunidade contra novas 

infecções e se essa imunidade é duradoura por toda a vida. O que sabemos é que a 

projeção em relação aos números de casos está intimamente ligada à transmissibilidade e 

suscetibilidade. 

Ainda não existe vacina para prevenir a infecção por 2019-nCoV. As medidas de 

prevenção e controle de infecção pelo 2019-nCoV devem ser implementadas pelos 

profissionais que atuam nos serviços de saúde para evitar ou reduzir ao máximo a 

transmissão de microrganismos durante qualquer assistência à saúde realizada. Essas 

orientações são baseadas nas informações atualmente disponíveis sobre o 2019-nCoV e 

podem ser refinadas e atualizadas à medida que mais informações estiverem disponíveis, 

já que se trata de um microrganismo novo no mundo e, portanto, com poucas evidências 

sobre ele. Este documento tem o objetivo de sistematizar as ações e procedimentos de 

responsabilidade da esfera municipal de maneira a antecipar organização de fluxos para 

o enfrentamento de situações que saem da normalidade. 

  



2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Organizar as ações de prevenção e controle para o enfrentamento da possível 

emergência do novo Coronavírus (SARS-CoV-19) no Município de Granito. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desenvolver estratégias de identificação oportuna de casos suspeitos; 

 Determinar responsabilidades e prioridades na esfera municipal; 

 Recomendar medidas de controle e prevenção da doença; 

 Estabelecer fluxo de atendimento para os casos suspeitos; 

 Desenvolver plano de mídia para orientação da população granitense. 



3 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO E SOCIOECONÔMICO DO MUNICÍPIO 

 

Granito é um município brasileiro do estado de Pernambuco situado na Região do 

Sertão do Araripe. O município é composto pelo distrito sede e tem como principais 

povoados Rancharia, Lagoa Nova e Bela Vista. A cidade de Granito originou-se da 

Fazenda Poço Dantas, quando, em 1859, foi construída a capela de Nossa Senhora do 

Bom Conselho, pelo padre José Modesto Pereira de Brito. A capela estimulou a povoação 

do lugar. A lei nº 548 de 9 de abril de 1855 elevou o povoado à condição de vila. A 

comarca foi criada em 1º de março de 1890, pelo juiz Alfredo Afonso Pereira. Constituiu-

se município autônomo em 5 de junho de 1893. Elevada à condição de cidade em 1909. 

Tornou-se distrito de Bodocó em 1942 e foi restabelecida como cidade em 1963. A 

denominação do povoado e cidade decorre da ocorrência de afloramentos de granito na 

região. Localiza-se a uma latitude 07º42'58" sul e a uma longitude 39º36'53" oeste, 

estando a uma altitude de 447 metros. Sua população é de 7.363 habitantes. Tendo uma 

densidade demográfica de 13,13 hab/Km². Dessa forma é a menor cidade, em população, 

da região do Araripe. Possui uma área de 521,94 km², com vegetação predominada 

Floresta Caducifólia e Caatinga Hipoxerófila. O município de Granito situa-se nos 

domínios da Bacia Hidrográfica do Rio Brígida. Faz divisa com o município de Bodocó, 

Moreilândia, Exu, Serrita e Parnamirim. Granito faz parte da IX Gerência Regional de 

Saúde (IX GERES) compondo os 11 municípios que integram esta GERES. Em 2017 o 

PIB per capita foi de R$7.722,24.  

A assistência à saúde da população é prestada por 3 equipes de saúde da família 

(duas destas possuindo extensões), 3 Equipes de Saúde Bucal, 1 Hospital de Pequeno 

Porte Municipal (HPP) Maria Senhorinha de Souza, um Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família (NASF II) e 02 Polos da Academia da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde 

possui coordenações de Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Programa Nacional de 

Imunização, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Entomológica, Vigilância Sanitária, 

NASF e Regulação, e dentre os programas aderidos para a melhoria da assistência à 

população, ganha-se destaque o Programa Saúde na Escola, Programa Nacional de 

Controle do Tabagismo, Academia da Saúde, Programa de Educação Permanente, 

Programa de Combate à Obesidade, Programa Saber Saúde e Núcleo de Promoção à 

Saúde. O Índice de Desenvolvimento Humano é de 0,595. Esse índice mede a melhoria 

da qualidade de vida associado a longevidade, condições financeiras e educacionais. A 

economia é baseada na agropecuária, na indústria e nos serviços, tendo, em 2019, uma 

receita de R$27.474.306,04 e uma despesa de R$27.399,046,40. Tendo como religião 

mais predominante a religião Católica e como Padroeira a Nossa Senhora do Bom 

Conselho, onde seus festejos são realizados nos dias 23 de Janeiro a 02 de fevereiro, 

possuindo ainda outras festas culturais no município.  

