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1. Introdução

Considerando a Emergência em Saúde Pública declarada pela Organização Mundial

da Saúde (OMS), por doença respiratória causada pelo agente novo coronavírus (2019-

nCoV), conforme casos detectados na China.

Considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e

Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde do Estado do amazonas, através da

Fundação de Vigilância em Saúde, este documento apresenta o Plano de Enfrentamento

para infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), em caso de surto no Município

de Parintins – AM.

O coronavírus (CoV) são uma grande família de vírus que causam doenças que

variam do resfriado comum a doenças mais graves, como a Síndrome Respiratória do

Oriente Médio (MERS-CoV) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV). Um novo

coronavírus (nCoV) é uma nova cepa que não foi previamente identificada em humanos.

O espectro clínico da Infecção Humana pelo Coronavírus 2019 (COVID 19) não está

descrito completamente. Assim, até o momento, não há nenhum medicamento

específico recomendado para prevenção ou tratamento.
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2. Objetivos:

2.1 Geral:

Estabelecer plano de resposta rápida para vigilância da emergência de saúde

pública causada pelo novo Coronavírus 2019 (COVID-19) no município de Parintins,

tendo vista que o município está inserido na rota de cruzeiros transatlânticos, realiza

eventos de massa como Carnailha e Festival Folclórico.

2.2 Específicos:

- Definir estratégias de ações para o fortalecimento da vigilância e resposta

rápida de prevenção e controle da Síndrome Gripal associada ao COVID-19 no município

de Parintins.

- Definir procedimentos e fluxos para detecção e controle do COVID-19 nas

redes de atenção em saúde do município para atendimento dos casos suspeitos e/ou

confirmados pelo novo Coronavírus 2019.

- Estabelecer ações e medidas de prevenção nos estabelecimentos de saúde

para minimizar o risco da disseminação da infecção humana pelo COVID-19.

- Estabelecer medidas de controle para redução da morbimortalidade dos casos

confirmados para COVID-19 no município.

- Proteger a saúde de passageiros, tripulantes e do público geral dos portos e

aeroporto municipal.

- Disseminar informações à população em geral em relação à prevenção, com

objetivo de evitar infecções virais, em especial o COVID-19.

- Implementar os três níveis de resposta: Alerta, Perigo iminente e Emergência

em Saúde Pública, em consonância ao plano de Contingência do Estado do Amazonas.

- Implantar a Sala de Análise de Situação de Saúde e/ou Comitê de
enfrentamento ao COVID-19.
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3. Características do Município

O município localiza-se à margem direita do rio Amazonas, numa área de 5.952

quilômetros quadrados e fica 369 quilômetros da capital, Manaus, em linha reta, e a

420 quilômetros por via fluvial. Isso equivale a 15 horas descendo e 27 subindo o rio

Amazonas, se a viagem for feita em barcos regionais. Por via aérea, o tempo estimado

é de uma hora e meia, partindo de Manaus.

Figura 1.

4. Características geográficas

Figura 2. Mapa de Parintins

Sua coordenada cartesiana é 2º36’48’ de latitude

Sul e 56º44’ de longitude para Oeste de Greenwich.

Encontra-se a 29m acima do nível do mar.

Faz limite ao norte com os municípios de

Nhamundá e Urucará, ao sul com município de

Barreirinha, ao leste com o Estado do Pará e a este

com o município de Urucurituba.

Fonte: Projeto de Assentamento Gleba Vila Amazônia

Parintins possui nove distritos, segundo a Lei Municipal nº. 01/79 de 18 de abril

de 1979, que são: Parintins, a sede do município, Vila Amazônia, Mocambo, Zé Açú,

Cabury, Sabina (Mamurú), Marajó, Valéria e Tracajá.
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O município possui uma área de 5.952 Km2, e localiza-se sobre formações

quaternárias e terraços holocênicos no setor ocidental do Estado do Amazonas. A Ilha

Tupinambarana, parte componente do município, de aproximadamente 200 Km de

largura, somente na faixa da várzea é na verdade um arquipélago, uma vez que na

época da cheia fica entre coberta de lagos, furos, restingas, paranás e igapós. Além do

rio Amazonas, destacam-se o rio Mamurú e o Paraná do Ramos.

A sede do Município localiza-se em uma das ilhas do arquipélago a uma altitude

de 50m em relação ao nível do mar, vindo a ter o município sua cota máxima em seu

relevo do lado Leste, na chamada Serra da Valéria (Serra de Parintins) com

aproximadamente 137m, e no Lado Oeste as terras altas do Paurá. Segundo dados da

Estação Meteorológica de Parintins, possui clima tropical chuvoso e úmido e a

temperatura média é de 33,4º C, sendo que a máxima atinge 36,5ºC e a mínima 23,5ºC,

com duas etapas diferenciadas, uma chuvosa chamada pela população de inverno, que

vai de dezembro a maio, e uma estação de estiagem chamada de verão que vai de

junho a novembro.

5. Características demográficas

Figura 3. Vista aérea de Parintins

Vista aérea de Parintins
Foto: Arquivos - CVE

Fonte: Arquivos Vigilância Epidemiológica/SEMSA

De acordo com dados do ultimo CENSO do IBGE a população do município em

2010 é constituído de 102.033 habitantes, conforme tabela abaixo. A população

concentra-se 68,5% na área urbana e 31,5% na área rural.



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

8

SE
C

R
E

TA
RIA

 MUNICIPAL DE S
A

Ú
D

E

Tabela 1: POPULAÇÃO FAIXA ETÁRIA X SEXO-PARINTINS/2010

Fonte: Tabnet.datasus.gov.br

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral o Colégio Eleitoral do Município - 4ª zona,

em 2013 é em torno de 61.478 eleitores, sendo aptos a votar 75,46% eleitores da zona

urbana (46.390) e 24,54% (15.088) eleitores da zona rural.

6. Economia

Com relação aos aspectos econômicos do município este tem sua economia

fundamentada no setor primário. A agricultura concomitantemente com a pecuária,

completa a formação econômica deste setor, com peso da ordem de 25 %.

A Pecuária é a atividade econômica de maior expressão do município, com um

rebanho estimado em 278.000 cabeças de bovinos e 40.000 cabeças de bubalinos, o que

leva a ser o segundo maior produtor do Estado do Amazonas. A produção de carne

abastece o mercado local, que consome a cada ano, aproximadamente 4.500 toneladas

de carne, 800.000 litros de leite in natura e 32.300 quilos de queijo. Parintins já

exporta, principalmente, para a capital do Estado, uma quantidade considerável de

animais vivos, pois a exportação da carne ainda não é possível, devido à falta de

logística e armazenamento do produto.

A pesca por se tratar de um produto-base da alimentação local, herdado dos

antigos habitantes (os índios), a pesca é uma atividade que, ao longo da história dos

Faixa Etária Masculino Feminino Total
Menor 1 ano 1083 1123 2206

1 a 4 anos 4822 4648 9470
5 a 9 anos 6675 6297 12972
10 a 14 anos 6933 6700 13633
15 a 19 anos 6011 5661 11672
20 a 29 anos 8708 8522 17230
30 a 39 anos 6512 6155 12667
40 a 49 anos 4623 4208 8831
50 a 59 anos 3261 2938 6199
60 a 69 anos 1961 1828 3789
70 a 79 anos 1193 1100 2293
80 anos e mais 522 549 1071
Total 52.304 49.729 102.033
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amazônidas, fomenta a economia de subsistência e a produção comercial, tanto para

abastecer o mercado local, como para exportar para outros mercados fora do Estado. A

localização privilegiada da sede do município torna-a uma referência dotada de uma

infra-estrutura, que mesmo sendo precária, consegue atender às necessidades dessa

atividade.

