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1. INTRODUCAO 

Em 31 de dezembro de 2019, 0 escritério da OMS na China foi informado sobre 

casos de pneumonia de etiologia desconhecida detectada na cidade de Wuhan, provincia de 

Hubei. As autoridades chinesas identificaram um novo tipo de Coronavirus, que foi isolado em 07 

de janeiro de 2020. Em 11 e 12 de janeiro de 2020, a OMS recebeu mais informagées detalhadas, 

da Comissao Nacional de Satide da China, de que o surto estava associado a exposi¢des em um 

mercado de frutos do mar, na cidade de Wuhan. 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organizagao Mundial da Saide (OMS) declarou 

Emergéncia de Satide Publica de Importancia Internacional (ESPII) em razao da disseminacéo do 

Coronavirus, apds reuniao com especialistas. Em 03 de fevereiro de 2020, 0 Ministério da Saude 

declarou Emergéncia de Satide Publica de Importancia Nacional (ESPIN) em decorréncia da 

infecgéo humana da doenga pelo Coronavirus 2019 (COVID-19), por meio da Portaria MS n° 

188, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011. A Portaria MS n° 188 também 

estabeleceu o Centro de Operagdes de Emergéncias em Satide Publica (COE-nCoV) como 

mecanismo nacional da gest&éo coordenada da resposta 4 emergéncia no dambito nacional, ficando 

sob responsabilidade da Secretaria de Vigilancia em Satde (SVS/MS) a gestéo do COEnCoV. 

Neste plano serao abordadas areas de intervencdo, as quais citamos: 

Area 1: Vigilancia:  contemplando as agdes especificas de 

Vigilancia Epidemioldégica: 

Area 2: Suporte Laboratorial 

Area3: Rede Assistencial: Articulag&o entre hospitais de referéncia, média e alta 

complexidade; articulagdo entre assisténcia UBS/ ESFs. 

Area 4: Assisténcia Farmacéutica 

Area 5: Vigilancia Sanitaria: Medidas de satide em pontos de entrada (portos, 

aeroportos e passagens de fronteiras) 

Area 6: Comunicacfo de Risco 

Area 7: Gestao 
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2. CARACTERISTICAS GERAIS SOBRE A INF ECCAO HUMANA POR COVID-19 

Os Coronavirus causam infecgdes respiratorias e intestinais em humanos e animais, 

sdo altamente patogénicos (SARS e MERS). Na infeceao Humana por COVID-19 o espectro 

clinico n&o esta descrito completamente, bem como nao se sabe o padrdo de letalidade, 

mortalidade, infectividade e transmissibilidade. Nao ha vacina ou medicamento especifico 

disponivel. O tratamento é de suporte e inespecifico. 

Os Coronavirus sio uma grande familia de virus comuns em muitas espécies 

diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os Coronavirus 

animais podem infectar pessoas e depois se espalhar entre pessoas como MERS-CoV e SARS- 

CoV. No inicio, muitos dos pacientes com surtos de doencas respiratérias causadas pelo 

Coronavirus 2019 (COVID-19) em Wuhan, na China, tinham alguma ligagao com um grande 

mercado de frutos do mar e animais vivos, sugerindo a disseminagao de animais para pessoas. No 

entanto, um numero crescente de pacientes, supostamente nfo teve exposicdo ao mercado de 

animais, indicando a ocorréncia de disseminag¢ao de pessoa para pessoa. 

Modo de transmissAo 

Alguns Coronavirus séo capazes de infectar humanos e podem ser transmitidos de 

pessoa a pessoa pelo ar (secre¢des aéreas do paciente infectado) ou por contato pessoal com 

secre¢des contaminadas. Porém, outros Coronavirus nado s&o transmitidos para humanos, sem que 

haja uma mutagao. Na maior parte dos casos, a transmissao é limitada e se da por contato 

proximo, ou seja, qualquer pessoa que cuidou do paciente, incluindo profissionais de satide ou 

membro da familia; que tenha tido contato fisico com o paciente; tenha permanecido no mesmo 

local que 0 paciente doente. 

