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WENDER LUCIANO DE ARAÚJO SILVA 
Prefeito Municipal  

 
 

FABIANA NUNES DE OLIVEIRA 
Diretora do Departamento Municipal de Saúde 

 
 
 
COMITÊ DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 
GURINHATÃ: 
 
Representante do Departamento Municipal de Saúde 
FABIANA NUNES DE OLIVEIRA – Presidente 
 
Representante do Governo Municipal 
WENDER LUCIANO ARAÚJO SILVA – Membro  
 
Representante do Hospital Municipal 
ABDIAS DA SILVA LIMA NETO 
 
Representante das APS 
RAFAEL OLIVEIRA DE OLIVA 
LAÍS ARAÚJO BARBOSA  
FÁBIO PAMPLONA NUNES DE OLIVEIRA  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 Em 31 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, Província de Hubei, 

China, foi notificado um aglomerado de 27 casos de síndrome respiratória aguda 

(SRA) de etiologia desconhecida, dos quais sete apresentaram evolução clínica 

grave. Os casos possuíam vínculo epidemiológico entre si e exposição a um 

mercado de produtos marinhos (MINAS GERAIS, 2020).  

 Em 30/01/2020, diante da realidade de disseminação mundial do novo 

coronavírus, que naquele momento já havia sido notificado em 18 países, além da 

China, e com transmissão pessoa a pessoa confirmada em três deles, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII) (MINAS GERAIS, 2020).  

 Em 03 de fevereiro de 2020 foi declarada Emergência em Saúde Pública de 

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

Coronavírus (SARS-CoV-2): Portaria GM/MS Nº 188, 03/02/2020 (MINAS GERAIS, 

2020).  

 O Estado de Minas Gerais publicou em março o DECRETO NE Nº 113, DE 12 

DE MARÇO DE 2020, que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública 

no Estado em razão de surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 – Coronavírus e 

dispõe sobre as medidas para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020 (MINAS GERAIS, 2020). 

 Diante disso, apresenta-se aqui sugestões para Plano Municipal de 

Contingências para Enfrentamento do Novo Coronavírus - COVID-19. Importante 

destacar que as informações estão em constante atualização, por isso, o documento 

deverá ser dinâmico, podendo ser alterado conforme necessidade, novas 

descobertas científicas e modificações no cenário estadual, nacional e internacional.  

 Incluir dados demográficos do município, da micro e da macrorregião. 

Descrever como está organizada as Redes de Atenção à Saúde para o atendimento 

do paciente com COVID-19. 

  

2 - ESTRATÉGIAS  
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2.1- Gabinete de Gestão de Crise  

Membros participantes do Comitê de Crise Municipal: 

Fabiana Nunes de Oliveira – Coordenação Geral 

Pollyanna Nastágia Ribeiro – Coordenação APS 

Daniela Sebastiana de Oliveira Guimarães – Coordenação de Vigilância 

Epidemiológica 

Gilberto João Ribeiro Neto – Coordenador de Vigilância Sanitária 

Vilson Donizete da Silva Honorato – Coordenador de Endemias 

Daniela Guedes Rezende – Enfermeira da ESF do PSF Urbano D. Francisca 

Toscano Cardoso 

Laís Araújo Barbosa – Médica da ESF do PSF Rural Divino Gonçalves 

Pereira 

 

 

2.2- Planos de Ação de acordo com as fases da epidemia (primeiros casos – 

aumento do número de casos – aumento exponencial de casos – redução de 

danos); de acordo com a Nota Técnica COES MG COVID-19 n°21.
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PLANO DE AÇÃO  

Atual Situação do Município: Favorável – Situação 1 – Nível 1 

AÇÃO  RESPONSÁVEL  
RECURSO 

NECESSÁRIOS  
PERÍODO  OBSERVAÇÕES  

Decreto Municipal nº 36 de 18 de Março 
de 2.020 – que trata do estado de 
calamidade pública em decorrência da 
doença infectocontagiosa COVID-19 

Administração 

Pública 

 30 dias  Prorrogável caso se 

faça necessário 

Criação do Comitê Municipal de 
Enfrentamento à COVID-19 (Decreto 
Municipal nº 38 / 2020) 

Gestão de 

Saúde 

 Indeterminado   

Implantação do Manejo Clínico na APS 
para atendimento aos pacientes com 
Sintomas Respiratórios 

Gestão de 

Saúde 

Atenção Básica 

Profissionais da 

APS (Médicos, 

Enfermeiros, 

Agentes 

Comunitários de 

Saúde); 

Material de EPI 

(Luvas, máscaras, 

gorros, aventais 

descartáveis, 

60 dias   
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álcool em gel) 

Criação do Centro de Referência para 
atendimento aos pacientes Sintomáticos 
Respiratórios  

Gestão de 

Saúde  

Atenção Básica  

Profissionais da 

APS (Médicos, 

Enfermeiros, 

Agentes 

Comunitários de 

Saúde); 

Material de EPI 

(Luvas, máscaras, 

gorros, aventais 

descartáveis, 

álcool em gel) 

 Prorrogável caso se 

faça necessário  

Definição e estabelecimento de medidas 
preventivas: Propaganda de rua com 
informações acerca da prevenção à 
doença; Propaganda em redes sociais 
informando a população da situação, 
modos de prevenção, cuidado, 
orientações em geral;  

Gestão de 

Saúde 

Recursos 

financeiros 

advindos da 

Portaria nº 774 

/2020 

60 dias  

Criação do Comitê de Monitoramento 
Municipal para realizar ações de vigilância 
e orientação na comunidade  

Gestão de 

Saúde 

Agentes 

Comunitários de 

90 dias  
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Atenção Básica 

(ACS) 

Endemias (ACE) 

 

Saúde 

Agentes 

Comunitários de 

Endemias 

Captura de rumores diante de casos 
suspeitos de infecção por COVID-19 
 

Gestão de 

Saúde 

Atenção Básica 

(ACS) 

Endemias (ACE) 

 

Agentes 

Comunitários de 

Saúde 

Agentes 

Comunitários de 

Endemias 

90 dias  

Notificação de casos suspeitos e análise 
das informações das unidades 
notificantes 

Coordenação de 

Vigilância 

Epidemiológica 

Atenção 

Primária  

Coordenadora de 

Vigilância 

Epidemiológica 

Equipe de Atenção 

Básica (Médicos e 

Enfermeiros) 

Indeterminado   

Busca ativa de casos suspeitos, surto e 
óbitos, assim como investigação de 
comunicantes 

Coordenação de 

Vigilância 

Epidemiológica 

Coordenadora de 

Vigilância 

Epidemiológica 

Indeterminado   
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Atenção 

Primária  

Equipe de Atenção 

Básica (Médicos e 

Enfermeiros) 

Coleta e envio aos laboratórios de 
referência de amostras clínicas de 
suspeitos para diagnóstico e/ou 
isolamento viral 

Coordenação de 

Vigilância 

Epidemiológica 

Atenção 

Primária  

Coordenadora de 

Vigilância 

Epidemiológica 

Equipe de Atenção 

Básica (Médicos e 

Enfermeiros) 

Indeterminado   

Organização do fluxo de assistência 
diante de casos suspeitos de infecção por 
COVID-19, o que inclui regulação de 
casos 

Atenção 

Primária / NASF  

EPI 

Assistente Social 

Psicóloga  

Indeterminado   

Ampla divulgação de informações e 
análises epidemiológicas sobre a doença  
(Boletins Epidemiológicos) 

Vigilância 

Epidemiológica 

Mídias Sociais  Indeterminado   

Gestão dos insumos no município 

Gestão de 

Saúde  

Recursos 

financeiros 

advindos da 

Portaria nº 774 

/2020 

Indeterminado   
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Capacitação de recursos humanos para 
execução das ações de assistência e 
Vigilância em Saúde;  

Gestão de 

Saúde 

Cursos 

disponibilizados 

pela SES e GRS 

Internet  

Indeterminado   

Estruturação dos núcleos de Vigilância 
em Saúde. 

Gestão de 

Saúde 

Em andamento  Em andamento  Em andamento  
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2.3 - Construir e atualizar constantemente cenários possíveis de propagação da 

epidemia que deverão representar o referencial principal das ações 

preparatórias e a base para a formulação dos planos de resposta de acordo com 

o “Guia Orientador da APS de MG frente a pandemia” 

 

 

2.4 - Manter mapeamento atualizado da capacidade instalada, incluindo serviços 

públicos e privados (recursos humanos e físicos na rede de atenção básica, 

urgência, hospitalar e saúde mental). Descrever como será realizado o 

mapeamento da capacidade instalada. 