 

  



4 PLANO DE AÇÕES EM RESPOSTA À POSSÍVEL EMERGÊNCIA DO 

NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-19) 

 

A resposta à possível emergência do novo Coronavírus (SARS-CoV-19) será 

estruturada com base nos três possíveis cenários possíveis descritos no Plano de 

Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). Os 

possíveis cenários são: 

 

 
 

As atividades de ações de Educação em Saúde e Mobilização Social estão 

discriminados no quadro a seguir: 

 

 

  

CENÁRIO DE ALERTA

• Corresponde a um 
contexto 

epidemiológico em 
que há o risco de 

introdução do SARS-
CoV-19 em Granito, 
mas ainda não há 
registro de casos 

suspeitos.

CENÁRIO DE PERIGO 
IMINENTE

• Corresponde a uma 
conjuntura 

epidemiológica com 
notificações de 
pacientes com 

suspeita de infecção 
pelo novo 

Coronavírus SARS-
CoV-19 no município.

CENÁRIO DE 
EMERGÊNCIA EM 
SAÚDE PÚBLICA

• corresponde a uma 
circunstância 

epidemiológica em 
que há confirmação 
de transmissão do 
novo Coronavírus 
SARS-CoV-19 no 

município de Granito, 
ou reconhecimento 

de declaração de 
Emergência de Saúde 
Pública no âmbito do 

Estado de 
Pernambuco.

Distribuição de 
panfletos

Distribuição de 
cartaz em pontos 

estratégicos

Exposição de 
faixas de rua

Campanha de 
mídia (rádio e 
midias sociais)

Locação de carro 
de som (3 meses)



4.1 CENÁRIO DE ALERTA 

Área Técnica Resposta 

Vigilância Epidemiológica 

Sensibilizar os serviços de saúde para a detecção, 

notificação, investigação e monitoramento de prováveis 

casos suspeitos para infecção humana pelo novo 

Coronavírus 

Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais 

e junto aos serviços de saúde. 

Reforçar a importância da comunicação e notificação 

imediata de casos suspeitos para infecção humana pelo 

novo Coronavírus 

Criação do comitê de combate ao coronavírus 

Emitir alertas para a rede de saúde municipal sobre a 

situação epidemiológica no município, com orientações 

para a preparação de resposta, com medidas de 

prevenção e controle para a infecção humana pelo novo 

Coronavírus 

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. 

Acompanhar oportunamente as revisões das definições 

de vigilância, diante de novas evidências ou 

recomendações da OMS/MS. 

Elaborar e promover a capacitação de recursos humanos 

para a investigação de casos suspeitos de infecção 

humana pelo novo Coronavírus. 

Vigilância Sanitária 

Sensibilizar profissionais de saúde e educadores sociais 

com o objetivo de orientar quanto às principais 

recomendações da ANVISA para vias de transmissão, 

controle, tratamento e notificação do Coronavirus 

Publicização de materiais educativos que estão 

disponibilizados no site da ANVISA à população 

através dos educadores de saúde e mídias sociais; 

Realizar barreiras sanitárias em fronteiras municipais 

para monitoramento de viajantes advindos de áreas de 

transmissão. 

Instalação de lavatórios e tendas em pontos estratégicos 

próximo ao bradesco e a caixa lotérica; 

Controle de distanciamento de pessoais e de entrada nos 

bancos Bradesco e caixa lotérica através de um guarda 

com disponibilização de álcool gel para usuários; 

Padronização da higienização de ambientes de 

atendimento de pacientes; 

Inserir nas atividades educativas realizadas pela VISA 

para a população e setor regulado orientações 

relacionadas à importância da implementação da 

etiqueta respiratória correta e higienização das mãos no 

combate às infecções. 

Vigilância em Saúde do 

Trabalhador 

Sensibilizar trabalhadores da saúde e profissionais de 

apoio sobre a prevenção da transmissão de agentes 



infecciosos em prováveis casos suspeitos para infecção 

humana pelo novo Coronavírus 

Padronização do uso de EPI segundo nota técnica 

04/2020 e 05/2020 da ANVISA; 

Capacitação dos motoristas municipais; 

Capacitação dos profissionais da assistência hospitalar; 

Capacitação dos profissionais da assistência na atenção 

básica; 

Capacitação da equipe de limpeza hospitalar; 

Orientação aos ACS e ACE sobre a Covid-19 e novas 

rotinas de trabalho 

Recomendação aos profissionais da rede hospitalar para 

a padronização de peças de roupas exclusivamente no 

hospital, retirando-a após o termino da jornada de 

trabalho e se higienizando antes de retornar ao 

domicílio; 

Elaborar, em parceria com a Assessoria de 

Comunicação (ASCOM), material informativo e 

manter disponíveis normas e rotinas dos procedimentos 

envolvidos na assistência aos casos suspeitos ou 

confirmados. 