Periodo de Incubacao 

O periodo médio de incubag&o da infece%o por Coronavirus é de 2 dias, com 

intervalo que pode chegar até 14 dias. A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS- 

CoV € em média de 07 dias apés 0 inicio dos sintomas. No entanto, dados preliminares do 

COVID-19 sugerem que a transmiss&0 possa ocorrer mesmo sem 0 aparecimento de sinais e 

sintomas. Até 0 momento, nao ha informagao suficiente de quantos dias anteriores ao inicio dos 

ney 

sinais e sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o virus. 
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Manifestacdes Clinicas 

O espectro clinico da infecgao por Coronavirus é muito amplo, podendo variar de 

um simples resfriado até uma pneumonia severa. No entanto, neste agravo nao esta estabelecido 

completamente 0 espectro, necessitando de mais investigagdes e tempo para caracterizacao da 

doenga. Segundo os dados mais atuais,’ os sinais e sintomas clinicos referidos sao principalmente 

respiratorios. O paciente pode presentar febre, tosse e dificuldade para respirar. Em uma 

avaliagao recente de 99 pacientes com pneumonia confirmada por laboratério como COVID-19 

internados no hospital de Wuhan, a média de idade era de 55 anos e a maioria dos pacientes era 

do sexo masculino (68%). Os principais sintomas eram febre (83%), tosse (82%), falta de ar 

(31%), dor muscular (11%), confus&o (9%), dor de cabeca (8%), dor de garganta (5%), rinorréia 

(4%), dor no peito (2%), diarréia (2%) e nausea e vémito (1%). De acordo com o exame de 

imagem, 74 (75%) pacientes apresentaram pneumonia bilateral, 14 (14%) pacientes apresentaram 

manchas multiplas e opacidade em vidro fosco e um (1%) paciente apresentou pneumotérax. 

O diagnéstico depende da investiga¢ao clinico-epidemioldgica e do exame fisico. E 

recomendavel que em todos os casos de sindrome gripal sejam questionados: o histdrico de 

viagem para o exterior ou contato proximo com pessoas que tenham viajado para o exterior. 

Essas informagdes devem ser registradas no prontudrio do paciente para eventual investigacdo 

epidemioldgica. 

Diagnoéstico Laboratorial 

_ Para o diagnéstico laboratorial o espécime preferencial 6 a secrecdo da 

nasoorofaringe (SNF). Considerando novos virus ou novos subtipos virais em processos 

pandémicos, cle pode ser estendido até o 7° dia (mas preferencialmente, até o 3° dia). Orienta-se 

a coleta de swabs combinado (nasal/oral) em MTV (meio de transporte viral) ou aspirado de 

nasofaringe. A coleta para COVID-19 segue 0 mesmo protocolo para coletas de SRAG 

(Sindrome Respiratéria Aguda Grave). A amostra devera ser encaminhada com URGENCIA 

para o ADOLFO LUTZ acompanhadas da requisicgao do GAL, cépia do formulario FormSUS 

cap (preenchido manualmente) e Ficha de Notificagao de SRAG (Sindrome Respiratéria Aguda 

Grave). 

Em casos suspeitos em que houver ébito, devera ser realizado transporte para IML 

ou SVO conforme legislac&o em anexo. 

  

ye yr



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA 
ESTADO DE SAO PAULO 

  

Definicdes 

Casos Suspeitos: 

Situac¢Ao 1: Febre*E pelo menos um sinal ou sintoma respiratério (tosse, dificuldade para 

respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histérico de viagem para area com transmissdo 

local, de acordo com a OMS, nos ultimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou 

sintomas; 

OU 

Situa¢Ao 2: Febre*E pelo menos um sinal ou sintoma respiratério (tosse, dificuldade para 

respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histérico de contato proximo de caso suspeito 

para o Coronavirus (COVID-19), nos ultimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou 

sintomas; 

OU 

Situacao 3: Febre*OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratério (tosse, dificuldade para 

respirar, batimento das asas nasais entre outros) E contato préximo de caso confirmado de 

Coronavirus (COVID-19) em laboratério, nos ultimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos 

sinais ou sintomas. 

Caso Provavel: Caso suspeito que apresente resultado laboratorial inconclusivo para COVID-19 

OU com teste positivo em ensaio de pan-coronavirus. 

Transmissio local: E definida como transmissao local, a confirmacéo laboratorial de 

transmissdo do COVID-19 entre pessoas com vinculo epidemiolégico comprovado. Os casos que 

ocorrerem entre familiares proximos ou profissionais de satide de forma limitada nao serao 

considerados transmissdo local. Até 0 momento, a unica area com transmissdo local é a China. 

As areas com transmissao local serao atualizadas e disponibilizadas no site do Ministério da 

Saude, no link: saude.gov. br/listacorona 
  

Obs (*) Febre pode nao estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes 

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

medicamento antitérmico. Nestas situacdes, a avaliagdo clinica deve ser levada em consideracéo 

ea decisdo deve ser registrada na ficha de notificacao.     

Contato préximo: definido como estar a aproximadamente dois metros (2 m) de um paciente 

com suspeita de caso por Coronavirus, dentro da mesma sala ou area de atendimento, por um 

periodo prolongado, sem uso de equipamento de prote¢4o individual (EPI). O contato préximo 

pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma area ou sala de espera de assisténcia 

yee 
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médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto nao estiver usando 

o EPI recomendado. 