UNIDADES/ESTABELECIMENTOS 

PSF URBANO DONA FRANCISCA TOSCANO CARDOSO  

UBS RURAL ORLANDINO BENTO DE OLIVEIRA 

PSF RURAL DIVINO GONÇALVES PEREIRA 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA, SAÚDE DO 

TRABALHADOR, CONTROLE AMBIENTAL) 

CENTRO DE CONTROLE DE ENDEMIAS 

NASF III 
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REDE FARMÁCIA DE MINAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ACADEMIA DA SAÚDE 

HOSPITAL MUNICIPAL DONA AMÉLIA MARIA DE SOUZA 

 

Todas as Unidades de Saúde são próprias e atendem toda população. São 

03 (três) Unidades Básicas de Saúde:  

PSF Urbano Dona Francisca Toscano Cardoso, mantenedora Prefeitura 

Municipal de Gurinhatã, Localizado à Rua José Florindo de Oliveira, nº 15, está em 

funcionamento em Gurinhatã 18/04/2005, tendo esta unidade sido cadastrada no 

SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde em 

23/12/2012. Passou no ano de 2013 por reforma, estando em perfeito estado de 

conservação. Recebeu equipamentos e mobiliário. Esta é uma Equipe de Saúde da 

Família com Equipe de Saúde Bucal – Modalidade 1. 

UBS Rural Orlandino Bento de Oliveira, mantenedora Prefeitura Municipal de 

Gurinhatã, Localizado à Avenida Jonas Vilela Franco, nº 91, está em funcionamento 

em Gurinhatã 01/05/2017, tendo esta unidade sido cadastrada no SCNES – Sistema 

de Cadastro Nacional. Recebeu equipamentos e mobiliário. Esta é uma Equipe de 

Saúde da Família com equipe de saúde bucal a ser acrescida e desenvolvida para 

melhoria nos atendimentos odontológicos no município. 

PSF Rural Divino Gonçalves Pereira (Flor de Minas), mantenedora Prefeitura 

Municipal de Gurinhatã, Localizado na Avenida Heitor José de Castro, nº 51, Distrito 

de Flor de Minas, está em funcionamento em Gurinhatã desde 18/04/2005, tendo 

esta unidade sido cadastrada no SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde em 23/12/2012. Esta é uma Equipe de Saúde da 

Família com Equipe de Saúde Bucal – Modalidade 01. 

Hospital Municipal Dona Amélia Maria de Souza, mantenedora Prefeitura 

Municipal de Gurinhatã, localizado à Avenida Adelino Carvalho e Azambuja, 25, está 

em funcionamento em Gurinhatã desde 1979, tendo sido anteriormente Fundação 

Municipal Dona Amélia Maria de Souza, até 1962, passando a ter o nome atual. 

Passou por três reformas, uma em 1999, 2011, 2017 e 2019.  
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Possui 10 leitos, sala de emergência, sala de curativos, consultório médico, 

sala de procedimento, sala de parto e pequenas cirurgias. Além disso, foi criado um 

quarto isolado com dois leitos para atendimento específico à pacientes de COVID. 

LOCAL DE LOTAÇÃO QUANT. FORMAÇÃO FUNÇÃO 

PSF URBANO D FRANCISCA 
TOSCANO CARDOSO 

01 Superior  Médico 

01 Superior  Enfermeiro  

01 
Nível Técnico  Técnica de 

Enfermagem  

01 
Nível Técnico  Técnica de 

Enfermagem  

01 Superior  Cirurgiã Dentista  

01 Nível Técnico  TSB 

01 Nível Técnico  ASB 

01 Ensino Médio  Recepção 

02 Ensino Fundamental  Serviços Gerais  

05 Ensino Médio  ACS 

PSF RURAL DIVINO 
GONÇALVES PEREIRA 

01 Superior  Médica  

01 Superior  Enfermeira  

01 
Nível Médio  Técnica de 

Enfermagem  

01 Nível Médio Recepção  

01 Ensino Médio  Serviços Gerais  

05 Ensino Médio  ACS 

01 Superior  Cirurgião Dentista  

01 Nível Médio  TSB 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 
EPIDEMIOLÓGICA 

01 Ensino Médio  Chefe de Serviço  

02 Ensino Médio Fiscal Sanitário  

ENDEMIAS 

01 
Ensino Médio  Coordenador de 

Endemias  

01 Ensino Médio  Serviços Gerais  

06 Ensino Médio  ACE 

NASF 

01 Superior  Fisioterapeuta  

01 Superior  Assistente Social 

01 Superior  Nutricionista  

REDE FARMÁCIA DE MINAS 

01 Superior  Farmacêutico  

02 Ensino Médio  Atendente  

01 Ensino Médio  Serviços Gerais 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

01 Superior  Diretora de Saúde  

01 
Superior  Coordenador de 

Atenção Primária  

02 Nível Médio  TFD 

03 Nível Médio  Auxiliar Administrativo  

mailto:licitacao@gurinhata.mg.gov.br


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ 
Av. Getúlio Vargas, 925 - Tel: (34) 3264-1010 - 3264-1114 - Fax: (34) 3264-1015 

CEP 38310-000    -    GURINHATÃ   -   MINAS GERAIS 
E-MAIL: licitacao@gurinhata.mg.gov.br 

 
 

10 Ensino Médio  Motorista  

01 Superior  Fisioterapeuta  

01 Ensino Médio Serviços Gerais 

 
 
 
 

UBS RURAL ORLANDINO 
BENTO DE OLIVEIRA 

01 Superior  Médica  

01 Superior  Enfermeira  

01 
Nível Médio  Técnica de 

Enfermagem  

01 Nível Médio  Recepção  

01 Ensino Médio  Serviços Gerais  

06 Ensino Médio  ACS 

ACADEMIA DA SAÚDE 01 Superior  Educador Físico  

HOSPITAL MUNICIPAL DONA 
AMÉLIA MARIA DE SOUZA 

05 Superior  Médico 

03 Superior Enfermeira  

04 Ensino Médio Técnica de 
Enfermagem  

04 Ensino Médio Atendente 

06 Ensino Fundamental Serviços Gerais  

02 Ensino Médio Vigia 

02 Ensino Médio Técnico de Radiologia 

01  Superior Bioquímico 

01 Superior Farmacêutico 

01 Superior Diretora Administrativa 

  Além disso, o município conta com uma Base Descentralizada do SAMU, com  

04 Técnicos de Enfermagem, 04 Motoristas / Socorristas. 

 

2.5 - Financiamento do Sistema de Saúde para dar suporte à resposta. Alocar 

recursos extraordinários para garantir a ampliação de infraestrutura assistencial e 

da operação de serviços durante o período de crise (APS - Portaria 430; 

Resolução 6932/19; Portaria 774. MAC - Portaria 480; Deliberação 3143; Portaria 

774. LC 172/2020). Descrever qual e como o recurso será utilizado; qual UBS 

teve horário de funcionamento expandido 

Plano de Ação para utilização dos Recursos advindos da União para o combate à 
COVID 

LEGISLAÇÃO VALOR APLICAÇÃO  

Deliberação CIB-
SUS/MG nº 3.138 de 
26/03/2020, previsto 

R$16.482,30 
 

70% investidos na 
dotação 
3.3.90.30.00 – 

20% investidos 
na dotação 
3.3.90.39.00 – 

10% 
investidos na 
dotação 
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na Portaria GM/MS nº 
480 de 23/03/2020 
 

Material de 
Consumo 

Prestação de 
Serviços 
Pessoa Jurídica 

3.3.90.36.00 
– Prestação 
de Serviços 
Pessoa 
Física 

Portaria nº 774 de 
09/04/2020 
 

R$104.167,17 
 

TOTAL 120.649,47 

Apoio ao FPM 
R$45.807,29 

100% investidos na dotação 3.3.90.39.00 – 
Prestação de Serviços de Pessoas Jurídica 

Lei Complementar nº 
173 de 27/05/2020 

R$40.000,00 
100% investidos na dotação 3.3.90.39.00 – 
Prestação de Serviços de Pessoas Jurídica 

 

2.6 - Gestão da informação e comunicação de risco. Compreender em tempo real 

a propagação da COVID 19 no local; aprimorar a informação de número de 

casos e óbitos por coronavírus (critérios clínicos); estabelecer rotina de 

divulgação de informações  epidemiológicas e de prevenção para controle da 

doença. Realizar monitoramento de redes sociais para esclarecer rumores, 

boatos e informações equivocadas. Criação de um canal de comunicação direta 

entre governos locais e os cidadãos para esclarecer dúvidas e dar 

encaminhamentos para o atendimento adequado. Descrever as ações já 

implementadas. 