Elaborar e promover treinamento dos trabalhadores 

sobre o uso e descarte adequado de equipamentos de 

proteção individual e coletiva, de acordo com as 

orientações da NOTA TÉCNICA Nº 04/2020 

GVIMS/GGTES/ANVISA 

Vigilância Ambiental Receber capacitação sobre o SARS-CoV-19 

Atenção Básica 

 Orientar e capacitar os profissionais da ATB 

sobre os critérios de diagnóstico e conduta clínicas 

relacionada ao coronavirus 

 Promover ações de educação em saúde referente 

à promoção prevenção e controle do novo coronavírus 

(COVID-19) 

 Orientar a abertura de portas e janelas, das 

unidades para uma melhor circulação e ventilação de ar. 

 Disponibilizaremos, álcool em gel para toda a 

unidade e nas recepções, álcool 70% para os 

profissionais iremos inserir sabonetes líquidos para 

assim obter uma correta higienização. 

Atenção Básica 

 Disponibilizaremos mascaras para todos os 

profissionais o uso da máscara N95, em constância. 

 Será distribuída 2 máscaras para cada 

profissional. Deve ser usada e intercalada, 1 usada na 

manhã e outra no turno á tarde por cada um. 

 Após o uso da máscara a mesma deve ser 

descartada em lixo contaminado. 

 Criação de canal de comunicação, onde a 

população pode tirar dúvidas e ter acesso a 

orientações medicas; 



 Criação de canal de comunicação para 

população fazer denúncias; 

Regulação 

 Os atendimentos do TFD terá continuidade 

apenas aos pacientes com CA os demais será suspenso. 

 Ficara um telefone a disposição da população 

para darmos esclarecimento sobre COVID-19 

 Seguindo orientações do estado foram 

suspensos todos atendimentos eletivos. 

 

  



4.2 CENÁRIO DE PERIGO IMINENTE 

Área Técnica Resposta 

Vigilância Epidemiológica 

Intensificar parceria com a SES para ajustar e 

intensificar as ações de investigação e controle. 

Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais 

e junto aos serviços de saúde. 

Notificar, investigar e monitorar prováveis casos 

suspeitos para infecção humana pelo novo Coronavírus 

Atualizar os alertas para a rede municipal de saúde 

sobre a mudança de cenário. 

Intensificar a articulação com os serviços de referência 

organizados pela SES para ajuste dos fluxos de 

pacientes. 

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 

Elaborar e divulgar informes epidemiológicos sobre a 

situação do novo Coronavírus no município de Granito 

Vigilância Sanitária 

Articular encontro com os fiscais sanitários com o 

objetivo de que durante as inspeções sanitárias nos 

serviços de saúde os profissionais sejam alertados sobre 

a importância da implementação da etiqueta respiratória 

correta e higienização das mãos no combate à infecções. 

Controle de distanciamento de pessoais e de entrada nos 

bancos Bradesco e caixa lotérica através de um guarda 

com disponibilização de álcool gel para usuários; 

Realizar barreiras sanitárias em fronteiras municipais 

para monitoramento de viajantes advindos de áreas de 

transmissão. 

Instalação de lavatórios e tendas em pontos estratégicos 

próximo ao bradesco e a caixa lotérica; 

Informe sonoro para comunicação de risco para ser 

reproduzidos nas unidades de saúde; rádios 

comunitárias; feira livre e estabelecimentos públicos. 

Vigilância em Saúde do 

Trabalhador 

Limitar o número de trabalhadores do serviço de saúde 

e familiares em contato com os casos suspeitos ou 

confirmados de infecção humana pelo 2019-nCoV. 

Sempre que possível, designar uma equipe do serviço 

de saúde exclusivamente para esses casos. 

Investigar e monitorar prováveis casos suspeitos para 

infecção humana pelo novo Coronavírus relacionada ao 

trabalho. 

Manter registro e monitorar os trabalhadores que 

entraram em contato direto com casos suspeitos ou 

confirmados seja em comércios, transportes, serviços 

de saúde, etc. 

Vigilância Ambiental 

Orientar e sensibilizar a população sobre os cuidados de 

prevenção através de palestra nas Escolas, Templos 

Religiosos, Industrias, Construção Civil, Comércios, 

Depósito de material reciclável, Feiras Livres rodas de 



conversa nas UBS, Reuniões nas Associações 

comunitárias. 

 

Atenção Básica 

O fluxo de atendimento será seguido desta forma para 

cada profissional: 

 Atendimento médico: 

Realizar e manter atendimento agendado de consulta 

hanseníase e tuberculose, pré natal, puericultura 

(sintomáticos respiratórios), realizar atendimentos de 

urgência e demanda para pacientes graves, renovação 

de receitas controladas agendadas agendadas. 

Atendimento de enfermagem: 

Mater o cronograma da unidade, porém será agendado 

e limitado a atendimento de pacientes graves. 

Realizar atendimento de urgência e demanda 

espontânea que deve ser focado em pacientes que 

apresente sintomática respiratórias. Sessará os 

atendimentos de menor gravidade. 

 Citológicos suspensos  

 Atividades em grupos como: Tabagismo, 

gestantes, hiperdia estarão suspensas. 