Notificagao Imediata: Os casos suspeitos, provaveis e confirmados devem ser notificados de 

forma imediata pela Rede Assistencial (publica, privada) em todos os niveis de atengdo (até 24 

horas) a Vigilancia Epidemiologica Municipal (16 9-8198-5243), Unidade de Urgéncia e 

Emerg€ncia (16 3133-1275), Grupo de Vigilancia Epidemiologica Estadual -GVE Franca (16- 

3724-4306), 

Atribuigées da Secretaria Municipal de Satide 

A elaboragao deste plano visa nortear as agdes no municipio de Cristais Paulista- 

SP, definindo objetivos e metas e seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Satide. 

Dentre as atribuigdes a serem seguidas, podemos citar: 

1. Captura de rumores diante de casos suspcitos de infeccao por COVID-19, 

2. Notificagdo de casos suspeitos e andlise das informacgées das unidades notificantes: 

3. Busca ativa de casos suspeitos, surto e Sbitos, assim como investigacio de comunicantes; 

4. Coleta e envio aos laboratérios de referéncia de amostras clinicas de suspeitos para 

diagnéstico e/ou isolamento viral: 

5. Organizagao do fluxo de assisténcia diante de casos suspeitos de infeccdo por COVID-19, 

0 que inclui regulacao de casos; 

e Ampla divulgacao de informagées e andlises epidemioldgicas sobre a doen¢a; 

e Gestao dos insumos no municipio; 

¢ Capacitagdo de recursos humanos para execucao das acgées de assisténcia e Vigilancia em 

Satide; 

e Estruturag¢ado dos nucleos de Vigilancia em Satide hospitalar. 

Objetivos 

Objetivos Gerais 

e Promover, prevenir e evitar a transmissfo de casos de infeceéo pelo COVID19 no 

municipio de Cristais Paulista-SP. 

Objetivos Especificos 

e __Garantir a deteccdo, notificacdo. investigacao de casas suspeitos de forma oportuna: 

(Py
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¢ Organizar o fluxo de acdes de prevencao e controle do Coronavirus; 

¢ Estabelecer insumos estratégicos na utilizagdo de casos suspeitos; 

e Tragar estratégias para reducao da transmissio da doenga, por meio do monitoramento e 

controle dos pacientes ja detectados; 

¢ Intensificar agdes de capacitacao dos profissionais de satide da rede municipal de satide; 

e Garantir adequada assisténcia ao paciente, com garantia de acesso e manejo clinico 

adequado; 

¢ Monitorar e avaliar a situacdo epidemioldgica para orientar a tomada de decisao: 

e Definir as atividades de educacio, mobilizagaéo social e comunicacéo que serdo 

implementadas. 

Niveis de ativacio 

Trés niveis de ativagao compéem este plano de contingéncia: 

Alerta, 

Perigo Iminente; 

Emergéncia em Satide Publica. 

Cada nivel é baseado na avaliacdo do risco do Coronavirus e 0 impacto na satide publica. 

Questdes importantes sao consideradas nessa avaliacao: 

a) Transmissibilidade da doenca: Como seu modo de transmissao; 

b) Propagagao geografica do COVID-19 entre humanos e animais: 

c) Gravidade clinica da doenga: Complicacdes graves, internagdes e mortes: 

d) Vulnerabilidade da populacdo: Incluindo imunidade pré-existente, grupo salvo com maiores 

taxas de ataque ou maior risco de graves doencas;: 

¢) Disponibilidade de medidas preventivas: Vacinas e poss{veis tratamentos. 

A Secretaria de Vigilancia em Satide (SVS/MS) destaca que, até 0 momento, fatos ¢ 

conhecimentos sobre 0 COVID-19 disponiveis so limitados. 

Ha muitas incertezas, as taxas de letalidade, mortalidade e transmissibilidade nao sao 

definitivas e estaéo subestimadas ou superestimadas. As evidéncias epidemioldgicas e clinicas 

ainda estao sendo descritas e a histéria natural desta doenga esta sendo construida. 

O risco sera avaliado e revisto periodicamente pelo Ministério da Saude, tendo em vista 0 

desenvolvimento de conhecimento cientifico e situagado em evolucao, para garantir que o nivel de 

resposta seja ativado e as medidas correspondentes sejam adotadas. 
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O Alerta:corresponde a uma situagdo em que o risco de introdugdéo do COVID- 19 no 

Brasil seja elevado e nao apresente casos suspeitos. 

O Perigo Iminente:corresponde a uma situagao em que ha confirmagao de caso suspeito. 