 

  Os Boletins Epidemiológicos são veiculados semanalmente, através da 

página oficial da Prefeitura Municipal de Gurinhatã, bem como em redes sociais, 

com ampla divulgação.   

 

2.7 - Ações de contenção para reduzir a transmissão. Descrever regras de 

distanciamento social, higienização; recomendar o uso de máscaras de tecido 

pela população em seus deslocamentos necessários ao longo do dia. Descrever 

estas ações, citar decretos municipais, se for o caso.  

  De acordo com o Decreto nº 36 de 18 de Março de 2020, que reconhece a 

situação de emergência na saúde pública no município de Gurinhatã bem como as 

medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, em 

razão da COVID-19, a partir de seu Art. 5º, ficam estabelecidas as regras de 
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distanciamento social, higienização, utilização de máscaras, dentre outras ações que 

se fizeram necessárias. 

  

2.8 - Descrever as Medidas de Prevenção e Controle adotadas no município e 

todos os serviços de saúde de acordo com as orientações contidas na Nota 

Técnica Nº 04/2020 GVIMS/GGTES/Anvisa atualizada em 31/03/2020. 

Recomendação de medidas a serem implementadas para prevenção e controle da 
disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) durante o atendimento pré-hospitalar 
móvel de urgência. 
CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS E 
ACOMPANHANTES  

- usar máscara cirúrgica;  
 
- usar lenços de papel (tosse, espirros, secreção 
nasal);  
- higiene das mãos frequente com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.  

PROFISSIONAIS DE SAÚDE  - higiene das mãos com água e sabonete líquido 
OU preparação alcoólica a 70%;  
- óculos de proteção ou protetor facial (face 
shield);  
- máscara cirúrgica;  
- avental;  
- luvas de procedimento  
- gorro (para procedimentos que geram aerossóis)  
 
Observação: os profissionais de saúde deverão 
trocar a máscara cirúrgica por uma máscara 
N95/PFF2 ou equivalente, ao realizar 
procedimentos geradores de aerossóis como por 
exemplo, intubação ou aspiração traqueal, 
ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da 
intubação,coletas de amostras nasotraqueais, 
broncoscopias, etc.  

PROFISSIONAIS DE APOIO, CASO 
PARTICIPEM DA ASSISTÊNCIA DIRETA AO 
CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO  

 
- higiene das mãos com água e sabonete líquido 
OU preparação alcoólica a 70%;  
- óculos de proteção ou protetor facial;  
- máscara cirúrgica;  
- avental;  
- luvas de procedimento.  
 

 

  Em todos os serviços de saúde: na chegada, triagem, espera, atendimento e 

durante toda a assistência, devem ser adotadas as seguintes medidas: 

 
• Garantir que pacientes com sintomas suspeitos de infecção pelo novo 

coronavírus (SARS-CoV-2) ou outra infecção respiratória não fiquem 
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esperando atendimento entre os outros pacientes. Identifique um espaço 

separado e bem ventilado que permita que os pacientes sintomáticos em 

espera fiquem afastados e com fácil acesso a suprimentos de higiene 

respiratória e higiene das mãos. Estes pacientes devem permanecer nessa 

área separada até a consulta ou encaminhamento para o hospital (caso seja 

necessária a remoção do paciente). 

• Fornecer suprimentos e orientações para higiene respiratória/etiqueta da 

tosse, incluindo condições para a higiene das mãos e forneça máscaras 

cirúrgicas para os pacientes sintomáticos (tosse, espirros, etc), nas entradas 

dos serviços de saúde, salas de espera de pacientes, etc  

• Prover máscara cirúrgica para pacientes com sintomas de infecção 

respiratória (tosse, espirros, secreção nasal, etc). Os pacientes sintomáticos 

devem utilizar a máscara cirúrgica durante toda a sua permanência na 

unidade. 

• Prover lenço descartável para higiene nasal na sala de espera. Prover lixeira 

com acionamento por pedal para o descarte de lenços de papel. 

• Prover dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das mãos 

(sob as formas gel ou solução a 70%) nas salas de espera e estimular a 

higiene das mãos após contato com secreções respiratórias. 

• Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com 

dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, 

lixeira com tampa e abertura sem contato manual. 

• Orientar os pacientes a adotar as medidas de higiene respiratória/etiqueta da 

tosse: se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou 

lenço de papel; utilizar lenço de papel descartável para higiene nasal 

(descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos); evitar 

tocar mucosas de olhos, nariz e boca; realizar a higiene das mãos com água 

e sabonete OU preparação alcoólica a 70%. 

• Orientar os pacientes/acompanhantes e profissionais de saúde e apoio sobre 

a necessidade da higiene das mãos com água e sabonete líquido (40-60 

segundos) OU preparação alcoólica a 70% (20-30 segundos). 
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• Orientar que pacientes/acompanhantes e profissionais de saúde e apoio 

evitem tocar olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas. 

• Reforçar a necessidade de intensificação da limpeza e desinfecção de objetos 

e superfícies, principalmente as mais tocadas como maçanetas, interruptores 

de luz, corrimões, botões dos elevadores, etc. 

• Orientar os profissionais de saúde a evitar tocar superfícies próximas ao 

paciente (ex. mobiliário e equipamentos para a saúde) e aquelas fora do 

ambiente próximo ao paciente, com luvas ou outros EPI contaminados ou 

com as mãos contaminadas. 

• Manter os ambientes ventilados (se possível, com as janelas abertas). 

• Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como 

canetas, pranchetas e telefones. 

• Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde 

que tenham sido utilizados na assistência aos pacientes suspeitos ou 

confirmados de infecção pelo novo Coronavírus. 

• Orientar os profissionais de saúde quanto às medidas de precaução a serem 

adotadas. 

• Orientar os profissionais de saúde e de apoio a utilizarem equipamentos de 

proteção individual (EPI), caso prestem assistência a menos de 1 metro dos 

pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus. 

• Os serviços de saúde devem implementar políticas, que não sejam punitivas, 

para permitir que o profissional de saúde que apresente sintomas de infecção 

respiratória seja afastado do trabalho. 

• Se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro serviço de 

saúde, sempre notificar previamente o serviço referenciado.  
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Precauções padrão: 

 

Precauções de contato  
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Precauções para Gotículas 

 

 

Precauções para aerossóis  

 

Recomendações de medidas a serem implementadas para prevenção e controle da 

disseminação do novo Coronavírus (SARS-CoV-2) em serviços de saúde: 

CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS E 
ACOMPANHANTES  

- usar máscara cirúrgica;  
- usar lenços de papel (tosse, espirros, secreção 
nasal);  
- higiene das mãos frequente com água e sabonete 
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líquido OU preparação alcoólica a 70%.  

PROFISSIONAIS DE SAÚDE  
(que prestem assistência a menos de 1 metro dos 
pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo 
novo coronavírus)  

- higiene das mãos com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%;  
- óculos de proteção ou protetor facial (face shield);  
- máscara cirúrgica;  
- avental;  
- luvas de procedimento  
- gorro (para procedimentos que geram aerossóis)  
 
Observação: os profissionais de saúde deverão 
trocar a máscara cirúrgica por uma máscara 
N95/PFF2 ou equivalente, ao realizar procedimentos 
geradores de aerossóis como por exemplo, 
intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica 
não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, 
ventilação manual antes da intubação,coletas de 
amostras nasotraqueais, broncoscopias, etc.  

PROFISSIONAIS DE APOIO  
(que prestem assistência a menos de 1 metro dos 
pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo 
novo coronavírus)  

- higiene das mãos frequente com água e sabonete 
líquido OU preparação alcoólica a 70%;  
- gorro (para procedimentos que geram aerossóis);  
- óculos de proteção ou protetor facial;  
- máscara cirúrgica;  
- avental;  
- luvas de procedimentos  
 

PROFISSIONAIS DE APOIO: RECEPÇÃO E 
SEGURANÇAS  
(que precisem entrar em contato, a menos de 1 
metro, dos pacientes suspeitos ou confirmados de 
infecção pelo novo coronavírus)  

- higiene das mãos frequente com água e sabonete 
líquido OU preparação alcoólica a 70%;  
- Máscara ciúrgica (se não for possível manter a 
distância de um metro dos pacientes com sintomas 
gripais)  
 
Observação: usar durante o turno de trabalho, trocar 
a máscara se estiver úmida ou suja.  