A produção agrícola, apesar de não suprir todas as necessidades do comércio

local, é bastante expressiva. Três fatores contribuem diretamente com a produção: a

área de várzea, a gleba da Vila Amazônia e os incentivos do governo do Estado.

A avicultura está voltada à criação de galinhas, patos, marrecos e gansos. O

setor pesqueiro desponta como um dos principais entrepostos de pesca do estado,

tanto para o consumo local como para exportação para outros municípios. O

extrativismo vegetal é pouco representativo na formação do setor primário, mas

destacam-se a exploração de borracha, cumaru, gomas não elásticas, pau-rosa,

madeira, óleo de copaíba e puxuri.

O setor secundário desponta como o parque industrial mais desenvolvido no

interior do Estado, sendo expressivo, conta com 1 fábrica de esquadrias metálicas, 1

fábrica de peças metálicas, 03 fábricas de gelo, 1 fábrica de redes e tapetes, 1 usina

de beneficiamento de pau-rosa, 8 estaleiros, 6 serrarias, 1 olaria, 1 Indústria de Polpas

de Frutas, 1 Fabrica de Moveis e diversas marcenarias. As indústrias alimentícias,

química, vestuário e gráfica, também despontam neste setor.

No setor terciário, Parintins conta com mais de 996 estabelecimentos comerciais,

varejistas e atacadistas dos mais diversificados produtos. Possui também hotéis, bares,

restaurantes, clubes e estabelecimentos bancários. Nos últimos anos com a magnitude,

divulgação e amplitude que ganhou o Festival Folclórico houve um crescimento

considerável em relação aos prestadores de serviços, principalmente no que diz

respeito a hotéis, cama e café, pousadas, bares e restaurantes. Neste setor

concentram-se grande parte da população devido a escassez de emprego na cidade. A

mão de obra formal é constituída praticamente pelos funcionários públicos das esferas

federal, estadual e municipal. O funcionalismo municipal tem uma renda mensal de um

salário mínimo, e durante o Festival Folclórico (mês de junho) a escassez de emprego é

amenizada. As agremiações folclóricas juntas empregam cerca de 1.500 pessoas

diretamente e colaboram para a criação de mais ou menos cinco mil empregos

indiretos, principalmente na área de turismo.
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7. Habitação

O município é composto de 24.055

imóveis na zona urbana, segundo a base do

SISPNCD, tem como característica as

residências com grandes quintais. Na parte

central da cidade há uma predominância de

residências em alvenaria e nos bairros casas

de madeira, principalmente nos bairros periféricos.

Na zona rural estima-se 24.309 imóveis. Nos últimos doze anos o êxodo rural

vem ocasionando invasões, notadamente na área sudoeste da cidade. Hoje há uma

estimativa de mais de 2.500 famílias morando em condições precárias.

8. Transporte

A estrutura de transporte é baseada em transporte fluvial contando com uma

frota de aproximadamente 20 embarcações de grande porte que transitam para Capital

do Estado Manaus e municípios adjacentes como Nhamundá, Barreirinha, Maués, Boa

Vista do Ramos, Urucará, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã, e Itacoatiara, bem

como municípios pertencentes ao estado do Pará, como Terra Santa, Faro, Juruti,

Óbidos, Oriximiná, Santarém e Belém. Utiliza-se bastante as Lanchas Expresso com

viagens semanais, diminuindo o percurso da viagem em relação a viagem de barco.

Existem também aproximadamente 250 embarcações de pequeno porte realizando o

transporte da população das mais diversas localidades da zona rural.

O município atualmente conta com a prestação de serviço de uma Companhia

Aérea: a MAP Linhas aéreas realizando vôos diários para Manaus, e 2 vezes na semana

para Santarém, Altamira, Porto Trombetas, Itaituba e Belém. Com relação ao

transporte terrestre, a população utiliza os serviços de 97 táxis, 380 moto-táxis e 215

triciclos, não existindo rede de transporte coletivo-ônibus.

9. Saneamento: tratamento de esgoto, coleta e destino do lixo e
abastecimento de água e energia.
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Em Parintins a rede de esgoto ainda é insuficiente. Para a coleta de esgotos

sanitários (águas negras) são utilizados sumidouros, fossas sépticas e privadas

higiênicas, fruto de um trabalho realizado pela Unidade de Saneamento da Prefeitura

que promove a doação de materiais para a população de baixa renda. Existem 1720 m

de rede de captação de águas pluviais na área do centro da cidade.

Com relação à coleta de lixo, este serviço é realizado diariamente utilizando-se

carro coletor e os detritos são lançados em aterro controlado. Contudo, a coleta

seletiva já teve inicio no ano de 2007, através de uma Cooperativa de Catadores,

implantada com o apoio de acadêmicos da UEA e UFAM, e com doação de

equipamentos pelo Poder público.

O abastecimento de água do município é realizado pelo Serviço Autônomo de

Água e Esgoto-SAAE. A captação é efetuada em mananciais subterrâneos através de

dezoito poços artesianos com média de 80 metros de profundidade. O tratamento

destinado a água é a cloração por contato, e a distribuição segundo o SAAE atinge a

95% dos domicílios na sede municipal.

A Energia que abastece a Cidade de Parintins é oriunda de Usina Termelétrica

“Amazonas Energia” que ao longo de décadas é a única fonte de energia que abastece

mais de vinte mil imóveis na área urbana além de residências rurais periféricas

contempladas com o programa “Luz para Todos”. No entanto, os moradores do

município almejam o sonho de terem suas residências energizadas com fonte de

energia segura e limpa, o sonhado “Linhão de Tucuruí” que poderá satisfazer as

necessidades energéticas do município além de dar ao município a esperança de

agregar em sua economia a implantação de industrias de vários setores proporcionando

assim, perspectivas de um futuro melhor para os jovens e adultos.

O sistema de Saúde de Parintins, a partir de 2005 vivencia um processo de

reestruturação necessário para a efetiva operacionalização das diretrizes do SUS no

município. Este sistema está organizado a partir das áreas de Gestão, Assistência e

Vigilância em Saúde.

10. Estrutura da rede municipal de saúde do município
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10.1 Atenção Primária – Estratégia Saúde da Família

O Município conta com 23 equipes do Programa Saúde da Família, sendo que três

equipes atuam na área rural. Atualmente há 305 Agentes Comunitários de Saúde,

estando 133 na área rural e 172 na área urbana nas ESF. A Saúde Bucal tem atualmente

11 equipes integradas nas ESF. Vale ressaltar, 03 Núcleos de Apoio à Saúde da Família –

NASF, que possibilita o fortalecimento da Atenção Básica como porta de entrada do

sistema e contribui para que as ações de prevenção sejam maximizadas com

efetividade.