O Emergéncia de Satide Publica de Importancia Nacional (ESPIN):Situacdo em que ha 

confirmagao de transmissao local do primeiro caso de Coronavirus COVID19), no territério 

nacional, ou reconhecimento de declaragao de Emergéncia de Satide Publica de Importancia 

Internacional (ESPII) pela Organizacao Mundial de Satide (OMS). Estas situagdes configuram 

condi¢des para recomendac&o ao Ministro da Saude de declaragado de ESPIN, conforme previsto 

no Decreto n° 7.616 de 17 de novembro de 2011 que dispde sobre a declarac&o de Emergéncia 

em Satide Publica de Importancia Nacional — ESPIN. Destaca-se aqui, a publicacdo da Portaria n° 

188, de 03 de Fevereiro de 2020 a qual: “Declara Emergéncia em Satide Publica de Importancia 

Nacional (ESPIN) de decorréncia da Infecgao Humana pelo novo Coronavirus (2019-nCoV)”. 

Atividades a serem desenvolvidas segundo Nivel de Ativacao Nivel: Alerta 

1 - Componente: Vigilancia em Satide 

¢ Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e Junto aos servigosde satide. 

*Revisar as definigdes de vigilancia sistematicamente, diante de novas evidéncias ou 

recomendacées da OMS. 

¢ Reforgar a importancia da comunicagao e notificacio imediata de casos suspeitos para infecedo 

humana por COVID-19. 

* Fortalecer os servigos de satide para a detecco, notificagdo, investigacéo e monitoramento de 

provaveis casos suspeitos para infecc&io humana pelo COVID-19, conforme a definigao de caso 

estabelecida, no devido sistema de informacdio orientado pelo MS. 

e Articular com a rede de servicos publicos e privados de atengao a sade o aprimoramento e a 

detecgao de possiveis casos suspeitos nos servicos de satide. 

e Emitir alertas para as unidades de satide sobre a situac&o epidemioldgica global, com orientacdes 

para a preparacao de resposta, com medidas de prevencdo e controle para a infecgéo humana pelo 

COVID-19. 

eMonitorar 0 comportamento dos casos de Sindrome Gripal (SG) e Sindrome Respiratéria 

Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informacao da rede, para permitir avaliacdo de risco e 

apoiar a tomada de decis4o. 
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* Monitorar semanalmente a rede de Unidades Sentinelas de SG e SRAG. 

¢ Sensibilizar os profissionais de satide e populac&o em relagao a etiqueta respiratéria e higiene 
das maos. 

2 - Componente: Suporte laboratorial 

¢ Organizar fluxos para diagndstico laboratorial de casos suspeitos para a infec¢ao humana pelo 
COVID-19 junto a rede laboratorial para os virus respiratorios. 

e Estabelecer protocolos de diagnéstico para a infecgao humana pelo COVID-19, de acordo com 
as recomendagdes da OMS, de acordo com a referencia para a regido administrativa de satide 
DRS VIII- Franca ao Adolfo Lutz. 

  * Garantir os insumos para diagnéstico da infecgaéo humana pelo COVID-19 e outros virus 
respiratérios para a rede laboratorial. 

¢ Seguir fluxos de laboratérios de referéncia para envio de amostras para infec¢ao humana pelo 
COVID-19 e outros virus respiratérios. 

¢ Monitorar os resultados de diagndstico laboratorial para infeccao humana pelo COVID-19 e 

outros virus respiratdrios. 

* Seguir o fluxo de transporte das amostras do ADOLFO LUTZ ao laboratério de referéncia. 

e Estimular os servi¢os privados sobre a ado¢ao dos protocolos laboratoriais da rede publica, para 
OS casos suspeitos de infecgao humana pelo COVID-19. 

3 - Componente: Rede Assistencial 

¢ Orientar a atenc4o primaria, atencdo pré-hospitalar e atengao hospitalar sobre manejo clinico e 

classificacdo de risco diante de um caso suspeito de infeccaéo humana pelo COVID-19, conforme 

anexo, 

¢ Desenvolver capacitacdes para os profissionais de satide da quanto ao acolhimento, cuidado, 
medidas de isolamento, limpeza e desinfecgao de superficies, higienizac&o das maos na aten¢ao 

primaria assisténcia pré-hospitalar e hospitalar. 

¢ Orientar 0 monitoramento de casos de SG e SRAG nos servicos de sauide. 

¢ Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos para a infecedo 

humana pelo COVID-19, 

e Realizar levantamento dos insumos e equipamentos médico-hospitalares para atendimento de 
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pacientes suspeitos para infeccéo humana pelo COVID-19. 

e Desenvolver  fluxogramas/protocolos de acolhimento, triagem e espera por 

atendimento para usuarios com sintomas respiratorios. 

¢ Quantificar estoques de insumos padrao, incluindo medicamentos e EPIs. 