 O cirurgião dentista redobra cuidado e a 

utilização efetiva dos equipamentos de proteção 

individual evitando exposição e contágio pelo 

coronavírus 

 Triagem anterior ao consultório para verificação 

de possíveis sintomas COVID-19 

 Os atendimentos odontológicos será apenas de 

urgência e emergencia 

 Atendimento de fisioterapia, psicológia e 

nutrição apenas com horário agendado tanto em 

domicilio quanto nas UBSS. 

 Em virtude do suspenção das aulas o programa 

PSE E CRESCER SAÚDAVEL estará suspenso 

 Atendimento do bolsa família suspenso 

 Aulas de rotina nas academias de saúde 

suspensas  

 Todos os profissionais que concederam férias a 

secretaria de saúde a partir do dia 17/03/2020 será 

suspensas. 

Regulação 

 Os atendimentos do TFD terá continuidade 

apenas aos pacientes com CA os demais será suspenso. 

 Ficara um telefone a disposição da população 

para darmos esclarecimento sobre COVID-19 

 Seguindo orientações do estado foram 

suspensos todos atendimentos eletivos. 

  



 

4.3 CENÁRIO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 

Área Técnica Resposta 

Vigilância Epidemiológica 

Intensificar a orientação à população quanto a 

prevenção e controle do novo Coronavírus 

Divulgar atualização de procedimentos a serem 

adotados no cenário de transmissão local. 

Notificar, investigar e monitorar prováveis casos 

suspeitos para infecção humana pelo novo Coronavírus 

Intensificar a parceria com a SES, Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e outros parceiros para 

potencializar e oportunizar as ações de investigação e 

controle do novo Coronavírus 

Orientar para a utilização dos equipamentos de proteção 

individual apropriado para cada situação. 

Mobilizar a rede de vigilância em saúde para a 

preparação e adoção oportuna de medidas voltadas à 

prevenção e controle do novo Coronavírus 

Elaborar e divulgar informes Epidemiológicos sobre a 

situação do novo Coronavírus 

Vigilância Sanitária 

Acionar fiscais sanitários para fortalecimento da 

implementação da cadeia de biossegurança para os 

profissionais das unidades de saúde 

Dar suporte técnico e articular com os fiscais sanitários 

e APEVISA para subsidiar nas ações de fiscalização e 

monitoramento nos serviços de saúde de referência no 

município de Granito, conforme diagnóstico 

situacional. 

Controle de distanciamento de pessoais e de entrada nos 

bancos Bradesco e caixa lotérica através de um guarda 

com disponibilização de álcool gel para usuários; 

Instalação de lavatórios e tendas em pontos estratégicos 

próximo ao bradesco e a caixa lotérica; 

Realizar barreiras sanitárias em fronteiras municipais 

para monitoramento de viajantes advindos de áreas de 

transmissão. 

Orientar o manuseio de resíduos nas situações em que a 

operacionalização saia do programado mensalmente, 

em relação ao aumento de resíduos do grupo A e E. 

Vigilância em Saúde do 

Trabalhador 

Intensificar a orientação aos trabalhadores quanto à 

prevenção e controle do novo Coronavírus 

Investigar e monitorar prováveis casos suspeitos para 

infecção humana pelo novo Coronavírus relacionada ao 

trabalho. 

Vigilância Ambiental 
Intensificar as orientações de prevenção e controle do 

SARS-CoV-2 através da Educação em Saúde. 

Atenção Básica 
Intensificar a orientação à população quanto à 

prevenção e controle do novo Coronavírus 



Normatizar a regulação e o manejo clínico para os casos 

suspeito para infecção humana 

Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e 

controle de casos suspeito de infecção pelo coronavírus 

Os profissionais de saúde bucal em caso de sintomas 

detectados devem encaminhar o paciente para 

atendimento médico com o descritivo observado 

Apoiar e orientar os profissionais da ATB sobre 

medidas de prevenção e controle no novo coronavírus. 

Reforçar a necessidade de garantir proteção aos 

profissionais atuantes no atendimento nos casos 

suspeito e confirmados 

Monitorar estoque de medicamentos 

Regulação 

 Os atendimentos do TFD terá continuidade 

apenas aos pacientes com CA os demais será suspenso. 

 Ficara um telefone a disposição da população 

para darmos esclarecimento sobre COVID-19 

Seguindo orientações do estado foram suspensos todos 

atendimentos eletivos. 



4.4 ASSISTÊNCIA DA ATENÇÃO PRIMARIA 

 

Devido as mudanças no cenário epidemiológico de Pernambuco, entrando na fase 

de mitigação, a Nota Técnica SES/PE Nº 4/2020 atualizou a estratégia assistencial da 

COVID-19, com objetivo de evitar casos graves e óbitos. O manejo de pacientes descrito 

no presente plano atende as recomendações da referida Nota Tècnica. 