Unidades da Área Urbana

Centro de Saúde Dr. Toda

Centro de Saúde Waldir Viana

Centro de Saúde Irmão Francisco Galliane

Unidade Básica de Saúde Darlinda Ribeiro

Unidade Básica de Saúde Paulo Pereira

Unidade Básica de Saúde Dom Arcângelo Cérqua

Unidade Básica de Saúde Mãe Palmira

Unidade Básica de Saúde Tia Leó

Centro de Saúde Dr. Aldrin Verçosa

Unidade Básica de Saúde União

Unidades da Área Rural

Centro de Saúde Pe. Francisco Lupino – Vila Amazônia

Posto de Saúde Cassiano do Carmo – Com. Do Maranhão

Posto de Saúde Denizal Pereira – Agrovila da Cabury

Posto de Saúde Ilarina Reis - Agrovila do Mocambo

Posto de Saúde Maria do Carmo – Com. do Zé-Açú

Unidade Móvel de Saúde

Unidade Básica de Saúde Fluvial Ligia Loyola

01 Odontomóvel

03 - Ambulanchas

10.2 - Atenção Secundária- Serviços Especializados e de Referência
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10.2.1 Policlínica Municipal Pe. Vitório Giurin.

Em funcionamento desde o mês de maio de 2008, dispõe de serviço laboratorial,

serviço de Fisioterapia, referencia para o diagnostico e tratamento da Hanseníase,

Tuberculose e DST´S, Serviço de Atendimento Especializado - SAE- para HIV/AIDS.

10.2.2 Centro de Especialidades Odontológicas “Raimundo Gonçalves Ninna

Filho” – CEO.

Dispõe de atendimento especializado de Odontologia, referenciados pela

Atenção Básica, conta também com Laboratório Regional de Prótese Dentária

responsável pela confecção de Próteses para atender a demanda que necessita adquirir

Prótese pelo SUS.

10.2.3 Centro de Atenção Psico-Social “Adolfo Lourido” - CAPS

Oferta atendimento para a área de saúde Mental, através de atividades

psicossociais que incluem atendimento clínico e terapias ocupacionais, com a atuação

de Equipe Multiprofissional composta por Medico Psiquiatra, Enfermeiro, Assistente

Social, farmacêutica/bioquímica, Psicólogo, Pedagogo. Técnicos: de Enfermagem.

Educacional, Administrativo e Artesão.

Funciona de segunda a sexta em horário integral, atendendo demanda

referenciada e espontânea, inclusive de outros municípios.

10.2.4 Complexo de Apoio Diagnóstico e Hemoterapia composto por:

 Laboratório Regional Matheus Penna Ribeiro que dispõe de realização de exames

laboratoriais, funciona de segunda a sexta de 6:00h as 17:00h.

 CTA- Centro de Testagem e Aconselhamento Dr Jair Arlota Junior que funciona

de segunda a sexta-feira de 8:00h às 17:00h realizando testes para detecção do

vírus HIV e hepatites virais. Atende ainda o sobreaviso nos hospitais Padre

Colombo e Hospital Jofre Cohen.

 Banco de Sangue Amílcar Monte Rey funciona de segunda a sexta de 8:00h às

17:00hs e sobreaviso nos hospitais Padre Colombo e Hospital Jofre Cohen.

10.2.5 Laboratório de Vigilância em Saúde do Município, composto por:
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 Laboratório de Diagnostico da Malária e Entomologia;

 Laboratório de Vigilância da Qualidade da Água;

As ações de Saúde implantadas no município são previamente discutidas e

aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde. A unidade local de Vigilância em Saúde

atende as demandas decorrentes das endemias locais com ênfase no controle de

malária e dengue. O Município é certificado junto a Vigilância em Saúde do Estado

através da Portaria GM/MS de nº 224 de 17.03.2004.

10.3 Vigilância em Saúde

A área de Prevenção tem implantado a Coordenadoria de Vigilância em Saúde

composta pelas Vigilâncias: Ambiental, Epidemiológica e Sanitária as quais contam com

sub-gerências e demais setores inerentes aos serviços de Vigilância em Saúde,

conforme o organograma abaixo:
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11. Vigilância de vírus respiratórios e Coronavírus 2019

Infecções respiratórias virais costumam ser diagnosticadas clinicamente com

base nos sintomas e na epidemiologia local. Os vírus mais frequentemente envolvidos

nas infecções respiratórias são rinovírus, vírus sincicial respiratório (VSR), coronavírus,

adenovírus, parainfluenza e metapneumovírus. Esses vírus respiratórios podem causar

Síndromes Gripais (SG) e Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG).

Os coronavírus são a segunda principal causa do resfriado comum, raramente

causavam doenças mais graves em humanos. A similaridade clínica do COVID-19 com os

demais vírus respiratórios dificulta a distinção dos casos, assim há a necessidade de

serem seguidas as recomendações no tocante da vigilância, suporte laboratorial e de

assistência, permitindo assim a correta definição dos casos e de manejo clínico

adequado dos casos.

A vigilância dos vírus respiratórios, incluindo o COVID-19, tem como princípio

fundamental o conhecimento sobre o agente etiológico, reservatórios, modos de

transmissão, período de transmissibilidade e de incubação, suscetibilidade/imunidade

e infectividade viral. Na atualidade o agente etiológico do novo coronavírus (COVID-19)

já foi isolado, permitindo sua identificação em análise laboratorial de amostras

biológicas, que apresenta elevada similaridade (85%) com o SARS-CoV. Até o momento,

não se pode afirmar com exatidão que os vírus não permaneçam viáveis por tempo

prolongado fora do organismo.

A fonte primária provável do COVID-19 é animal (frutos do mar e animais

selvagens), com possibilidade de transmissão de animais para humanos após mutações

(species jumping) e estes transmitiram aos humanos.

O COVID-19 pode infectar humanos e ser transmitido de pessoa a pessoa pelo ar,

por meio de tosse ou espirro, pelo toque ou aperto de mão ou pelo contato com

objetos ou superfícies contaminadas, seguido então de contato com a boca, nariz ou

olhos. Ainda não está claro com que facilidade o 2019-nCoV é transmitido de pessoa

para pessoa. Dados da OMS considera que um indivíduo infectado pelo COVID-19 pode

gerar entre 1,4 e 2,5 novos infectados, portanto, apresenta baixo nível de

transmissibilidade. Ainda não há informação precisa se a transmissão do COVID-19 pode

ocorrer a partir de indivíduos assintomáticos ou durante o período de incubação
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(infectividade ainda não definida). As evidências científicas presumem que o tempo de

exposição ao vírus e o início dos sintomas varia de 2 a 10 ou 14 dias (Centro de

Controle de Doenças dos Estados Unidos/CDC; OMS). A SVS/MS considera o período

médio de incubação de 5,2 dia (Intervalo: 1-12,5 dias).

11.1 Definições de Caso

Situação 1: Febre1 E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse,

dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, entre outros) e histórico de

viagem para área com transmissão local3 , de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias

anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;

OU

Situação 2: Febre1 E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse,

dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, entre outros) e histórico de

contato próximo de caso2 suspeito para o COVID 19, nos últimos 14 dias anteriores ao

aparecimento dos sinais ou sintomas;

OU

Situação 3: Febre1 OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse,

dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, entre outros) E contato próximo

de caso2 confirmado de coronavírus (2019-nCoV) em laboratório, nos últimos 14 dias

anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.

Obs.
1 Febre: pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes

jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado

medicamento antitérmico. Nessas situações, a avaliação clínica deve ser levada em

consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação.
2 Contato próximo: definido como alguém que esteve a aproximadamente dois metros

de um paciente com suspeita de caso por COVID 19, dentro da mesma sala ou área de

atendimento, por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção

individual (EPI). A definição de contato próximo pode incluir as seguintes atividades:

cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência

médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto a pessoa

não estiver usando o EPI recomendado.
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3 Transmissão local: definida como a confirmação laboratorial de transmissão do COVID

19 entre pessoas com vínculo epidemiológico comprovado.