4- Componente: Assisténcia farmacéutica 

e Fazer levantamento de medicamentos para o tratamento de infec¢%o humana pelo COVID-19. 

e Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomatico dos pacientes. 

e Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organizacdo do fluxo de 
  

servico farmacéutico. 

e Garantir medicamento especifico para os casos de SG e SRAG que compreendem a defini¢do 

clinica para uso do fosfato de oseltamivir (componente especializado da assisténcia 

farmacéutica). 

e Monitorar 0 estoque de medicamentos no dmbito municipal. 

e Rever e estabelecer logistica de controle, distribuig&éo e remanejamento, conforme soli 

Componente: Vigilancia Sanitaria 

e Elaborar material informativo para orientar os viajantes quanto a prevenc¢éo e controle a infec¢éo 

humana pelo COVID-19. 

e Divulgar procedimentos a serem adotados no caso de deteccao de casos suspeitos a bordo dos 

meios de transporte ou nos pontos de entrada conforme protocolo da ANVISA. 

e Emitir alerta sonoro nos aeroportos orientando aos viajantes as medidas de prevencdo e 

controle para a infecg¢ao humana pelo COVID-19. 

e Mobilizar e orientar a comunidade portudria e aeroportudria e de areas de fronteira para 

preparacgao e adocao de medidas para o enfrentamento da infecc¢éo humana pelo COVID-19. 

5-Componente: Comunicacao de risco 

eDivulgar amplamente os boletins epidemioldgicos, protocolos técnicos e informacées 

pertinentes preven¢éo e controle para infeccaio humana pelo COVID-19. 

e Divulgar as informag6des sobre a doenga e medidas de prevencdo junto a rede de servicos de 

sade e populacao. 

e Divulgar informagées para populacgao em geral em relacao as medidas de etiqueta respiratoria e 

higienizacao das maos para o COVID-19. 
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e Definir, em conjunto com os gestores, 0 porta-voz que sera responsdvel pela interlocucao com 

os veiculos de comunicacdo. 

e Elaborac4o e divulgagao de materiais informativos sobre as medidas de prevencio e controle do 

COVID-19. 

¢ Monitoramento de redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informagdes equivocadas. 

citagéo a demanda. 

  

6-Componente: Gestao 

e Articular com gestores 0 acompanhamento da execuc&o do Plano de Contingéncia de Infec¢4o 

pelo COVID-19. 

e Divulgar material desenvolvido pelas areas técnicas (protocolos, manuais, guias, notas técnicas 

e informativas). 

e Sensibilizar a rede de servigos assistenciais publicos e privados sobre 0 cenario epidemioldgico 

e o risco de introdugéo do COVID-19. 

e Articular junto a outros orgéos o desenvolvimento das agées e atividades propostas para esse 

nivel de alerta. 

eGarantir estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos suspeitos e 

confirmados para o COVID-19. 

e Monitorar os estoques dos insumos existentes | (medicamentos e  insumos 

laboratoriais). 

e Apoiar a divulgacdo de materiais desenvolvidos pela area técnica (protocolos, manuais, guias, 

notas técnicas). 

DRA. KATIUSCIA LEONARDO DE PAULA MENDES 
PREFEITA DE CRISTAIS PAULISTA 

SOLANGE PEREIRA DA SILVA FERRREIRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE CRISTAIS PAULISTA 
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RELACAO DE UNIDADES DE SAUDE DE ATENDIMENTO E APOIO 

Relacao das Unidades de Satide de Atendimento e Apoio 

ESF 

CNES: 6416632 

RUA SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA, 155. 

CRISTAIS PAULISTA- SP 

FONE: 3133-1391 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 

CNES: 6416632 

AV. MIGUEL SABIO DE MELO, 2777 

CRISTAIS PAULISTA- SP 

FONE: 9 9199-8733 / 3133-1137 

CLINICA DE ESPECIALIDADES- CS DR. JOAO JOAQUIM 

CNES: 2745739 

RUA ANGELO DELFINO BARBOSA, 67 

CRISTAIS PAULISTA- SP 

FONE: 3133-1624 

CS DR. JOAO CARLOS 

CNES: 2746050 

AV. MIGUEL SABIO DE MELO, 2770 

CRISTAIS PAULISTA- SP 

FONE: 3133-1275 
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PROTOCOLO MUNICIPAL 

INTRODUCAO 

Coronavirus € um virus que causa patologias no trato respiratério. Pertence a familia 

Coronaviridae e se subdivide em 4 grupos do quais 2 afetam a raca humana e também ja foi 

identificado com SARS, MERS e agora, COVID 19. 