 

4.4.1 Atendimento em Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS)  

 

4.4.1.1 RECEPÇÃO  

Ao chegar à UAPS, o paciente deverá se dirigir a recepção, onde relatará sua 

demanda do momento. A recepção deverá averiguar se está diante de uma demanda 

espontânea ou programada. Em caso de demanda programada, o paciente deverá seguir o 

fluxo normal da UAPS; em caso de demanda espontânea, ele será encaminhado para a 

Sala de Preparo, onde será recebido pelo profissional Técnico de Enfermagem. 

 

4.4.1.2 SALA DE PREPARO  

O profissional Técnico de Enfermagem deverá, no momento da recepção do 

paciente, avaliar o motivo da demanda espontânea.  

Caso o motivo esteja enquadrado como “febre e/ou quadro respiratório (tosse seca, 

dor de garganta, coriza ou dificuldade para respirar)”, o profissional deverá completar a 

checagem dos sinais vitais e encaminhar imediatamente para a sala do “Acolhimento com 

Classificação de Risco”, já com a máscara cirúrgica disponibilizada para uso por parte do 

paciente. 

 

4.4.1.3 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

O profissional Enfermeiro responsável pela realização do Acolhimento com 

Classificação de Risco deverá, ao acolher o paciente e realizar sua escuta qualificada, 

avaliar se este apresenta critérios para definição de caso, que são:  

 

Síndrome Gripal (SG): Indivíduo com febre, mesmo que referida, acompanhada de 

tosse OU dor de garganta E com início dos sintomas nos últimos 7 dias. 

 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Indivíduo internado com febre, mesmo 

que referida, acompanhada de tosse OU dor de garganta E que apresente dispneia OU 

saturação de O2 < 95% OU desconforto respiratório 

 

No caso de o paciente não preencher critérios para ser classificado como “Quadro 

Suspeito”, deverá ser encaminhado para seguir o fluxo normal da UAPS. 

Caso o paciente seja classificado como quadro suspeito, deverá ser encaminhado 

imediatamente para consulta médica, seguindo rigorosamente as recomendações:  

 Uso constante da máscara cirúrgica;  

 Manter rigorosa higiene das mãos;  

 Permanecer em área separada até a realização da consulta. 

 



4.4.1.4 ATENDIMENTO MÉDICO 

A realização do atendimento médico deverá ser em sala privativa ou com menor 

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

rigorosamente as normas de segurança quanto à higienização das mãos e quanto ao uso 

de Equipamentos de Proteção Individual:  

 Higiene das mãos com preparação alcoólica  

 Máscara cirúrgica  

 Óculos de proteção ou protetor facial  

 Capote, Avental OU Jaleco 

 

4.4.1.5 MANEJO DO PACIENTE 

Os pacientes que se enquadrarem na definição de Síndrome Gripal entrarão em 

isolamento domiciliar compulsório, ao passo que os pacientes com perfil de SRAG serão 

encaminhados para o Hospital Municipal para estabilização e encaminhamento para o 

hospital de referência. 

 

4.4.1.6 REGULAÇÃO 

Pacientes com perfil para isolamento domiciliar serão acompanhados pelo PSF de 

sua área.  

A Central de Regulação do Município de Granito deverá regular os casos de maior 

gravidade que necessitem de transferências e internações, seguindo definições pactuadas 

com a SES. 

 

4.4.1.7 AÇÕES DE MONITORAMENTO 

As ações de monitoramento consistirão, principalmente, na identificação de 

contactantes de casos suspeitos ou confirmados e no auxílio e participação na busca ativa 

destes, capitaneada pela equipe da vigilância em saúde. 

 Os contatos próximos de uma pessoa com suspeita de Coronavírus (2019- nCoV) 

devem ser acompanhados e monitorados pelas Equipes de Saúde da Família (EqSF), 

quanto à apresentação de sinais e sintomas. Na presença destes sinais e sintomas, os 

profissionais da saúde deverão orientar a procura pelo serviço de saúde para avaliação e 

encaminhamento adequado. 

 

  



4.5 ASSISTÊNCIAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

4.5.1 ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SENHORINHA 

DE SOUZA 

 

4.5.1.1 RECEPÇÃO 

Ao chegar à unidade o paciente se dirige ao balcão de recepção para cadastro, 

sendo encaminhado para a Classificação de Risco. Caso, neste primeiro contato, já seja 

identificado como provável caso suspeito, deve ser ofertada ao paciente uma máscara 

cirúrgica para que seja colocada pelo próprio e, em seguida, encaminhado para 

Classificação de Risco com prioridade. 

 

4.5.1.2 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

O profissional Enfermeiro responsável pela realização do Acolhimento com 

Classificação de Risco deverá, ao acolher o paciente, realizar sua escuta qualificada, 

avaliar se este apresenta critérios para definição de caso, que são de acordo com a Nota 

Técnica SES/PE 04/2020:  

 

Síndrome Gripal (SG): Indivíduo com febre, mesmo que referida, acompanhada de 

tosse OU dor de garganta E com início dos sintomas nos últimos 7 dias. 