PROFISSIONAIS DE APOIO: HIGIENE E LIMPEZA 
AMBIENTAL  
(quando realizar a limpeza do quarto/área de 
isolamento)  

- higiene das mãos frequente com água e sabonete 
líquido OU preparação alcoólica a 70%;  
- gorro (para procedimentos que geram aerossóis);  
- óculos de proteção ou protetor facial;  
- máscara cirúrgica;  
- avental;  
 
- luvas de borracha com cano longo;  
- botas impermeáveis de cano longo  

 

Orientações para serviços odontológicos: 

EMERGÊNCIA  
(situações que potencializam o risco de morte 
do paciente)  

URGÊNCIA  
(situações que determinam prioridade para o 
atendimento, mas não potencializam o risco de 
morte do paciente)  
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• Sangramentos não controlados  
 
• Celulites ou infecções bacterianas difusas, com 
aumento de volume (edema) de localização intra-
oral ou extra-oral, e potencial risco de 
comprometimento da via aérea do paciente.  
 
• Traumatismo envolvendo os ossos da face, com 
potencial comprometimento da via aérea do 
paciente.  
 

 
• Dor odontogênica aguda (Pulpite).  
• Pericoronarite  
• Alveolite  
• Abscessos dentários ou periodontais.  
• Fratura dentária que resulta em dor ou trauma de 
tecidos moles bucais.  
• Necessidade de tratamento odontológico prévio 
a procedimento médico crítico.  
• Cimentação de coroas ou próteses fixas  
• Biópsias  
• Ajustes de órteses e próteses que estejam 
causando dor, comprometendo a função 
mastigatória.  
• Finalização de tratamento ou troca de medicação 
intracanal.  
• Remoção de lesões de cárie extensas ou 
restaurações que estejam causando dor.  
• Tratamento de necroses teciduais.  
• Mucosites  
• Trauma dentário com avulsão ou luxação  
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2.9- - Vigilância Epidemiológica. 

Descrever a definição de Tipos de Casos. Descrever as novas regras para 

notificação nas unidades públicas (atenção primária e pronto atendimento) e 

unidades privadas (clínicas, consultórios etc.). Casos de SG devem ser notificados 

por meio do sistema e-SUS VE https://notifica.saude.gov.br. Nas Unidades de 

Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal, os casos de SG devem seguir os fluxos já 

estabelecidos para a vigilância da influenza e outros vírus respiratórios, devendo ser 

notificados no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-

Gripe) https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/. Em todos os hospitais públicos ou 

privados, casos de SRAG hospitalizados devem ser notificados no Sistema de 

Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) 

https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/. E quando for óbito, óbitos suspeitos, 

independente de internação, devem ser notificados no Sistema de Informação da 

Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) 

https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/. As orientações sobre o preenchimento e 

a emissão da Declaração de Óbito estão disponíveis no documento “Manejo de 

corpos no contexto do novo coronavírus COVID-19” (www.saude.gov. 

br/coronavirus). 

Os profissionais que atuam no fluxo de coleta e transporte de amostras são 

referenciados na Atenção Primária à Saúde, na maioria dos casos a Enfermeira da 

ESF que foram devidamente treinadas pela Referência Técnica da Gerência 

Regional de Saúde. Após a realização da coleta, a amostra é encaminhada 

imediatamente para a GRS de onde será transportada para Belo Horizonte para a 

realização de teste. 

Os profissionais da Atenção Primária também são treinados e orientados a 

alimentar os sistemas de informação e notificação de casos.  

De acordo com a Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 52/2020 – 

22/06/2020, que orienta sobre o Monitoramento e Manejo de Contatos de Casos 

Suspeitos ou Confirmados de COVID-19, a testagem estará disponível para os 

contatos próximos dentro dos critérios estipulados, de acordo com o quadro abaixo: 
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BIOLOGIA MOLECULAR – RT-PCR (Sintomáticos) 

A) Amostras provenientes de unidades sentinelas de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG);  

B) TODOS os casos de SRAG hospitalizados;  

C) TODOS os óbitos suspeitos;  

D) Profissionais de saúde sintomáticos (neste caso, se disponível, priorizar Teste Rápido a 

partir do 8º dia de sintomas e profissionais da assistência direta);  

E) Profissionais de segurança pública sintomáticos (neste caso, se disponível, priorizar 

Teste Rápido a partir do 8º dia de sintomas);  

F) Por amostragem representativa (mínimo de 10% dos casos ou coletas), nos surtos de SG 

em locais fechados (ex: asilos, hospitais, etc);  

G) Público privado de liberdade e adolescentes em cumprimento de medida restritiva ou 

privativa de liberdade, ambos sintomáticos.  

H) População indígena aldeada sintomática.   

 

TESTE RÁPIDO/SOROLOGIA (Sintomáticos) 

A) Profissionais dos serviços de saúde e da segurança pública em atividade, tanto na 

assistência quanto na gestão;  

B) Pessoas que residem no mesmo domicílio de um profissional de serviços de saúde ou 

segurança pública sintomático e em atividade;  

C) Idosos com idade igual ou superior a 60 anos;  

D) Pacientes com comorbidades e/ou condições médicas subjacentes que podem estar em 

maior risco para complicações da COVID-19  

E) População economicamente ativa (indivíduos com idade entre 15 e 59 anos);  

F) Óbitos suspeitos de COVID-19. 

 
• Recomenda-se o acompanhamento da inclusão de novos grupos através 

das atualizações do Protocolo Estadual Infecção Humana pelo SARS-COV-

2 -Doença pelo Coronavírus COVID-19). Outras orientações podem ser 

fornecidas em situações de surto, após contato com a Vigilância 

Epidemiológica e CIEVS-Minas.  

• De acordo com recomendações do CDC (2020), profissionais de saúde 

assintomáticos, com exposição reconhecida ao COVID-19, podem continuar 

trabalhando desde que permaneçam assintomáticos e que sejam 
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implementadas precauções adicionais com utilização rigorosa de Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI) e treinamento para manejo dos EPIs.  

• Os profissionais de saúde que acompanham estes contatos devem dar ênfase 

sobre a ajuda disponível e comunicação imediata em caso de sintomas ou 

dúvidas/orientações. Deve ser avaliada de forma crítica a capacidade daquele 

indivíduo de permanecer em quarentena, cumprindo os cuidados necessários 

para interromper as cadeias de transmissão em ambiente seguro.  

• As populações vulneráveis requerem uma atenção maior dos profissionais 

devido as condições inerentes desse público, podendo necessitar de 

acompanhamento mais frequente e oportuno.  

• Quaisquer decisões devem ser tomadas em conjunto com a Vigilância 

Epidemiológica Municipal, se atentando ao contexto das realidades locais.  
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2.10 – Atenção Primária à Saúde (Descrever as orientações do “Guia Orientador 

da APS de MG frente a pandemia”). Segue algumas ações que deverão constar 

no plano e deverão estar descritas de acordo com a realidade local: 

  Foram adotadas medidas de prevenção, controle e contenção da 

disseminação da doença, mediante as decisões tomadas pelo Comitê de 

Enfrentamento ao COVID-19, de acordo com a Lei nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 

2020. 

  Portanto fica assim definido o atendimento em saúde pública no âmbito do 

município de Gurinhatã: 

a) O município estabeleceu um fluxo de atendimento, onde o PSF Urbano Dona 

Francisca Toscano Cardoso – SALA DE REUNIÕES será o CENTRO DE 

REFERÊNCIA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Os atendimentos aos 

Sintomáticos Respiratórios, como: tosse persistente, febre, suor noturno, dor 

no peito, falta de ar, gripe e/ou resfriado; que viajaram; e que tiveram contato 

com pessoas comprovadamente contaminadas, devem procurar o PSF 

Urbano Dona Francisca Toscano Cardoso, SALA DE REUNIÕES, para 

atendimento de segunda à sexta-feira em horário comercial. Importante 

ressaltar aos usuários dos serviços de saúde que procurem o HOSPITAL 

MUNICIPAL somente em caso de extrema URGÊNCIA. RECOMENDAMOS à 

população que no período de 15 dias, somente procurem as Unidades 

Básicas de Saúde em casos de URGÊNCIA a fim de EVITAR aglomerações 

desnecessárias. RECOMENDAMOS que as pessoas EVITEM ir às Unidades 

Básicas de Saúde nos próximos 15 dias, para consultas rotineiras (Exames 

de Lâmina, Testes Rápidos, Mostrar Exames, Marcar Exames). 