METODO DE CONTAMINACAO 

e Goticulas de saliva 

e Espirro 

e Tosse 

e Catarro 

¢ Contato pessoal proximo, como toque, abraco ou aperto de mao; 

* Conatto com objetos ou superficies contaminadas, seguido de contato com boca, nariz ou 

olhos; 

COMO E FEITO O DIAGNOSTICO DO CORONAVIRUS 

Na rede publica do SWAB NASOFARINGEO ou SWAB OROFARINGEO, apenas para 

pacientes com critério de caso grave, e encaminhado via CROSS. 

COMO EF FEITO O TRATAMENTO DO CORONAVIRUS 

e Na&o ha tratamento especifico para coronavirus, sendo recomendados medicamentos para 

aliviar os sintomas. 

QUAIS SAO OS PRINCIPAIS SINTOMAS DO CORONAVIRUS 

Podem variar entre quadros leves (resfriados) e manifestacdes mais graves. Os pacientes 

apresentam principalmente sintomas respiratérios (tosse e dificuldade para respirar) acompanhados 

de febre. 
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COMO PREVENIR O CORONAVIRUS 

Evitar contato proximo com pessoas com infec¢des respiratérias agudas; 

Higienizagao frequente das maos, principalmente, apés contato direto com pessoas doentes; 

Pessoas com infeccao respiratéria aguda devem praticar etiqueta da tosse (manter distancia, 

proteger boca e nariz com lenco descartavel e higienizar as maos): 

Nao ha recomenda¢ao especifica da Organizagéo Mundial da Satide (OMS) para os 

viajantes; 

Em caso de sintomas sugestivos de insuficiéncia respiratoria doenca durante ou apos a 

viagem, Os viajantes s&o incentivados a procurar atendimento médico. 

A desinfecgao deve ser feita em objetos e superficies tocados com frequéncia, como 

celulares, brinquedos, macanetas e corrimdo. 

IDENTIFICACAO DE CASO SUSPEITO: 

TODO PACIENTE QUE ADENTRAR NO PRONTO ATENDIMENTO COM SINTOMAS 

SUGESTIVO AO VIRUS COVID-19: 

Sera feito isolamento utilizando mascara cirtrgica, e sala propria para aten¢ao, para dar 

seguimento a avaliacdo prioritaria. 

Triagem e investigagaéo se paciente foi a municipios vizinhos com casos positivos no 

periodo de 14 dias contados do inicio dos sintomas. 

Avaliacao continua identificando se algum familiar ou amigos no qual teve contato antes de 

apresentar tais sintomas. 

O paciente suspeito vai ficar em isolamento, preferencialmente em ambiente domiciliar, 

avaliadas as condigées de sate, como capacitacao dos familiares para manejo e suporte de 

equipe de satide do Municipio. 

ISOLAMENTO E QUARENTENA 

O isolamento sera realizado em domicilio utilizando EPI, mascara cirurgica, quando houver sinais 

de agravo respiratério seguindo critério médico. 

Em caso de complicages que seja insuficiéncia respiratoria e patologias sobre agregadas paciente 
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FICHA DE NOTIFICACAO COMPULSORIA SINAN 

Reptiblica Federativa do Brasil SINAN 
Ministerio da Saude SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICAGAO Ne 

FICHA DE REGISTRO INDIVIDUAL - DESTINADA PARA UNIDADES COM INTERNACAO 
SINDROME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE (SRAG) - INTERNADA OU OBITO PORSRAG CID-J11 

VIGILANCIA DE INFLUENZA POR MEIO DE SRAG-INTERNADA OU OBITO POR SRA 
individuo de qualquer idade, INTERNADO com SINDROME GRIPAL! a que apresente Dispneia OU Satur. 

OU Desconforto Respiratério. Deve ser regisiradd o dbito por SRAG independente de interna 

DADOS DA UNIDADE DE SAUDE, DO INDIVIDUO E DE SUA RESIDENCIA 

  

  

   

    

     

  

Pat preenchimenta 2. UF) 3. Municipio de reaistra do caso 

pti dey | LL 
i Saude de identificagdio do caso (hospital, PS, UPA, Cikligo (CNES) 5. Data dos Primeiros Sintomas 

| | | Li | 

  

Colligo 1BGE} | 

  i 

        

  

  

  

  

    

  

     

   
    

   

    
  

  

    

    

    
   

6. Nome 7, Niimere do Cariao SUS | 

| Pett iiqyeiiy 
&. Data de Nas: 9. (ou) Idade | zee 18. Sexo | 

x y oN Be 2. PTrimesire 4. 3TH | plete: y Lt | LF = Feminin |. fenorade de Gestacional Igearada 5. Néo 8. Néo z 0 
12. Raga‘Cor | 13. Eseclar | 44. Nome da Mae 

wea 2Preca 2 Anaifstieto + Fund: -3 anio8} 
Parla &. orage |]% Superior. ignorade ti     