12. Notificação de caso suspeito

A Infecção Humana pelo COVID-19 é uma potencial Emergência de Saúde

Pública de Importância Internacional (ESPII), segundo anexo II do Regulamento

Sanitário Internacional. Sendo, portanto, um evento de saúde pública de notificação

imediata.

A notificação imediata deve ser realizada pelo meio de comunicação mais

rápido disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre

na definição de suspeito, por meio telefônico (primeira escolha) seja nos finais de

semana, feriados ou período noturno.

Os casos suspeitos e confirmados de COVID-19 devem ser notificados

imediatamente pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento do caso para a

Vigilância Epidemiológica Municipal e esta, ao CIEVS/FVS-AM e CIEVS/Manaus através

do formulário FormSUScap (https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=TPMRRNMJ3D). A

investigação e monitoramento desses casos será realizado conjuntamente pelas

vigilâncias epidemiológicas municipal e estadual.

https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=TPMRRNMJ3D
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Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância

Internacional pela Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, em

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID 19);

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido

mediante as políticas públicas sociais que visem à redução de doenças e outros agravos

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e

recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de

março de 2020, como Pandemia pelo novo Coronavírus;

Considerando a Portaria nº188/GM/MS, de fevereiro de 2020, que Declara

Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) pelo Ministério da Saúde,

em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus;

Considerando a Portaria 356 de 11 de março de 2020 que dispõe sobre a

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei n°13.979, de 6 fevereiro de

2020, devido a necessidade de estabelecer um plano de resposta a esse evento e

estabelecer a estratégia de acompanhamento e suporte dos casos suspeitos e a serem

confirmados.

Considerando o Decreto Nº014 que Declara Situação de Emergência em saúde

Pública no Município de Parintins, em razão da Pandemia de Doença infecciosa, viral

respiratório, causada pelo novo Coronavírus;

Considerando a Nota Técnica Conjunta Nº008/2020- FVA/AM/SUSAM que Alerta

sobre critérios de casus suspeitos do novo Coronavírus, a COVID19, considerando a

transmissão no Brasil.
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13. FLUXO DE ATENDIMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
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14. FLUXO DE ATENDIMENTO REDE DE ASSITENCIA HOSPITALAR

HOSPITAL JOFRE DE MATOS COHEN

PLANO DE ENFRENTAMENTO HOSPITALAR À PANDEMIA PELO COVID-19

1) Introdução

Considerando o estado de calamidade pública com potencial risco de explosão do

quantitativo de óbitos, faz se necessário um plano de enfrentamento para atuarmos na

linha de frente no tratamento dos pacientes com suspeita ou confirmação de infecção

pelo novo Coronavírus.

O presente texto tem como objetivo expor as estratégias hospitalares e organização

funcional e estrutural para o tratamento de pacientes enquadrados como suspeitos e

com potencial de agravo.

2) Fluxo de atendimento

a) Triagem:

Composto por profissional Enfermeiro e Técnico de Enfermagem.

Realizará questionamento de sinais e sintomas breve e direcionado.

Objetivo é triar pacientes com sinais de alerta para complicações: Febre alta, dispneia

e queda do estado geral (toxemia).

Se paciente preencher critérios, oferecer máscara cirúrgica para prosseguir com

aferição de PA etc.

Realizará aferição da temperatura e medição de oximetria de pulso e FC (após lavagem

das mãos do paciente com álcool gel ou liquido por borrifador). Após uso, os referidos

aparelhos deverão ser higienizados, conforme orientação.

Se necessário atendimento médico hospitalar após essa avaliação primária, prosseguir

com Medição de frequência respiratória e cardíaca. Medir a pressão arterial e anotar

esses dados na ficha. Encaminhando ao médico.
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Atenção:

O paciente não toca na prancheta. O técnico leva a prancheta e coloca na mesa do

médico.

Alternar a ficha de atendimento revezando entre os médicos (se algum deles estiver

em atendimento de emergência, destinar ao outro que deverá estar fixo na sala médica

01 (atual recepção).

Paciente com critério de gravidade maior (em franca insuficiência respiratória,

cianose, inconsciente) deve se acionar a equipe de resposta rápida e colocar o

doente na maca que estará próxima a porta ´cowboy ` com cilindro de oxigênio

preso à mesma. Deixar sempre disponível cateter de oxigênio para instalar

imediatamente nesse paciente, encaminhando diretamente à sala vermelha

(próxima à UCI), com proteção de material impermeável protegendo o rosto do

paciente após instalação do cateter de o2.

Pacientes sem critérios de Emergência (sem desconforto respiratório e em bom estado

geral, FC menor que 100 bpm e saturação maior que 97%) devem ser encaminhados à

UBS de referência em síndromes respiratórias e orientar retorno ao hospital se sintomas

ou sinais de alerta descritos.

UBS Toda (Francesa), mais próxima ao hospital até às 17h. Após esse horário,

Bumbódromo ( 24h ).

Se paciente com necessidade de avaliação médica hospitalar, porém sem relação com

síndromes respiratórias agudas e sem critérios de gravidade impeditivos ao transporte,

encaminhar para o Hospital Padre Colombo. Solicitar apoio da ambulância do corpo de

bombeiros.

b) Atendimento médico de porta

Avaliação medica já com os dados da triagem.

Orientações:

Anamnese dirigida, com ênfase no potencial de agravo, principalmente complicações

pulmonares e sepse.

Tentar investigar sucintamente algum destaque epidemiológico.



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

22

SE
C

R
E

TA
RIA

 MUNICIPAL DE S
A

Ú
D

E

Especial cuidado com paciente que preencham Fatores de Risco para complicações pelo

Coronavírus (ex. Imunosuprimidos, idosos, gestantes, doenças crônicas (renais,

reumatológicas, cardíacas e endocrinológicas).

AO DAR ALTA, ESCREVER EM PRONTUÁRIO AS ORIENTAÇÕES DE RETORNO DADAS AO

PACIENTE (Retorno imediato se desconforto respiratório ou outros sintomas de

alerta)

Sobre o Exame Físico:

Avaliar critérios de Sepse e Insuficiência Respiratória; Ausculta pulmonar. Evitar

oroscopia.

Tentar usar a prescrição do protocolo (COVID sem Pneumonia/ Covid com Pneumonia),

alterando o que for necessário segundo avaliação clínica.

SE for optado por incluir CLOROQUINA, avisar diretora técnica para liberação ao

paciente.

Exames Laboratoriais:

Evitar solicitação de exames que não alterem conduta apenas por respaldo. Quanto

menor a circulação do paciente no hospital, menor risco de contaminação.

Exames de Imagem:

Encaminhar para Rx tórax e dependendo do quadro, solicitar TC tórax antes de internar

paciente.

A tomografia, após solicitação, entregar para assistente social, que irá agendar com a

CDI. Do resultado quando sem alterações, será liberado o laudo apenas por Whattsapp

para evitar manipulação de papel como fonte de transmissão.

Se houver pneumopatia, será também enviado ao hospital as imagens impressas.



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

23

SE
C

R
E

TA
RIA

 MUNICIPAL DE S
A

Ú
D

E

Importante internar com Hemograma e PCR. E demais rotina LABORATORIAL à critério

médico e a depender da gravidade e comorbidades clínicas.

SE pudermos contar em breve com Gasometria Arterial, inclui- la para decisão clínico

laboratorial para internação.