 

b) CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CENTRO DE 

REFERÊNCIA 

PERÍODO SEGUNDA  TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

MANHÃ 09 às 11:00 09 às 11:00 09 às 11:00 09 às 11:00 09 às 11:00 

TARDE 12:00 às 

17:00 

12:00 às 

17:00 

12:00 às 

17:00 

12:00 às 

17:00 

12:00 às 

17:00 

c) As atividades de odontologia serão suspensas por período indeterminado, 

mantendo-se apenas os atendimentos de urgência / emergência, de acordo 

com o Ofício nº 477/2020/CFO, que sugere ao Ministério da Saúde a 

suspensão das atividades dos profissionais de odontologia.  

d) O Departamento Municipal de Saúde irá funcionar para atendimento ao 

público a partir das 12h00min, conforme já vem sendo praticado. Solicitamos 

aos usuários que evitem aglomerações, ambientes pequenos e fechados, 
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mantenham-se distantes entre si e será atendida uma pessoa de cada vez 

pelas atendentes no Setor de TFD.  

e) As atividades do NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Academia de 

Saúde, Atendimento Psicológico serão suspensos assim como as reuniões de 

HIPERDIA e GESTANTES.   

f) O Departamento de Saúde está providenciando EPIs para os profissionais da 

saúde que estarão em contato direto com os pacientes.  

g) Foi criado um Protocolo que estabelece o manejo de pacientes suspeitos, por 

isso torna-se de extrema importância que os pacientes não procurem o 

HOSPITAL MUNICIPAL e SIM seu PSF de referência.  

h) As atividades dos Agentes Comunitários de Saúde serão suspensas.  

i) Solicitamos a toda a comunidade que se atentem às informações prestadas pelo 

Ministério da Saúde, evitem multiplicar Fake News. A desinformação e a 

informação inadequada são um vírus que também temos que combater. 

j) ORIENTAMOS que a população adote medidas de proteção, prevenção e 

contenção sugeridas pelo Ministério da Saúde, como: 

HIGIENE frequente das MÃOS com água e sabão; 

EVITAR levar as MÃOS em contato com mucosas (olho, nariz e 

boca); 

EVITAR contatos corporais como abraços, beijos e aperto de mãos; 

EVITAR participar de aglomerações populares principalmente em 

ambientes fechados; 

NÃO usar medicações sem orientação médica; 

EVITAR visitas a pessoas infectadas; 

Se tiver SINTOMAS DE GRIPE sem falta de ar ou dificuldade 

respiratória procurar ficar em casa tratando os sintomas sem 

contaminar o próximo; 

Se ESPIRRAR ou TOSSIR usar lenço descartável, jogar no lixo e 

lavar a face e as MÃOS logo em seguida; 

NÃO compartilhar objetos pessoais, assim como copos, talheres, 

lençol e outros. 

 

2.11 Preencher ferramenta de check-list do Guia Orientador da APS de MG 

frente a pandemia para acompanhamento da tomada de decisões 

  A ferramenta está sendo devidamente preenchida e assim que finalizada, 

será anexada a este documento. 

 

2.12 Descrever orientações para isolamento domiciliar e como este paciente está 

sendo monitorado 
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  Para a realização do Isolamento Domiciliar e Monitoramento são levados em 

consideração os seguintes pontos, de acordo com a Nota Técnica COES MINAS 

COVID-19 Nº 52/2020 – 22/06/2020:  

A) GRUPO PRIORITÁRIO 1 – PRIORIDADE MUITO ALTA  

• Pacientes hospitalizados;  

• Profissionais de saúde;  

• Socorristas (por exemplo, SAMU, polícia, bombeiros);  

• Indivíduos que vivem, trabalham ou visitam ambientes de cuidados intensivos, 

enfermagem especializada, saúde mental e instalações de cuidados 

prolongados, realizam tratamento dialítico e\ou oncológico;  

• Indivíduos que vivem, trabalham ou visitam ambientes com aglomeração (por 

exemplo, instalações correcionais, abrigos para sem-teto, instituições 

educacionais, reuniões de massa e locais de trabalho)  

• Membro de uma família numerosa que vive em locais próximos;  

• Indivíduos que vivem em famílias com um indivíduo de maior risco ou que 

prestam assistência em uma família com um indivíduo de maior risco. Nota: Os 

membros da família que provavelmente tiveram contato extensivo com um 

paciente com COVID-19 devem constituir os contatos mais próximos de maior 

risco.  

 
B) GRUPO PRIORITÁRIO 2 – PRIORIDADE ALTA  

• Trabalhadores de serviços essenciais;  

• Indivíduos com 60 anos ou mais;  

• Indivíduos com maior risco de doença grave;  

• Gestantes;  

• Puérpera de até 45 dias pós parto.  

 
 
C) GRUPO PRIORITÁRIO 3 – PRIORIDADE INTERMEDIÁRIA  

• Indivíduos sintomáticos que não atendem a nenhuma das categorias acima;  
 
D) GRUPO PRIORITÁRIO 4 – PRIORIDADE BAIXA  

• Indivíduos assintomáticos que não atendem a nenhuma das categorias 
acima.  
 

MONITORAMENTO DOS CONTATOS PRÓXIMOS IDENTIFICADOS 

• Realizar a investigação dos contatos próximos (preferencialmente por contato 

telefônico ou aplicativos de mensagem). Orientar sobre as práticas de prevenção e 

controle da COVID-19, seja em ambiente residencial ou não residencial. 
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Recomendável que a Equipe de Estratégia da Família realize pelo menos uma visita 

sem aviso prévio para avaliar esse isolamento. 

• Os contatos próximos com sintomas devem se auto-isolar imediatamente e 

serem encaminhados para testes (se estiverem dentro dos critérios 

estabelecidos pela SES/MG) e cuidados médicos. 

• A partir do momento que o contato se torna sintomático, passa a ser 

considerado caso suspeito. Desta forma, deverá seguir o fluxo de 

notificação e investigação para casos de Síndrome Gripal (SG) ou 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).  

• Os contatos próximos assintomáticos devem ser orientados a se auto-

isolarem durante 14 DIAS após a última exposição potencial, 

observando diariamente o surgimento de sintomas. A decisão de tempo 

de isolamento poderá ser ajustada a depender de evidências 

laboratoriais existentes e considerando ainda o período de incubação 

associado da doença (4-5 dias).  

  É mandatória a notificação imediata de caso suspeito do COVID-19 via 

plataforma do FormSUS 2(http://bit.ly/2019-ncov). Além da notificação, as 

informações de todos pacientes com Síndrome Gripal devem ser registradas no 

prontuário para possibilitar a longitudinalidade e a coordenação do cuidado, assim 

como realizar eventual investigação epidemiológica e posterior formulação de 

políticas e estratégias de saúde. Atente para o uso do CID-10 correto sempre que 

disponível no sistema de registro. O CID-10 que deve ser utilizado para Síndrome 

Gripal inespecífica é o J11. O CID-10 específico para o COVID-19 é o U07.1. Nos 

casos em que haja também classificação por CIAP, pode-se utilizar o CIAP-2 R74 

(Infecção Aguda de Aparelho Respiratório Superior). 

 

2.13 Reforçar a segurança dos profissionais de saúde, e estratégias de 

proteção para profissionais do grupo de risco;  

  Foram adquiridos materiais de EPI, para uso dos profissionais, dentre eles: 

Luvas, Capotes, Máscaras Cirúrgicas e Máscaras N95, Gorros, Óculos de Proteção, 

Máscara Facial Protetora – Anti Respingos, Álcool em Gel, Sapatilha Pró Pé, além 
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de materiais de uso hospitalar caso seja necessário o tratamento de pacientes com 

COVID-19. 

  Os profissionais que fazem parte do grupo de risco foram imediatamente 

afastados de suas atividades laborais, de acordo com Decreto nº 36/2020, podendo 

realizar suas atividades através de home office, caso se faça possível, aos que não 

têm tal possibilidade, foram afastados sem prejuízo nos seus rendimentos. 

 

2.14 Oferecer treinamento para profissionais de saúde 

  Foram criados grupos de WhatsApp para facilitar a comunicação entre as 

equipes, haja vista que a realização de reuniões ficou impossibilitada, nestes grupos 

são veiculadas várias informações, legislações, notas técnicas, bem como a 

divulgação dos cursos e treinamentos de aperfeiçoamento oferecidos pelo Ministério 

da Saúde, frente a esta situação. Os profissionais são convidados a participar, no 

entanto, não há um monitoramento específico para verificar se todos têm participado 

dos treinamentos oferecidos.  