    

  | . UF (6. Municipio de Residéncia | Codigo URGE) V7. Distrite 

‘i Bairra \"* Logradours (rua, avenida,...) Cédige 

  

piri 
20. Numera | 23. Compiemento (edificio, apartamenta, casa, __.) | 

  
  

22. Ponto de Referéncia 23. CEP L [Livy - i 4 
24. (DDD) Telefone 25, Zona LJ 20. Pais (se residente fora do Brasi) rbana — 2- Rural 

urbane 9 - kynerada 

    

i 
pire pp py ad es 

ANTECEDENTES E HISTORICO DA INTERNAGAO OU DO OBITO 

    

  

    

  

  

  

27. Recebeu Vacina contra Gripe nos ultimos 12 meses? 28. Se sim, data da ut 
| 1- Sim 2-Nao §$ - ignorado LJ | i | | Lo | 

29. Principais sinais ¢ sintomas 1- Sim 2-N&o 9 -tgnorade 

[_]Febre L] tesse [J] Bor de Garganta (1 dispneia [_] Mataia F] Saturagdo de G5 < 
[_]Descontorte respiratério O Ouiros sinais € sintomas importantes 

3G, Fatores de Risco 1-Sim 2-Néo 9 - Ignorado 

LE Pneumopatias Crénicas O Deoenca Cardiovascular Cronica | imunadeficiéncia/imunodepressao C] Doenga Hepdtica Cronica 

OJ Doenga Neurologica Cronica im Doenca Renal Crénica Oo Sindrome de Dawn oO Diabetes Mellitus 

C Puerpéne (até 42 dias do parte) LC Obesiciade. Se sim, especifique: IMC = 

O Outros fatores de risco relacionados com a SRAG: 
        

   

  
  

    

34. Uso de aritiviral? 
32. Data de iniciv do tratamento 1 - Naa uscu 2 - Oseltamivir 3 - Zanamivir L ] 

4- Outro, especifique: 9. ignorade: tlilepg: 
33, Ocorreu internacdo? 34. Data da interr: 35. UF 36, Municipio da unidade de internagao Cédign IBGE} 
[1-52-10 2 ierato I], | ra Ll | | ae 

Cddigo {ONES) | 

fico de SRAG) 39. Data do Raia X 
38. Raio X de Torax tregistrar pt 

poets | 

mais sugestive para o diagné 

invasiver 9. Ignorada [| | 

1, Nomial 2. Infittrade intersticial 3. Consalidagfo 4. Mista 
5. Gutre: B_N&o realizes 9. ignorade 

41. Foi Internada ern Lr de Terapia intensiva? [ ] 42. Data de entrada na UTI 43. Data de saida na UT) 
[ 1- Sim 2-N&o 9 - ignorada [ : | j | t ¢ || 
Si indrome Reapiratéria Aguda Grave Intemada - Pagina { Sinan lefluenza - wawe.saude. gow. brintuenza 

     Nome da unidade de saude da internacGo (Hospital, Pronto-Socone, UPA, P. 

         
  

    

  

  

40. Fez uso de sunorte vei 

2 NSp usou 2. Sim, invasive 3. Sim, n& 
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DADOS LABORATORIAIS 

44. Coletou que tipo de amnstra? = és 
# x . 45. Data da Coleta 

[| 1, Nao coletou 2. SecregSo de ore e nasofaringe 3. Tecido post-mortern 
4. Layado Bronco-alveolar §. Outro, especifique: 
2. Ignorade 

| [3 |   
  
46. Metedologia realizada: 1-Sim 2-Nao 9 - ignorade 

OC - [| RT-PCR [| Outro método, especifique (ex. cultura): 
Tipo de RT-PCR: 
i. Convencional 2. Em tempo real 

Data do Resuitade - RT-PCR 

Liliteii: | Liltteti:) | 
47. Diagnostico Etiolagico: 

Data do Resultado do outro 
odo 

Data do Resultado - IFI 

    

  

| - Positive 2-Negativa 3 - Inconchisivo 4 - N&o reaizacdo 

[| influenza ‘— Se positive para influenza A, i- Influenza A(HIN1)pdmG 2- Influenza A/H1 sazonal 3- influenza A/H3 sazonal 

qual subtipo: [ ] 4- Influenza Ando subtipada Influenza A/H3BNOv 

[| influenza B 8- Outro subtipo de influenza A, especifique: 

Outros agentes etiolégices respiratérios: 

[_] Virus Sincicial Respiratéria (VSR) [] Parainfluenza | [_] Parainfluenza 2 L] Parainfluenza 3 [| Adenovirus 

[_ Outre virus cu agente etiolégico, especifique: 
    
  CONCLUSACG 

   
48. Classificagae final da SRAG - Internada ou Obito por SRAG 40, Critério de Confirmacaa 
1. SRAG por Influenza 2. SRAG por outros virus respiratérios 