O mesmo raciocínio para o teste rápido para COVID, quando disponível.

c) Sala de Medicação:

Funcionará no lugar habitual.

d) Sala de Nebulização:

Será destinada a pacientes atendidos no pronto socorro com quadro de Broncoespasmo.

Daremos preferência à utilização de Salbutamol spray inalatório (bombinha de asma)

conforme disponibilidade, para não haver dispersão de aerossóis no ambiente.

Enfermagem deve orientar o correto uso pelo paciente.

Orientamos aos médicos que prescrevam inalação somente em casos imprescindíveis.

E, se possível, apenas um paciente de cada vez nessa sala, com higienização nos

intervalos.

e) Internação

A critério clínico, paciente será alocado em enfermaria ou UCI (pacientes candidatos a

UCI devem ser comunicados à direção clínica ).

Ao internar paciente, o enfermeiro de plantão deve dar orientações aos familiares e ao

paciente sobre as restrições previstas de Visita e acompanhante.

Está terminantemente proibida a visita aos pacientes e o direito à acompanhante

também, a princípio. Porém alguma flexibilização possa ser analisada. Pacientes

pediátricos ou com distúrbio psiquiátrico são exceções.

Orientar equipe de enfermagem sobre os cuidados de isolamento respiratório e

precauções de EPI (equipamentos de proteção individual).
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g) Sala Vermelha Adulto (ao lado da UCI)

O paciente em insuficiência respiratória franca, inconsciente, em parada

cardiorrespiratória, que venha a chegar pelo pronto socorro será encaminhado

diretamente, após rápida instalação de oxigênio, a esse setor.

Essa sala dispõe de carrinho de parada cardíaca, com materiais de reanimação,

medicações, material de intubação e ventilação manual, além de dois respiradores

mecânicos e dois monitores multiparamétricos.

Após estabilização, o paciente será encaminhado à UCI ou à sala crítica, conforme

critérios clínicos e disponibilidade de leito.

Para viabilizar o atendimento a esse doente crítico, ao lado as SALA VERMELHA temos a

SALA DE PARAMENTAÇÃO, em que os profissionais terão suas vestes de proteção já

organizadas para uso imediato.

Nesse sentido, faz se necessário ao TIME DE RESPOSTA RÁPIDA observar aos

treinamentos da COMISSÃO DE CAPACITAÇÃO que foi criada e que está diariamente

realizando treinamentos, inclusive de paramentação e desparamentação (esse último,

mais crítico para o profissional não se contaminar).

h) Sala Vermelha Pediátrica (no mesmo corredor da UCI, antiga clínica cirúrgica

masculina)

Seguir mesmo procedimento da sala vermelha adulta.

Será utilizada a mesma sala de paramentação.

Composta por 02 leitos destinados a pacientes pediátricos graves, contando com 02

respiradores e monitores com Oximetria.

i) UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) – SEMI INTENSIIVA

Esse setor de cuidados ao paciente grave dispõe de 3 leitos, os quais contam com

respirador mecânico, monitor multiparamétrico e bomba de infusão de medicação.

Os pacientes contarão com a assistência de uma equipe multiprofissional.

Os pacientes internados nesse setor devem ser priorizados no SISTER (Sistema de

Transferência de pacientes) para a referência na capital do Estado, sob a coordenação

do Dr. Paulo Roberto.



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

25

SE
C

R
E

TA
RIA

 MUNICIPAL DE S
A

Ú
D

E

Não possuímos recursos estruturais, humanos, de equipamentos e insumos para a

assistência a esses pacientes por mais de 72 horas, especialmente se intubados e em

uso de drogas vasoativas (pacientes em Choque).

j) Sala Crítica:

Ambiente reservado à pacientes com prognóstico reservado, e, numa situação caótica

de explosão de casos graves sem possibilidade de remoção à capital, de pacientes que

venham a necessitar de intubação, porém sem condições estruturais e humanos de

manter ventilação artificial. 06 leitos.

k) Ala Pediátrica (COVID – PED )

A ala da Pediatria (até 14 anos ) será reservada aos casos suspeitos de infecção pelo

Coronavírus, e contará com 3 leitos de enfermaria.

Casos pediátricos gerais devem ser atendidos e internados no Hospital Padre Colombo.

l) Transporte de pacientes

As ambulâncias dos do HPC e Bombeiros darão suporte para transferência de pacientes

entre os dois hospitais, entre hospital e clínica de Imagem (CDI ) e se necessário das

UBS aos hospitais e não deverão ser utilizadas para pacientes encaminhados dos

hospitais para os postos de saúde.

A ambulância do HJC será destinada apenas para transporte de paciente suspeitos de

Coronavírus.

Especial atenção à higienização ao término de cada transporte.

Deverá ser organizada uma equipe de higienização para compor essa demanda.

m) Grupo de Apoio Psicológico e Emocional

Grupo composto por Psiquiatra e psicólogos que darão apoio e suporte aos profissionais

do Hospital nesse momento delicado e ajudará nossa equipe a enfrentar os desafios.

Assim como tratará distúrbios decorrentes da exposição.
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ocupacional. Será composta pelo Dr. Alessandro (psiquiatra), Rita de Cássia (psicóloga),

André Acauãn (psicólogo).

Esse relatório poderá ser aprimorado no decorrer do processo de enfrentamento, se

adaptando de maneira dinâmica às demandas exigidas e aberto à críticas e sugestões.

n) Visitas: Não serão permitidas.

Direito a um acompanhante, com possível troca a cada 12 horas, em pacientes maiores

de 60 anos e menores de 18 anos. Exceto UCI, sala vermelha I e II e sala crítica. Será

expedido Boletim médico às 10h para familiares e será encaminhado para a recepção.

Orientar medidas de prevenção de contaminação. Proibida a circulação do

acompanhante no hospital, exceto para refeição em local apropriado a ser decidido.

Essas são as medidas iniciais, que podem ser redimensionadas, de acordo com as

necessidades e demandas dinâmicas que encontraremos nesse cenário de

enfrentamento.

14.1 ORIENTAÇÕES AO CORPO CLÍNICO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA PELO

COVID-19

1) NO PRONTO SOCORRO

a) Anamnese dirigida, investigando comorbidades (fatores de risco para complicações

pelo COVID).

b) Do Exame físico:

Atentar para a Frequência e padrão respiratório.

Procurar distinguir hiperventilação por quadro ansioso de dispneia por afecção

pulmonar. Considerar Diazepam IM (não desperdiçar material de punção EV) se

apropriado à situação.

Ausculta pulmonar e a análise de perfusão periférica é o direcionamento do exame

físico. EVITAR OROSCOPIA.

Tentar hidratar o paciente quando mal perfundido, para considerar a fidelidade da

oximetria.

c) Medicações no PS

Evitar ao máximo corticoide, salvo Broncoespasmo mais importante. Nesse caso, não

exceder 4mg|kg para evitar efeito imunossupressor. Adulto: 250mg.
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Evitar prescrição de Nebulização. Para broncoespasmo leve ou moderado, dar

preferência por Salbutamol spray inalatório (2 aspirações, sendo 2puffs a cada vez,

com intervalo de 15 a 20 minutos). Reavaliar após.

Se não disponível, realizar a inalação na sala de Nebulização, isolando a e realizando

higiene terminal ao término dos procedimentos.

Broncoespasmo grave (desaturação, cianose, tórax silente etc): Além das medidas

de broncodilatação usuais e orientadas, considerar Adrenalina 100mcg IM (diluir 1

ampola ( 1000 mcg ) em 10 ml, e fazer 1 ml dessa diluição IM – Essa dose, se for feita

EV inadvertidamente, pode levar a emergência hipertensiva e até mesmo Fibrilação

Ventricular ).