 

2.15 Garantir disponibilidade de EPIs e reforçar o treinamento para a sua 

utilização adequada (criar protocolo de uso e previsões de compra, para evitar 

faltas) 

  Os EPIs estão sendo adquiridos conforme a demanda e a necessidade das 

Unidades de Saúde. As aquisições estão sendo realizadas conforme a 

disponibilização dos recursos, foram feitas até o momento duas transferências do 

Governo Federal para o combate à COVID-19 e uma transferência do Governo 

Estadual. Conforme os recursos estão disponibilizados em conta, são feitas as 

aquisições dos materiais.  

 

2.16 Enfatizar continuamente a relevância e as técnicas para a higienização 

de mãos, garantindo insumos para sua execução 

mailto:licitacao@gurinhata.mg.gov.br


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ 
Av. Getúlio Vargas, 925 - Tel: (34) 3264-1010 - 3264-1114 - Fax: (34) 3264-1015 

CEP 38310-000    -    GURINHATÃ   -   MINAS GERAIS 
E-MAIL: licitacao@gurinhata.mg.gov.br 

 
 
  Como dito anteriormente, os materiais e EPIs necessários estão sendo 

disponibilizados às Unidades de Saúde conforme demanda, assim como materiais 

utilizados na higienização continua dentro das unidades.  

 

2.17 Criar ambientes adequados para atendimento, com ventilação apropriada, 

serviços de limpeza, etc;  

  Foi criado um Centro de Referência para Sintomáticos Respiratórios, todo 

parametrizado, disponibilizando tanto os EPIs para os profissionais, quanto para os 

usuários que chegam para atendimento. Tal medida se deu para que não houvesse 

contato entre pacientes com SR e os demais pacientes nas Unidades de Saúde. Foi 

solicitado à população com SR não procurassem o Hospital Municipal, mas sim o 

Centro de Referência, para evitar contaminação dentro do Hospital e nas Unidades 

Básicas de Saúde.  

  Os profissionais que atuam no Centro de Referência não têm contato com os 

demais profissionais da Unidade de Saúde, para garantir a segurança dos 

profissionais e pacientes. 

   No mês de Junho o Centro de Referência, à pedido dos profissionais que lá 

atuam, foi descentralizado para as Unidades Básicas de Saúde. Desta forma, os 

pacientes com SR devem procurar seu PSF de referência para atendimento. Nas 

três UBS foi criado um local específico para atendimento aos pacientes SR, onde 

estes não têm contato com o restante dos pacientes. Nesse fluxo, o horário de 

atendimento aos SR é diferenciado, para que os Médicos, assim como Enfermeiros, 

não misturem o atendimento à comunidade em geral com os SR. 

  

2.18 Remarcação dos procedimentos eletivos; suspensão das visitas 

domiciliares (Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 21); 

  Foram suspensos, a partir do Decreto Municipal nº 36/2020, todas as 

atividades coletivas (Reuniões de Hiperdia, Gestantes, educação em saúde, 

reuniões de equipe, reuniões intersetoriais, atendimentos em grupo, mobilizações 

sociais e procedimentos coletivos). 
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  Os atendimentos eletivos, consultas de rotina, solicitação e apresentação de 

resultados de exames também foram suspensos, assim como os atendimentos 

odontológicos, ficando apenas os atendimentos de Urgência e Emergência. Os 

serviços do LRPD – Laboratório Regional de Prótese Dentária foram suspensos, 

levando em consideração que o maior público atendido nesses serviços são idosos, 

que fazem parte do grupo de risco. As consultas continuaram em casos de Urgência 

e Emergência, atendimento de consultas pré-natais com horário marcado, assim 

como as consultas para pacientes hipertensos e diabéticos, devido à necessidade 

de alcance dos Indicadores de Saúde previstos na Portaria nº 2.979 de 12 de 

Novembro de 2020. 

  As visitas e atendimentos domiciliares realizadas tanto pelos Agentes 

Comunitários de Saúde quanto pelos demais profissionais da Atenção Primária à 

Saúde estão suspensas, sendo realizadas através de redes sociais, telefone, grupos 

de WhatsApp, só sendo realizadas em casos de pessoas que não disponibilizem 

desses recursos, idosos, pessoas acamadas e domiciliadas, que necessitam de um 

olhar mais apurado em relação à sua situação de saúde.  

  As salas de vacina continuam funcionando regularmente, levando em 

consideração a necessidade de manter o alcance das campanhas de vacinação 

realizadas pelo Ministério da Saúde.  

  Os Boletins Epidemiológicos são repassados semanalmente, tendo como 

centro de referência a UBS Rural Orlandino Bento de Oliveira. 

 

2.19 Identificar e recrutar contingente de profissionais de saúde para 

reposição nas equipes de atenção que apresentarem desfalque pela 

contaminação e afastamento de seus componentes; 

  Neste sentido o município irá remanejar, contratar e/ou reposicionar 

profissionais de acordo com a necessidade demandada em cada unidade de saúde. 

 

2.20 Realizar separação física para atendimento de sintomáticos respiratórios 

dos demais pacientes.  
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  Como foi citado anteriormente, inicialmente o município criou um Centro de 

Referência para Sintomáticos Respiratórios, para evitar o contato entre os pacientes 

com os demais pacientes. Na sequência, houve a descentralização desse Centro 

para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, sendo criado um ambiente 

separado para isolar os pacientes SR dos demais, assim como horário de 

atendimento diferenciado.  

 

2.21 Criar ou ampliar substancialmente o uso de serviços de consulta telefônica 

ou telemedicina em âmbito local para minimizar a necessidade de consultas 

presenciais (Telemedicina – Saúde Digital MG COVID-19); 

  O atendimento através de Telemedicina está ainda sendo implantado no 

município. 

 

2.22 Definir sistema de transporte para deslocamento de pacientes entre 

municípios na região de saúde. 

  Foi realizado um levantamento epidemiológico da população do município 

para verificar a vulnerabilidade populacional. Para tanto, foi realizado um 

levantamento epidemiológico das vulnerabilidades em Vigilância em Saúde, 

detectando os principais grupos de risco, local de residência, faixa etária, e 

situações de saúde pública. Para este levantamento foram utilizados dados 

atualizados do Sistema de Informações e-SUS AB, referentes ao mês de Março de 

2020.  

  Denomina-se grupo de risco, corresponde a uma população sujeita a 

determinados fatores ou com determinadas características que os tornam mais 

propensos a ter ou adquirir determinada doença. No caso da COVID-19, recomenda-

se maior atenção à pessoas com 60 (sessenta) anos ou mais, diabéticos, 

hipertensos, gestantes, puérperas, pessoas que já tiveram algum problema de 

saúde anteriormente, como: Infarto, AVC, portadores de DPOC, fumantes, pessoas 

que já tiveram ou têm câncer, etc.   

  O município de Gurinhatã é um município de pequeno porte com uma 

população média de 6.137 habitantes, sendo a maioria residente na zona rural. 
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Possui grande extensão territorial, está a cerca de 70 quilômetros da sede 

Microrregional (Ituiutaba), a pouco mais de 200 quilômetros da sede Macrorregional 

(Uberlândia) e a cerca de 750 quilômetros da Capital do Estado.  

  Em relação às cidades que já apresentaram casos confirmados, estamos, 

além de Uberlândia, a pouco mais de 350 quilômetros de Patrocínio, além disso, foi 

informado que no município de Ituiutaba existem já casos suspeitos em hospitais de 

referência.  

  Por estes motivos, estamos realizando o levantamento epidemiológico dos 

grupos de risco, para que possamos estabelecer as diretrizes de como será o 

procedimento nos próximos meses. 

 

GRUPOS DE RISCO EXISTENTES 

  Temos pessoas em diversas faixas etárias, no entanto, notamos que o 

município possui um grande número de idosos e de pessoas com comorbidades. 

Entre os idosos, residem hoje no município 1.365 (Mil Trezentos e Sessenta e 

Cinco) pessoas com 60 anos ou mais. Deste grupo, 734 são homens e 631 são 

mulheres. Além disso, temos 18 deficientes auditivos, 46 com deficiência física, 15 

com deficiência intelectual, 55 com deficiência visual (entre baixa visão e cegueira) e 

13 pessoas com outras deficiências. 

DEFICIENTES 
   

AUDITIVO FÍSICO  INTELECTUAL VISUAL  OUTRAS 

18 46 15 55 13 

  Ainda sobre este grupo de risco, temos 109 pessoas com mais de 60 anos 

com doenças respiratórias, sendo asma 15, DPOC 20, outras doenças 14, 06 

pessoas não souberam responder e 199 não informaram. 