 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Indivíduo internado com febre, mesmo 

que referida, acompanhada de tosse OU dor de garganta E que apresente dispneia OU 

saturação de O2 < 95% OU desconforto respiratório 

 

No caso de o paciente não preencher critérios para ser classificado como “Quadro 

Suspeito”, deverá ser seguir o fluxo normal do HPP.  

Caso o paciente seja classificado como quadro suspeito, deverá ser encaminhado 

imediatamente para consulta médica, seguindo rigorosamente as recomendações:  

 

 Uso constante da máscara cirúrgica;  

 Manter rigorosa higiene das mãos;  

 Permanecer em área separada até a realização da consulta. 

 

4.5.1.3 ATENDIMENTO MÉDICO 

A realização do atendimento médico deverá ser em sala privativa ou com menor 

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

rigorosamente as normas de segurança quanto à higienização das mãos e quanto ao uso 

de Equipamentos de Proteção Individual (EPI):  

 Higiene das mãos com preparação alcoólica  

 Máscara cirúrgica  

 Óculos de proteção ou protetor facial  

 Capote, Avental ou Jaleco. 

 

4.5.1.4 MANEJO DO PACIENTE 

Os pacientes que se enquadrarem na definição de Síndrome Gripal entrarão em 

isolamento domiciliar compulsório, ao passo que os pacientes com perfil de SRAG serão 



encaminhados para o Hospital Municipal para estabilização e encaminhamento para o 

hospital de referência. 

 

4.5.1.5 REGULAÇÃO 

Pacientes com perfil para isolamento domiciliar serão acompanhados pelo PSF de 

sua área.  

A Central de Regulação do Município de Granito deverá regular os casos de maior 

gravidade que necessitem de transferências e internações, seguindo definições pactuadas 

com a SES. 

 

4.5.1.6 AÇÕES DE MONITORAMENTO 

As ações de monitoramento consistirão, principalmente, na identificação de 

contactantes de casos suspeitos ou confirmados e no auxílio e participação na busca ativa 

destes, capitaneada pela equipe da vigilância em saúde. 

 Os contatos próximos de uma pessoa com suspeita de Coronavírus (2019- nCoV) 

devem ser acompanhados e monitorados pelas Equipes de Saúde da Família (EqSF), 

quanto à apresentação de sinais e sintomas. Na presença destes sinais e sintomas, os 

profissionais da saúde deverão orientar a procura pelo serviço de saúde para avaliação e 

encaminhamento adequado. 

  



5 FLUXOGRAMA DE DEFINIÇÃO DE CASO E MANEJO 
 

DEFINIÇÃO DE CASO – SÍNDROME GRIPAL (SG) E SINDROME 

RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) 

 

 
 

MANEJO DOS CASOS 

Síndrome 

Gripal 

Isolamento 

domiciliar por 14 

dias 
Preencher ficha de 

controle de casos e 

INFORMAR 

IMEDIATAMENTE 

À VIGILANCIA 

EM SAÚDE 

 Informar que o Decreto Estadual 

orienta acionar policiamento 

frente ao não cumprimento do 

isolamento; 

 Solicitar assinatura dos termos; 

 Entregar o folder de orientação 

do isolamento domiciliar 

SRAG 

Encaminhamento 

para referência 

(ligar pra Central 

Estadual de 

Leitos) 

 

  



ANEXO I – REDE DE SAÚDE DE GRANITO, PERNAMBUCO EM 2020 

 

UNIDADE DE SAÚDE – 

REDE BÁSICA 
ENDEREÇO 

Equipe Saúde da Família José Alexandre 

de Souza 
Rua Geraldo Marques, Centro, Granito 

Equipe Saúde da Família Maria de 

Lourdes Lacerda 

Avenida Raimundo Eufrásio, Rancharia, 

Granito 

Equipe Saúde da Família Teodomiro 

Rodrigues 
Lagoa Nova, Granito 

UNIDADE DE SAÚDE DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE HOSPITALAR 
ENDEREÇO 

Hospital de Pequeno Porte Maria 

Senhorinha de Souza 

Avenida José Saraiva Xaiver, Centro, 

Granito 

  



ANEXO 2 – ORÇAMENTO 

As projeções ministeriais sugerem que o número de casos começará a regredir em 

setembro, dessa forma, o orçamento foi construído com uma projeção para 6 meses. 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND 
QT 

TOTAL 
VALOR 

VALOR 

TOTAL 

ALCOOL 70% 1000 ML FRASCO 4.000 R$ 25,00 R$ 100.000,00 

ALCOOL EM GEL 70% 500 ML UND 2000 R$ 30,00 R$ 60.000,00 

ALCOOL EM GEL 70% 5L UND 1500 R$ 120,00 R$ 180.000,00 

ALGODÃO HIDRÓFILO 500G ROLO 300 R$ 20,00 R$ 6.000,00 

CONECTOR MULTIVIAS C/ 

CLAMP 
UND 400 R$ 3,00 R$ 1.200,00 

LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/ 100 400 R$ 40,00 R$ 16.000,00 

LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/ 100 400 R$ 40,00 R$ 16.000,00 

LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/ 100 200 R$ 40,00 R$ 8.000,00 

MASCARA 

CIRÚRGICADESCARTÁVEL 
CX C/ 50 5000 R$ 60,00 R$ 300.000,00 

SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML UND 1500 R$ 7,00 R$ 10.500,00 

SORO RINGER 500 ML UND 400 R$ 8,00 R$ 3.200,00 

SORO GLICOSADO 5% 500 ML UND 400 R$ 8,00 R$ 3.200,00 

MASCARA PFF1 UND 8000 R$ 15,00 R$ 120.000,00 

MASCARA N95 UND 4000 R$ 20,00 R$ 80.000,00 

GORRO PCT C/ 100 2000 R$ 12,00 R$ 24.000,00 

OCULOS DE PROTEÇÃO UND 700 R$ 25,00 R$ 17.500,00 

AVENTAL DESCARTÁVEL UND 3000 R$ 11,00 R$ 33.000,00 

FACE SHIELD UND 200 R$ 15,00 R$ 3.000,00 

CILINDRO DE OXIGENIO UND 50 R$ 140,00 R$ 7.000,00 

PROPÉS PCT C/ 100 2.000 R$ 12,00 R$ 24.000,00 

ESPARADRAPO UND 500 R$ 8,00 R$ 4.000,00 

GAZES PCT 700 R$ 13,00 R$ 9.100,00 

SCALP 23 e 25 UND 1500 R$ 0,40 R$ 600,00 

JELCO 22 E 24 CX 12 R$ 40,00 R$ 480,00 

EQUIPO MACROGOTAS UND 3000 R$ 2,00 R$ 6.000,00 

OCÚLOS DE PROTEÇÃO UND 60 R$ 5,00 R$ 300,00 

DESCARTEX G UND 1000 R$ 8,50 R$ 8.500,00 

MEDICAMENTOS PARA MANEJO 

DOS SINTOMAS DOS PACIENTES 

SUSPEITOS E CONFIRMADOS 

- - - R$ 300.000,00 

ASPIRADOR UND 4 R$ 480,00 R$ 1.920,00 

OXIMETRO DE PULSO PORTATIL UND 6 R$ 173,00 R$ 1.038,00 

MASCARA DE ALTO FLUXO UND 10 R$ 40,00 R$ 400,00 

NEBULIZADOR UND 5 R$ 170,00 R$ 850,00 

UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO UND 10 R$ 40,00 R$ 400,00 



CONECTOR EXTENSOR DO 

UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 
UND 30 R$ 30,00 R$ 900,00 

APARELHO DE 

HEMOGLICOTESTE 
UND 6 R$ 100,00 R$ 600,00 

FITA PARA HEMOGLICOTESTE CX C/ 50 200 R$ 40,00 R$ 8.000,00 

COLCHONETE PARA MACA UND 2 R$ 340,00 R$ 680,00 

TERMÔMETROS COM 

INFRAVERMELHO 
UND 2 R$ 490,00 R$ 980,00 

SUPORTES PARA PERFURO 

CORTANTE 
UND 2 R$ 50,00 R$ 100,00 

MÁSCARAS DE ALTO FLUXO UND 8 R$ 79,00 R$ 632,00 

LARINGOS ADULTOS UND 2 R$ 715,00 R$ 1.430,00 

LARINGO INFANTIL UND 1 R$ 715,00 R$ 715,00 

MÁSCARAS DE VENTURI 

ADULTO 
UND 8 R$ 32,00 R$ 256,00 

MÁSCARAS DE VENTURI 

INFANTIL 
UND 1 R$ 32,00 R$ 32,00 

COLCHÕES CAMA HOSPITALAR UND 4 R$ 391,00 R$.564,00 

CÂNULA DE GUEDEL ADULTO 3 UND 15 R$ 16,00 R$ 240,00 

CÂNULA DE GUEDEL ADULTO 4 UND 15 R$ 16,00 R$ 240,00 

CÂNULA DE GUEDEL ADULTO 5 UND 15 R$ 16,00 R$ 240,00 

CÂNULA DE GUEDEL ADULTO 6 UND 15 R$ 16,00 R$ 240,00 

CÂNULA DE GUEDEL INFANTIL UND 10 R$ 16,00 R$ 160,00 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO TAMANHOS VARIADOS 

N° 3 

UND 10 R$ 12,00 R$ 120,00 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO TAMANHOS VARIADOS 

N° 3,5 

UND 10 R$ 12,00 R$ 120,00 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO TAMANHOS VARIADOS 

N° 4 

UND 10 R$ 12,00 R$ 120,00 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO TAMANHOS VARIADOS 

N°4,5 

UND 10 R$ 12,00 R$ 120,00 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO TAMANHOS VARIADOS 