Se paciente entrar em estado gravíssimo, levar imediatamente para a Sala Vermelha

e acionar o Time de Resposta Rápida. Eventualmente, se o médico do TRR não estiver

no hospital, um dos clínicos da porta conduzirão o caso do paciente, até estabilização

clínica ou chegada do membro do TRR (Drs. Alberto Figueiredo, Daniel Tanaka, João

Albuquerque, Oziel, Thiago ).

Atentar para a paramentação ao realizar procedimentos como RCP e IOT.

PEDIDO DE TOMOGRAFIA

Em todo paciente que se decida por internação hospitalar, e que tenha condições

clínicas para ser transportado (com oxigênio se necessário), devemos pedir TC tórax.

Em alguns casos de dúvida diagnóstica, com alteração de ausculta pulmonar, ou

radiografia com padrão duvidoso, ou mesmo radiografia normal, com clínica

preponderante, pode se pedir TC tórax para decisão sobre internação ou tratamento

domiciliar.

O laudo da TC será enviado por whattsapp à equipe médica, e, posteriormente, será

enviado as imagens (se mostrarem alterações pulmonares , apenas ).

Exames Laboratoriais:

Evitar ao máximo exames laboratoriais no Pronto Socorro, que não orientem condutas,

apenas por respaldo.

Hemograma e PCR: Importante na investigação de quadros de dispneia, para análise e

diagnóstico diferencial.

PCR alto tem se mostrado com maior associação à TVP / TEP em alguns centros

terciários. Atentar para profilaxia de Trombose, se pertinente.

No ato da internação, considerar pedido de toda a rotina laboratorial.
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Importante pedir Bilirrubinas Totais e frações, transaminases e função renal em casos

que serão prescritos Cloroquina.

Pacientes graves pedir rotina completa e ECG, se apropriado.

PRESCRIÇÃO

Orientamos ao corpo clínico basear se na prescrição do protocolo (já na área de

trabalho do computador do conforto médico), alterando-a conforme decisão clínica.

Parintins, 29 de março de 2020.

15. Estratégias do Plano de Contingência

EIXO AÇÃO PERÍODO

VI
G
IL
Â
N
CI
A
PI
D
EM

IO
LÓ

G
IC
A

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

Realizar Capacitações em Manejo do atendimento aos
casos suspeitos de Síndrome gripal com profissionais de
saúde da rede de saúde do município de Parintins em
parceria com FVS.

Mar-2020

Realizar Capacitações em coleta de material naso e
orofaringe junto aos laboratórios dos hospitais e vigilância
epidemiológica.

Mar-2020

Alinhar fluxo de atendimento das Síndromes Gripal com as
UBS, Hospitais, Saúde indígena, Vigilância Sanitária,
Aeroporto e porto.

Mar-2020

Apoiar o alinhamento realizado com os profissionais da
APS sobre o manejo da SG e identificação dos casos de
SRAG;

Mar-2020

Implementar o monitoramento realizado pelas unidades
de saúde para a identificação, notificação e investigação
em tempo oportuno e manejo de casos
suspeitos/confirmados do novo coronavírus (2019-nCoV);

Continuo

Monitorar os casos de SG registrados pelas unidades de
saúde, identificando áreas de risco prioritárias para
subsidiar a gestão na tomada de decisão;

Continuo

Monitorar os casos de SRAG notificados pelas unidades
notificadoras e a devida inserção no Sistema de
informação da Gripe - SIVEP - Gripe, em tempo hábil;

Continuo

Implantar o painel de monitoramento do novo coronavírus
(2019-nCoV) da Sala de Situação de Vigilância em Saúde;

Mar-2020

Sensibilizar os profissionais de saúde sobre a utilização
adequada dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
de acordo a normatização definida pelo Ministério da

Mar-2020
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Saúde para o novo Coronavírus (2019-nCoV);
Organizar o fluxo de investigação e monitoramento de
contatos com as Unidades de Saúde para o novo
coronavírus (2019-nCoV).

Mar-2020

Elaborar e emitir informações epidemiológicas municipal,
periodicamente sobre o agravo novo coronavírus (2019-
nCoV);

Continuo

Articular a adesão dos profissionais às Notas Técnicas e
Normativas Vigentes nos estabelecimentos de saúde
públicos e privados;

Continuo

Intensificar as ações de educação em saúde e mobilização
social nos territórios e estabelecimentos de saúde, sobre
as medidas a serem adotadas no controle da infecção
humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), definidas no
Plano de Contingência Municipal.

Continuo

Monitorar a coleta e envio de material para exames
laboratorial para Lacen/AM.

Continuo

Monitorar os resultados liberados eletronicamente via
sistema gerenciador de ambiente laboratorial (GAL)

Continuo

Normatizar fluxos de coleta, acondicionamento e
transporte de amostras biológicas para casos suspeitos do
novo Coronavírus (2019-nCov);

Mar-2020

VI
G
IL
Â
N
CI
A
SA
N
IT
Á
RI
A

Elaborar material informativo para orientar os viajantes
quanto à prevenção e controle da infecção humana pelo
novo coronavírus (2019-nCoV);

Mar-2020

Orientar as Câmaras Dirigentes de Logística de Parintins,
a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Estado
da Educação, Instituições Religiosas, hotelaria e da área
alimentícia sobre as medidas a serem adotadas no
controle da infecção humana pelo novo coronavírus
(2019-nCoV), definidas no plano de contingência;

Mar-2020

Realizar inspeção sanitária para avaliar o ponto remoto
que será utilizado pela aeronave/embarcação para
embarque/desembarque do viajante suspeito de infecção
humana pelo novo coronavírus (2019- nCoV);

Continuo

Realizar inspeção sanitária para avaliação do ambiente
onde será realizada a triagem e avaliação inicial de
viajante suspeito de infecção humana pelo novo
coronavírus (2019- nCoV).

Continuo

A
TE

N
ÇÃ

O
BÁ

SI
CA Fortalecer a atenção à saúde com ações e serviços de
promoção, prevenção, tratamento e reabilitação aos
usuários com síndrome gripal;

Mar-2020
Continuo

Normatizar a organização dos serviços da Rede Municipal
de APS para atendimento de SG e encaminhamento
referenciado dos casos de SRAG junto com a Vigilância
Epidemiológica;

Mar-2020
Continuo
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Fortalecer o acolhimento com escuta qualificada nas
unidades de saúde e a atualização da situação vacinal dos
usuários de acordo com o calendário nacional de
vacinação;

Mar-2020
Continuo

Realizar a educação permanente para 100% dos
profissionais de saúde no manejo clínico da SG com
enfoque no novo coronavírus (2019-nCoV), reforçando o
uso de EPI adequado de
acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde;

Continuo

Realizar o manejo adequado dos usuários com SG; Continuo
Identificar oportunamente os usuários com SG e fatores
de risco para complicação;

Continuo

Inserir a Pauta da Síndrome Gripal nas ações
interinstitucionais realizadas;

Mar-2020

Registrar os casos de SG utilizando o instrumento de
coleta de dados de acordo com formulário específico
disponibilizado pela SEMSA Parintins.