DOENÇA RESPIRATÓRIA 
    

SIM NÃO N INFORMADO ASMA DPOC OUTRA N SABE 

54 1112 199 15 20 14 6 

 

  Em relação às cardiopatias no grupo de idosos, temos 137 pessoas que se 

declararam cardiopatas, sendo 20 com insuficiência cardíaca, 95 outras doenças, 23 

não sabem e 178 não informaram. 
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DOENÇA CARDÍACA 

SIM NÃO  N INFORMADO 

INSUFICIENCIA 

CARDÍACA NÃO SABE OUTRA  

137 1050 178 20 23 95 

 

  Ainda sobre os riscos cardiovasculares, temos os grupos de hipertensos e 

diabéticos, entre o público com mais de 60 anos temos 569 hipertensos e 118 

diabéticos. 

RISCO 

CARDIOVASCULAR 

HÁ DIA 

569 118 

  

  Esta população chama bastante atenção, pois temos hoje, atendidos na 

Atenção Primária à Saúde um total de 1353 hipertensos em diversas faixas etárias e 

361 diabéticos, também em diversas faixas etárias. 

  Sobre as condições gerais de saúde nos idosos, pessoas que possuem 

peculiaridades e doenças pré-existentes, temos, 17 acamados, 72 domiciliados, 203 

fumantes, 46 usuários de álcool, 03 usuários de outras drogas, 59 pessoas que têm 

ou já tiveram câncer, 29 que já tiveram AVC e 16 pessoas que já tiveram infarto. 

CONDIÇÕES DE SAÚDE 

GERAIS 
     

ACAMADO DOMICILIADO FUMANTE 

USO DE 

ÁLCOOL 

OUTRAS 

DROGAS CANCER AVC INFARTO  

17 72 203 46 3 59 29 16 

 

   Entre os idosos temos também as comorbidades que afetam os rins, dentre 

as pessoas que possuem mais de 60 anos, temos 07 com insuficiência renal, 35 que 

possuem outras doenças que afetam os rins e 09 não sabem informar. 

PROBLEMAS 

RENAIS 
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SIM NÃO  

N 

INFORMADO 

INSUFICIENCIA 

RENAL OUTRA 

NÃO 

SABE  

50 1038 277 7 35 9 

 

  Outro grupo de risco, que deve ser observado é o grupo de gestantes. Hoje 

cadastradas na Atenção Primária à Saúde temos 27 gestantes que são 

acompanhadas na APS e realizam o pré-natal regularmente, conforme o 

preconizado. 

  Entre a população menor de 60 aos, temos algumas situações que devem ser 

observadas. Nos dados gerais de situações de saúde no município, encontramos 

1815 pessoas do sexo masculino e 1853 pessoas do sexo feminino.  

  Neste grupo temos 182 pessoas que possuem deficiência, sendo 14 auditiva, 

46 física, 69 cognitiva / intelectual, 49 visual e 29 possui outra deficiência.  

  Em relação às situações gerais de saúde, temos 09 pessoas acamadas, 01 

pessoa com hanseníase, 20 pessoas domiciliadas, 288 fumantes, 143 que fazem 

uso de álcool, 09 pessoas que fazem uso de outras drogas, 18 que já tiveram 

câncer, 15 pessoas que tiveram AVC, 08 pessoas que tiveram infarto.  

  Em relação às doenças respiratórias, temos 78 pessoas com doenças 

respiratórias, sendo, 34 com asma, 03 com DPOC, 40 possui outras doenças. 

  Os cardiopatas na faixa etária de menores de 60 anos, temos 59 com 

problemas cardíacos, sendo 05 com insuficiência cardíaca, 37 possui outras 

doenças. 

  Entre os problemas renais, temos 89 pessoas com problemas renais, sendo 

11 com insuficiência renal, 72 possui outras doenças. 

  O município possui uma ILP, com 23 (Vinte e Três) pacientes internados, 

todos maiores de 60 anos. 

  E por fim, o município hoje possui cinco pessoas em situação de rua. 

  A utilização de transporte de pacientes na região é feito em veículos 

sanitários, para atendimento fora do domicilio. Levando em consideração que muitos 

procedimentos eletivos foram suspensos, o transporte está sendo feito apenas para 

pacientes oncológicos, ou necessidade de realização de procedimentos solicitados 

com urgência pelos médicos das UBS. 
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  Estes pacientes são monitorados mensalmente ou quinzenalmente, haja vista 

que necessitam de um olhar diferenciado devido suas condições de saúde, tanto os 

Agentes Comunitários de Saúde quanto os demais profissionais da APS e Equipes 

Multiprofissionais estão orientados a manter um contato contínuo com esses grupos, 

através de visitas e atendimentos domiciliares, contato via WhatsApp, telefone, etc. 

Nesses contatos realizados é sempre evidenciada a questão do cuidado com a 

saúde, das medidas de segurança em relação à COVID-19 devido as suas 

condições frágeis de saúde.  

  No atendimento à Saúde Bucal foram adotadas medidas contidas na Nota 

Técnica COES MINAS COVID-19 nº 11/2020 - 24/03/2020. Desta forma, só são 

realizados atendimentos de Urgência e Emergência, com data e horário agendado 

de acordo com a possibilidade e a necessidade do paciente. Todas as medidas de 

biossegurança foram adotadas, para garantir a segurança tanto dos profissionais 

quanto dos pacientes.  

 

2.23 Abastecimento e gestão de insumos estratégicos. Descrever como serão 

realizadas as compras (Ex.: EPI, respiradores, testes laboratoriais, etc). 

  Os insumos estratégicos estão sendo adquiridos conforme os repasses dos 

recursos da União e Estado. Os materiais estão sendo adquiridos de acordo com o 

que estabelece a Portaria nº 774 de 09 de Abril de 2020, para custeio de ações e 

serviços relacionados à Atenção Primária à Saúde decorrentes da COVID-19, a Lei 

nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência em saúde pública, de importância internacional, 

decorrente do Coronavírus – COVID-19. A gestão dos insumos fica à critério da 

Atenção Primária à Saúde e ao gestor municipal.  

  Conforme estabelece o Plano Macrorregional de Enfrentamento à COVID-19, 

o município de Gurinhatã não disponibilizará leitos para atendimento de pacientes 

portadores de COVID-19, os leitos clínicos e de UTI serão centralizados no 

município sede da Microrregião de Ituiutaba, totalizando 24 (vinte e quatro) leitos, 10 

Leitos de UTI no Hospital São José (SUS), 04 Leitos de UTI e 06 Leitos Clínicos no 

Hospital São Joaquim e 04 Leitos no Hospital Nossa Senhora da Abadia. O plano 

ainda se encontra em construção. Desta forma, o município não está 
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obrigatoriamente referenciado para adquirir equipamentos para uso em UTI, mas 

sim os insumos necessários para garantir a segurança dos profissionais de saúde, 

tais como EPIs e materiais sanitização. 

   

   
2.24 Gestão de cadáveres: Descrever as ações das NT Coes MG COVID-19 nº 

10, 24 e 27 

  Todos os protocolos referentes ao Manejo dos Corpos no contexto da COVID-

19, foram estabelecidos de acordo com o Manual de Manejo de Corpos no Contexto 

do Novo Coronavírus COVID-19, do Ministério da Saúde e o Plano Estadual de 

Contingência do Óbito da Secretaria de Estado da Saúde.  

Manejo de Cadáveres 

  Todos os profissionais envolvidos no manejo do corpo deverão utilizar os 

seguintes equipamentos de proteção individual: avental impermeável, máscara 

cirúrgica, luvas não estéreis e nitrílicas (caso tenha risco de punctura, utilizar duas 

luvas resistentes), protetor ocular ou protetor facial, gorro, sapatos fechados, capas 

de sapatos ou botas impermeáveis. Caso seja necessário realizar procedimentos 

geradores de aerossóis, o profissional deverá usar máscara N95. 

  Os corpos de casos confirmados e suspeitos de COVID-19, devem ser 

acondicionados em sacos impermeáveis próprios, de acordo com a Política Nacional 

de Resíduos e desta forma colocados e mantidos dentro da urna. Deve-se evitar ao 

máximo a manipulação do cadáver. Quando possível, a embalagem do corpo deve 

seguir três camadas:  

• 1ª: enrolar o corpo com lençóis;  

• 2ª: colocar o corpo em saco impermeável próprio (esse deve impedir que haja 

vazamento de fluidos corpóreos);  

• 3ª: colocar o corpo em um segundo saco (externo) e desinfetar com álcool a 

70%, solução clorada 0,5% a 1% ou outro saneante regularizado pela Anvisa, 

compatível com o material do saco. Colocar etiqueta com identificação do 

falecido. 