N° 7 

UND 20 R$ 12,00 R$ 240,00 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO TAMANHOS VARIADOS 

N° 7,5 

UND 20 R$ 12,00 R$ 240,00 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO TAMANHOS VARIADOS 

N° 8 

UND 20 R$ 12,00 R$ 240,00 

TUBO ENDOTRAQUEAL COM 

BALÃO TAMANHOS VARIADOS 

N° 9 

UND 20 R$ 12,00 R$ 240,00 

FIO GUIA UND 1 R$ 149,90 R$ 149,90 

FIXADOR DE TUBO UND 1 R$ 49,90 R$ 49,90 

ESCADINHA C/ 2 DEGRAUS UND 2 R$ 127,50 R$ 255,00 



CADEIRA DE RODAS UND 1  R$ 481,50   R$ 481,50  

CADEIRA DE RODAS P/ BANHO UND 1  R$ 338,00   R$ 338,00  

COMADRE UND 2  R$ 23,00   R$ 46,00  

PAPAGAIO 1000ML UND 2  R$ 10,00   R$ 20,00  

SUPORTE PARA SORO FIO UND 5  R$ 51,00   R$ 255,00  

MESA DE MAYO C/ RODIZIO E 

BANDEJA INOX 
UND 2 R$ 353,50  R$ 707,00  

TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 CX C 20 3  R$ 3.000,00   R$ 9.000,00  

VENTILADOR MECÂNICO UND 2  R$ 17.000,00   R$ 34.000,00  

MONITOR MULTIPARÂMETROS UND 2  R$ 12.500,00   R$ 25.000,00  

TOTAL R$ 1.434.939,30 

 

INFRAESTRUTURA 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 
VALOR 

TOTAL 
ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO HOSPITAL PARA OS 

LEITOS RETAGUARDA DE COVID-19- 
R$ 9.947,01 

 

MOBILIDADE E TRANSPORTE 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 
VALOR 

TOTAL 

COMBUSTÍVEL 80.000,00 

ALUGUEL DE UTI MÓVEL 20.000,00 

TOTAL 100.000,00 

 

INSUMOS PARA HIGIENIZAÇÃO 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND 
QT 

TOTAL 
VALOR 

VALOR 

TOTAL 

PAPEL TOALHA PCT C/ 2 1.200 3,50 4.200,00 

SACOS DE LIXO COMUM PCT C/ 26 40 2,40 96,00 

ÁGUA SANITÁRIA UNIDADE 1.200 1,88 2.256,00 

DESINFETANTE UNIDADE 1.200 1,96 2.352,00 

BALDE 6L UNIDADE 60 12,00  

LUVAS NITRÍLICA CANO MÉDIO 

REUTILIZAVEL 
UNIDADE 600 8,00  

AVENTAL IMPERMEÁVEL UNIDADE 250 12,00  

BOTAS CANO CURTO UNIDADE 20 50,00  

PANO DE CHÃO UNIDADE 500 9 OBS  

FLANELA PARA SUPERFÍCIES UNIDADE 1000 1,00  

BORRIFADOR UNIDADE 200 5,00  

SABONETE LÍQUIDO 1000ML UNIDADE 4.000 13,00  

CARRINHO DE LIMPEZA UNIDADE 10 150,00  

VASSOURA UNIDADE 150 9  

RODO UNIDADE 150 8  

TOTAL       

 

 

 



RECURSOS HUMANOS 

CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇO 
QUANTIDADE 

PERÍODO 

(EM 

MESES) 

VALOR 

MENSAL 

VALOR 

TOTAL 

CONTRATAÇÃO DE 

PROFISSIONAL MÉDICO 
2 6 11.840 142.080,00 

CONTRATAÇÃO DE 

PROFISSIONAL 

(ENFERMEIRO) 

2 6 2.768,05 33.216,60 

CONTRATAÇÃO DE 

PROFISSIONAL(TERC. DE 

ENFERMAGEM) 

10 6 1.045,00 6.270,00 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
5 6 1.045,00 31.350,00 

VIGIA 3 6 1.045,00 18.810,00 

TOTAL    231.726,60 

  



 

INSUMOS PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

INSUMO/SERVIÇO QUANTIDADE VALOR  
VALOR 

TOTAL 

Panfletos, Comunicados, Convites 

e Cartazes  
15.000 2,00 30.000 

Produção de roteiro e textos 

informativos  
50 - 2.300 

Faixa de rua, outdoor e placas  20 - 2.800 

Gravação de vinhetas, spots e 

áudios para rádio e carro de som 
50 80 4.000 

Locação em carro de som pelas 

principais ruas, avenidas e zona 

rurais  

 200 4.000 

Divulgação da campanha, em 

blogs, rádios e carro de som 
 2.000 2.000 

TOTAL   45.100 

  



ANEXO 3 – INSTRUTIVO DE ORIENTAÇÃO PARA ISOLAMENTO 

DOMICILIAR 

 

 