Continuo

Orientar e monitorar o uso dos códigos específicos (e-SUS)
para os casos de SG;

Continuo

Realizar ações de intervenção junto às vigilância
epidemiológica municipal;

Continuo

Articular com os demais níveis de atenção à saúde a
organização da rede para garantir a continuidade do
cuidado ao usuário;

Continuo

Intensificar as atividades do Programa Saúde na Escola -
PSE relacionadas ao novo coronavírus (2019-nCoV) nas
equipes de saúde das UBS vinculadas às instituições de
ensino;

Continuo

Realizar atividades educativas de Saúde e Nutrição junto
à comunidade sobre as medidas preventivas da SG,
importância da segurança alimentar e alimentação
saudável voltada aos
alimentos que contribuem para aumento da imunidade;

Continuo

Fomentar a postura vigilante na produção do cuidado da
ESF por meio dos Agentes Comunitários de Saúde para a
identificação de casos de SG com monitoramento até a
sua
reabilitação;

Continuo

Monitorar os casos de SG atendidos nas Unidades de Saúde
da rede municipal por 07 dias, independente da micro
área de residência do usuário;

Continuo

Enfatizar junto às equipes de Saúde Bucal a importância
do registro de casos de SG e identificação de usuários
com fatores de risco para complicação;

Continuo

Realizar as ações de promoção, atenção e cuidado em
saúde junto às famílias indígenas, migrantes, população
em situação de rua e privadas de liberdade;

Continuo

Estimular os serviços públicos e privados do Município no
uso de materiais necessários para a prevenção e controle
do novo coronavírus (2019-nCoV) no território de

Continuo
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abrangência das Unidades de Saúde;
Estabelecer o monitoramento sistemático da situação
vacinal atualizada nos territórios de saúde;

Continuo

* Para subsidiar este Plano foi publicado os Decretos Municipais 014/2020 e
015/2020/PGP em anexo;
* As ações serão realizadas em consonância com os Decretos;

16. Materiais e Insumos

DESCRIÇÃO OBJETIVO UND QUANT R$ UND R$
TOTAL

VI
G
IL
Â
N
CI
A

Máscara cirúrgica
retangular descartável

com elástico, não
tecido, macio com

tripla camada, com no
mínimo 20 x 10 cm e 3
pregas longitudinais,
com clip para ajuste
nasal fixado no corpo
da máscara. Atóxica,

hipoalérgica e
inodora. Gramatura

30g.

Utilizar nos
profissionais de

Vigilância
epidemiológica
no processo de

acompanhamento
das investigações

dos casos
suspeitos/

confirmados de
SRAG e COVID-

19.

Cx com
50 unds 50 21,43 1.071,50

Luva para
procedimentos tam.
P, em látex natural,
formato anatômico,

ambidestra,
Resistente a

Tração,lubrificada c/
pó bioabsorvível

10 50 35,96 1.798,00

Luva para
procedimentos tam.
M, em látex natural,
formato anatômico,

ambidestra,
Resistente a

Tração,lubrificada c/
pó bioabsorvível

10 50 25,30 1.265,00
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Luva para
procedimentos tam.
G, em látex natural,
formato anatômico,

ambidestra,
Resistente a

Tração,lubrificada c/
pó bioabsorvível

5 50 25,30 1.265,00

Máscara N95 Und 200

13,22

2.644,00

Mascara Protetora
Facial Transparente

Profissional
Und. 50

Macacão Impermeável
com costura termo

selada
Und 1000

Termômetro Digital de
Testa sem contato Und 30

Bota de borracha Par 50

Álcool gel a 70% Und 50 11,60 580,00

Álcool a 70% Und 50 12,10 605,00
Ficha de Notificação
para casos suspeitos
de Novo Coronavírus

(2019-nCoV)
Bloco 20 13,65 273,00

Cartaz tam A3 Utilizar nas ações
de educação em

saúde para
controle de surto
do COVID-19 no

município.

Und 1.000 3,28 3.280,00

Banner 1.20cmx 80cm Und 30 109,75 3.270,00

Envelopes A4
Envio dos

documentos das
amostas ao

Pacote
com 100 02 42,50

85,00
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Lacen.

Papel A4

Impressão de
documentos
ofícios e

memorandos.

Resma 10 18,06 180,60

Avental descartável Utilizar nos
atendimento aos
casos suspeitos
de síndrome

gripal.

Pacote 30 33,90 1.017,00
Gorro descartável Pacote 30 13,86 415,80

Pro pé descartável Pacote 30 15,49 464,70

Toner CF 283 A
Impressão Und 05 114,00 570,00

Oseltamivir 30mg
Tratamento

Comp 5.000
Oseltamivir 45mg Comp 3.000
Oseltamivir 75mg Comp. 5.000

TOTAL 18.782,00

A
TE

N
ÇÃ

O
PR

IM
Á
RI
A

Máscara cirúrgica
retangular descartável

com elástico, não
tecido, macio com

tripla camada, com no
mínimo 20 x 10 cm e 3
pregas longitudinais,
com clip . Atóxica,

hipoalérgica e
inodora. Gramatura

30g

Utilizar em
pacientes com
suspeição para
COVID-19 e

funcionários no
atendimento de
casos suspeitos

nas
15 UBS e 01

UBSF.

Cx com
25 unds.

200

21,43 4,286,00

Máscara N95

Implementar
medidas de

precaução em
funcionários
durante

procedimento de
NBZ.

Und 3.000 13,22 39.660,00

Máscara para
nebulização
infantil

Utilizar nos
procedimento de
nebulização em

crianças e
adultos nas 15

Unidades Básicas
de Saúde e UBSF.

Und 200 21,25 4.250,00

Máscara para
nebulização

Adulto
Und 200 21,25 4.250,00

Nebulizador elétrico

Utilizar nos
procedimento de
nebulização em

crianças e
adultos nas 15

Unidades Básicas
de Saúde e UBSF

Unid. 50
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Termômetro Digital de
Testa sem contato Und 30

Álcool etílico em gel

a 70%

Implementar
medidas de

precauções para
quebra de

transmissão viral.

Und 500 11,60 5..800,00

Álcool etílico
hidratado à 70% Und 500 12,10 6.050,00

Luva para
procedimentos tam.
P, em látex natural,
formato anatômico,

ambidestra,
Resistente a

Tração,lubrificada c/
pó bioabsorvível

Para ser utilizada
durante os

procedimentos
de NBZ nas
unidades de

saúde.

CX com
100 unds 200 35,96 7,192,00

Luva para
procedimentos tam.
M, em látex natural,
formato anatômico,

ambidestra,
Resistente a

tração,lubrificada c/
pó bioabsorvível.

CX com
100 unds 300 25,30 7.590,00

Luva para
procedimentos tam.
M, em látex natural,
formato anatômico,

ambidestra,
Resistente a

tração,lubrificada c/
pó bioabsorvível.

CX com
100 unds 100 25,30 2.530,00

Cartaz tipo A3. Implementar
medidas

educativas nas
unidades de

saúde.

Und 1000 3,28 3.280,00

Banner 120 cmx 80
cm Und 30 109,75 3.292,50

Ficha de Notificação
para casos suspeitos
de Novo Coronavírus

(2019-nCoV)

Notificação de
casos suspeitos

para novo
Coronavírus.

Bloco 40 13,65 546,00

Dipirona comp 500mg

Tratamento
sintomático

Comp 10000
Dipiorona solução oral

500mg/ml Frasco 8000

Paracetamol comp.
500mg Comp 5000

Paracetamol sol. Oral
200mg/ml Frasco 4000

Ibuprofeno comp.
300mg Comp 7000
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Ibuprofeno sol. Oral
50mg/ml Frasco 5000

Amoxicilina+Clav.susp.
oral 250 mg+
62,5mg/5ml.