  Foram adquiridos para, na ocorrência de óbitos por COVID-19 ou casos 

suspeitos, sacos impermeáveis para o acondicionamento do corpo. 
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É obrigatório identificar o saco externo de transporte com informação relativa ao 

risco biológico: COVID-19, agente biológico classe de risco 3. Além disso, a etiqueta 

de identificação do falecido deve ser preenchida legível e corretamente, de modo 

que não haja qualquer possibilidade de troca de corpos, o que causaria grave 

constrangimento aos familiares e afetaria questões decorrentes de direito civil, como 

estado civil, herança, posse de bens, dentre outros. 

  

Transporte de Cadáveres e Serviços Funerários 

  Os serviços de transporte de cadáveres devem atender às disposições da 

Resolução - RDC n° 33/2011 e da Lei Estadual n° 15.758/2005, bem como observar 

as disposições da Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 27/2020, quando se 

tratar de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. 

  O veículo de transporte de corpos não deve ser utilizado para outros fins. Ele 

deve ficar estacionado em local próprio e reservado para esta finalidade, junto aos 

demais veículos que tenham a mesma função, em área sob responsabilidade da 

empresa prestadora deste serviço. O veículo também deve ser submetido à limpeza 

e desinfecção, segundo os procedimentos de rotina do estabelecimento.  

  Como medida excepcional, no caso em que o serviço funerário do município 

não conseguir atender a demanda referente ao translado de corpos de óbitos por 

COVID-19, órgãos públicos poderão realizar este translado, seguindo as orientações 

com relação ao uso de EPI e à higienização do veículo. 

 

Serviços Funerários 

  Os serviços funerários devem, além do atendimento às disposições da 

Resolução SES/MG n° 4798/2015 e Resolução SES/MG n° 6701/2019, observar as 

disposições na Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 27/2020, quando se tratar 

de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. 

  Em observação às medidas de isolamento social e quarentena, NÃO se 

recomenda a realização de velórios e funerais de pacientes confirmados/suspeitos 

da COVID-19, devido aos riscos de transmissão associados à aglomeração de 

pessoas em ambientes fechados e contato entre familiares e amigos do falecido, e 

não pelo risco biológico do corpo. Caso ocorra, aconselha-se o cumprimento das 
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instruções aos familiares e amigos, do documento técnico de Manejo de corpos no 

contexto do novo Coronavírus do Ministério da Saúde. 

  Considerando uma situação de sobrecarga nos serviços funerários, em que a 

realização de velórios inviabilize ou prejudique a ampliação da capacidade do 

serviço; poderão ser tomadas medidas excepcionais para vedação da realização de 

velórios e providências para o sepultamento em massa. 

É importante que o gestor municipal de assistência social viabilize, de forma rápida, 

a concessão de auxílio funeral para famílias em situação de vulnerabilidade, nos 

casos em que forem necessários, conforme previsto no art. 15, II, da Lei Orgânica 

da Assistência Social. A rapidez de execução do benefício é importante para evitar o 

acúmulo de corpos nos ambientes hospitalares. 

 

  A inumação dos corpos pode seguir seu fluxo padrão, levando-se em 

consideração os cuidados adicionais para os profissionais de saúde e funerários, 

bem como as recomendações para funerais trazidas na Nota Técnica COES MINAS 

COVID-19 Nº 27/2020. 
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FLUXO DE MANEJO E TRANSPORTE DE CADÁVERES NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 
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Investigação epidemiológica de óbitos  

  A vigilância de óbitos se enquadra no conceito de vigilância epidemiológica 

que compreende o conhecimento dos determinantes dos óbitos maternos, infantis, 

fetais, com causa mal definida e a proposição de medidas de prevenção e controle. 

A investigação epidemiológica dos óbitos permite a elucidação da causa mortis com 

a finalidade de implementar medidas oportunas de vigilância e controle da 

pandemia. 

 

  A emissão da DO é ato médico, segundo a legislação brasileira. Portanto, 

ocorrida a morte, o médico tem obrigação ética e legal de constatar e atestar o óbito, 

usando para isso o formulário oficial “Declaração de Óbito”. Diante da situação de 

pandemia pelo novo coronavírus (SARS-COV-2), a DO deverá ser preenchida pelo 

médico, seguindo as diretrizes do Quadro 1 - Estratificação e manejo no contexto do 

COVID-19. O médico atestante deve seguir as orientações de preenchimento de 

declaração de óbito constantes na Nota Técnica COES MINAS COVID-19 nº 24. 

Não é necessário preencher a casela referente ao CID. 

 

Coleta, Acondicionamento e Transporte das amostras biológicas para o 

diagnóstico post mortem de COVID-19. 
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  A equipe de saúde deve se certificar que o paciente atende aos critérios de 

definição de caso suspeito de COVID-19, conforme Definições de Casos 

Operacionais. Atendendo aos critérios, realizam-se os seguintes procedimentos:  

1. Paramentação: avental descartável, luva descartável, óculos de proteção, 

máscara N95 (se procedimento envolver biópsia ou geração de aerossóis).  

2. Identificação dos tubos ou frasco coletor com o nome legível e dados do paciente;  

3. Certificar-se de que o nome completo do paciente, idade, sexo, profissão, 

procedência, data do início dos sintomas; data da coleta das amostras; 

4. A amostra deverá ser encaminhada com urgência para a Fundação Ezequiel Dias 

(se serviço privado, ao laboratório parceiro da RedeLab COVID-19), conforme fluxo 

definido;  

5. As amostras de casos suspeitos de COVID-19 devem ser acompanhadas da 

Ficha de SRAG (SIVEP-Gripe) e cadastradas no Sistema Gerenciador de Ambiente 

Laboratorial (GAL). 

  Considerando a escassez de material para coleta, os serviços de saúde ficam 

dispensados de realizar a coleta oral com swab, na área posterior da faringe e 

tonsilas. Apenas um único swab deverá ser coletado, conforme orientações da Nota 

Técnica COES MINAS nº 30.  

  Os procedimentos técnicos de coleta podem ser consultadas por meio da 

Nota Técnica FUNED 01/2020 - versão 4. 

 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DE FUNERAIS E VELÓRIOS 

  Os velórios e funerais de pacientes confirmados/suspeitos da COVID-19 NÃO 

são recomendados devido à aglomeração de pessoas em ambientes fechados. 

Nesse caso, o risco de transmissão também está associado ao contato entre 

familiares e amigos. Essa recomendação deverá ser observada durante os períodos 

com indicação de isolamento social e quarentena; 

 

  O transporte do corpo deve ser feito conforme procedimentos de rotina, com 

utilização de revestimentos impermeáveis para impedir o vazamento de líquido. O 

carro funerário deve ser submetido à limpeza e desinfecção de rotina após o 

transporte do corpo. 
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ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

• Manter a urna funerária fechada durante todo o velório e funeral, evitando 

qualquer contato (toque/beijo) com o corpo do falecido em qualquer momento 

post-mortem;  

• Disponibilizar água, sabão, papel toalha e álcool em gel a 70% para 

higienização das mãos durante todo o velório;  

• Disponibilizar a urna em local aberto ou ventilado;  

• Evitar, especialmente, a presença de pessoas que pertençam ao grupo de 

risco para agravamento da COVID-19: idade igual ou superior a 60 anos, 

gestantes, lactantes, portadores de doenças crônicas e imunodeprimidos;  

• Não permitir a presença de pessoas com sintomas respiratórios, observando 

a legislação referente a quarentena e internação compulsória no âmbito da 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pela COVID-

19;  

» Caso seja imprescindível, elas devem usar máscara cirúrgica comum, permanecer 

o mínimo possível no local e evitar o contato físico com os demais;  

 

• Não permitir a disponibilização de alimentos. Para bebidas, devem-se 

observar as medidas de não compartilhamento de copos;   

• A cerimônia de sepultamento não deve contar com aglomerado de pessoas, 

respeitando a distância mínima de, pelo menos, dois metros entre elas, bem 

como outras medidas de isolamento social e de etiqueta respiratória;  

• Recomenda-se que o enterro ocorra com no máximo 10 pessoas, não pelo 

risco biológico do corpo, mas sim pela contraindicação de aglomerações.   

• Os falecidos devido à COVID-19 podem ser enterrados ou cremados. 
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