Frasco 3000

Cefalexina susp. Oral
250mg/5ml.

Frasco 5000

Ambroxol xarope
30mg/5ml

Frasco 10000

Ambroxol xarope ped.
15mg/5ml

Frasco 8000

Salbutamol xarope
0,4mg/ml

Frasco 6000

Sais de reidratação
Oral Envelo.p 15000

Hidroxido Cloroquina
150 mg

Tratamento
paciente grave Comp. 10.000

TOTAL 88.726,00

M
ÉD

IA
E
A
LT
A
CO

M
PL
EX
ID
A
D
E

Máscara cirúrgica
retangular descartável

com elástico, não
tecido, macio com

tripla camada, com no
mínimo 20 x 10 cm e 3
pregas longitudinais,
com clip . Atóxica,

hipoalérgica e
inodora. Gramatura

30g

Utilizar em
pacientes com
suspeição para
COVID-19 e

funcionários no
atendimento de
casos suspeitos
nas unidades
hospitalares.

Cx com
25 unds. 200 21,43 4.286,00

Máscara N95 Und 3000 13,22 39.660,00
Máscara para
nebulização
infantil

Utilizar nos
procedimento de
nebulização em

crianças e
adultos nas
unidades

hospitalares.

Und 50 21,25 1.062,50

Máscara para
nebulização

Adulto
Und 50 21,25 1.,062,50

Termômetro Digital de
Testa sem contato Und 30

Mascara Protetora
Facial Transparente

Profissional

Utilizar nos
procedimento de
coleta e manejo
de paciente
suspeito e ou
confirmado de

COVID19

Und. 200

Macacão Impermeável Und 1000
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com costura termo
selada

Álcool gel a 70% Implementar
medidas de

precauções para
quebra de

transmissão viral.

Und 200 11,60 2.320,00

Álcool à 70% Und 200 12,10 2.420,00

Nebulizador elétrico

Utilizar nos
procedimento de
nebulização em

crianças e
adultos nas 15

Unidades Básicas
de Saúde e UBSF

Unid. 50

Luva para
procedimentos tam.
P, em látex natural,
formato anatômico,

ambidestra,
Resistente a

Tração,lubrificada c/
pó bioabsorvível

Para ser utilizada
durante os

procedimentos
de NBZ nas
unidades de

saúde.

CX com
100 unds 200 35,96 7.192,00

Luva para
procedimentos tam.
M, em látex natural,
formato anatômico,

ambidestra,
Resistente a

tração,lubrificada c/
pó bioabsorvível.

CX com
100 unds 300 25,30 7.590,00

Luva para
procedimentos tam.
G, em látex natural,
formato anatômico,

ambidestra,
Resistente a

tração,lubrificada c/
pó bioabsorvível.

CX
100UNDS 200 25,30 5.060,00

Avental descartável Implementar
medidas de

precauções para
quebra de

transmissão viral.

50 200 33,90 6.780,00
Gorro Descartável 50 200 13,86 2.772,00

Pro pé descartável 50 200 15,49 3.090,00

Cartaz tipo A3. Implementar
medidas

educativas nas
unidades

hospitalares

Und 40 3,28 131,20

Banner 120 cmx 80
cm Und 20 109,75 2.195,00

Formulário de
Requisição de exames

Solicitação de
exames Und 50 13,94 697,00



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

37

SE
C

R
E

TA
RIA

 MUNICIPAL DE S
A

Ú
D

E

Ficha de Notificação
para casos suspeitos
de Novo Coronavírus

(2019-nCoV)

Notificação de
casos suspeitos
para novo
Coronavírus.

Bloco 50 13,65 682,50

Dipirona Inj. 500/ml
amp 2ml

Tratamento
sintomático

Und. 5000

Tenoxicam inj 20mg 3000
Soro Fisiológico 0,9%

500 ml
Cx c/25
unds 80

Soro Fisiológico 0,9%
250 ml

Cx c/25
unds 40

Equipo Macro com
bureta

Cx c/25
unds 40

Equipo Micro com
bureta Und. 2500

Equipo Macro sem
bureta

Und 2000

Seringa agulhada 3ml Und 3000

Seringa agulhada 5ml Und 5000
Seringa agulhada 5ml

sem agulha
Und 6000

TOTAL 87.000,00

LA
BO

RA
TÓ

RI
O

Máscara cirúrgica
retangular descartável

com elástico, não
tecido, macio com

tripla camada, com no
mínimo 20 x 10 cm e 3
pregas longitudinais,
com clip . Atóxica,

hipoalérgica e
inodora. Gramatura

30g

Utilizar em
pacientes com
suspeição para
COVID-19 e

funcionários no
atendimento de
casos suspeitos
nos laboratórios
municipais.

Cx com
25 unds 30 21,43 642,90

Máscara N95 Und 200 13,22 2.644,00
Luva para

procedimentos tam.
P, em látex natural,
formato anatômico,

ambidestra,
Resistente a

Tração,lubrificada c/
pó bioabsorvível

Utilizados
durante coleta
de material de

pacientes
suspeitos para
COVID-19.

Cx com
100 unds

30 35,96 1.078,00

Luva para Cx com 50 25,30 1.265,00
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16.1 CONSOLIDADO DE INSUMOS

ÁREA TECNICA VALOR
VIGILANCIA EM SAÚDE R$18.872,00
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE* R$ 88.726,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE* R$87.000,00
LABORATORIO R$ 29.263,50

TOTAL R$223.861,50

procedimentos tam.
M, em látex natural,
formato anatômico,

ambidestra,
Resistente a

tração,lubrificada c/
pó bioabsorvível.

100 unds

Avental descartável Pacote 50 33,90 1.695,00
Pro pé Pacote 50 15,49 774,50

Óculos de proteção und 50 20,75 1,037,50
Gorro Pacote 50 13,86 693,00

Swab nasal de Rayon
estéril hste plástica.

Pcte
com 100
unds

200 53,00 10.600,00

Mascara Protetora
Facial Transparente

Profissional
Und. 100

Termômetro Digital de
Testa sem contato Und 30

Bota de borracha Par 50
Tubo de ensaio de 15
ml enroscado plástico

tipo Falcon.

Transporte e
envio de material
para Lacen.

Pcte
com 25
unds

200 31,20 6.240,00

Testes Rápidos

Und.

10.000

Caixa de isopor 12
litros. Und 50 11,90 595,00

Gelox Pequeno 4ml Und 500 4,00 2.000,00

TOTAL 29.263,50
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ANEXOS

Anexo A- Técnicos responsáveis pelas ações de vigilância da Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) e Coronavírus (COVID-19).

ÁREA NOME FUNÇÃO CONTATO
Coordenadoria de
Vigilância em
Saúde

Elaine Pires
Soares

Coordenadora 99249-6022

Vigilância
Epidemiológica

Tatiana Vieira Gerente 99278-3002

Vigilância
Sanitária

Leopoldo
Mendonça

Gerente 99145-9301

PNI Arlindo Gerente 99109-8847
Núcleo de VE
Hospital Jofre
Cohen.

Michelle Millena Enfermeira 99370-0170

Núcleo de VE
Hospital Padre
Colombo

Selma Paiva Enfermeira 99175-4973

Laboratório
Vigilância em
Saúde

Andria Tavares Coleta 99314-4878

Vigilância
Epidemiológica
Dsei Parintins.

Katiuscia Enfermeira 992573983
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