+. Laboratorial 
3. SRAG por outras agentes etiolégicos, especifique: [| 2. Clinico-Epidemioiogico [| 

3. Clinica 
  

4. SRAG nde especificada 

  

50. Evolugdao clinica ss 
a da alta ou abito 52. Data do Encerramento 

1_ Recebeu alla por cura 

2. Evoluiu para cbita || 
@, Ignorado ;toliy 4 i fe | 

ORIENTACOES SOBRE A VIGILANCIA SINDROMICA DE INFLUENZA 

1-CONGEN DE SINDROME GRIPAL (PROTOCOLO DE TRATAMENTOY 
> 6 meses de tdade: febre de inicia sibito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo mencs um dos sintamas: cefaleia, miaigia ou artralgia 

+= § meses de idade: febre de inicio subita mesmo que referida e sintornas respiraténos. 
Obs. malores informacées acease a Protacola de Trataniento em www saude gov brisvs 

  
- NSo aguardar resultado laboralerial para registrar a ficha no Sinan Influenza On-Line. 
- Lembrar de atuatizar a evolugao no encerraments da investigacag. 
- Ne caso de co-infecrao, priosizar o resuliado de influenza para a Classificacao Final. 
~ A ficha deve ser disponiabzada somente em Unidades Hospitalares ou unidades de saGde com estrutura para inferacdo. 

ANOTACOES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
DADOS DO RESPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO (PARA CONTROLE LOCAL) 
  

  

  

  

UF Municipio Nome da Unidade Cédigo da Unidade de Satde | 

Nome | eo Assinatura 

| | 
Sindrome Respiratéria Aguda Grave Internada - Pagina 2 Sinan influenza - www.saude. gov brinfluenza SVS-MS 22/08/2012 
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CASO SUSPEITO - COVID-19 

SEM GRAVIDADE 

    

4) 
  

  
NAO NOTIFICAR 

    

{ 

  

CASO GRAVE —- COVID-19 

      

| 
  

NOTIFICACAO 
      

  

  

  

SE FOR SUSPEITO, E O MEDICO SER 
ENTENDER NECESSARIO A 

QUARENTENA 
PARA O PACIENTE E FAMILIA     

{   

v¥ UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 

ON-LINE 

V COPIA PARA VIGILANCIA MUNICIPAL 

v ENCAMINHAMENTO DA VIGILANCIA 
MUNICIPAL PARA VIGILANCIA ESTADUAL 

  

  

  

SRA. GLACIA - VIGILANCIA 
SANITARIA 

ORIENTACOES E DEVERES EM 
VISITA DOMICILIAR     

{ 
  

  
SRA. ANGELICA — ASSISTENTE 
SOCIALMONITORAMENTO DA 
RESIDECIA VIATELEFONE 

    

{ 
  

  
PACIENTE EM MONITORAMENTO 

POR 14 DIAS, VIA TELEFONE     

  
  

REGULACAO DO PACIENTE 
VIA CROSS. E, 

QUARENTENA FAMILIAR       
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DECRETO N. ° 2.833, DE 20 DE MARCO DE 2020 

"DISPOE SOBRE AS MEDIDAS URGENTES PARA 
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA 

DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS-COVID-19, E 

DA OUTRAS PROVIDENCIAS." 

KATIUSCIA DE PAULA LEONARDO MENDES, Prefeita Municipal de 

Cristais Paulista, Estado de SGo Paulo, usando das atribuigdes que Ihe sGo conferidas por 

Lel; 

CONSIDERANDO o.Decreto Municipal de n° 2.2832 de 16 de Marco 

de 2020, o qual disode sobre a adocdo de medidas tempordrias e emergenciais de 

enfrentamento ao novo Coronavirus: 

CONSIDERANDO © Decreto Estadual N° 64.862, de 13 de marco de 

2020 do Governo Estado de So Paulo: 

CONSIDERANDO as orientacdes da Secretaria da SaUide do Estado 

de SGo Paulo: 

CONSIDERANDO as recomendacées administrativas emitidas pelo 

Ministério Publico do Estado de SGo Paulo em 19 de marco de 2020; 

CONSIDERANDO 0 agravamento da crise e a rdpida disseminacdo 

do novo Coronavirus por toda a nossa regido. 

DECRETA: 

Art. 1° Estabelece, no Gmbito do Municipio de Cristais Paulista, medidas de 

enfreiamenio da emergéncia de satide publica em decorréncia do Covid-19, com 

seguintes objetivos estratégicos: 

Av. Anténio Prado, 2720 - Centro - CEP 14460-000 
Telefone (18) 3133-9300 ~ Fax. (16) 3133-9300 

www. cristaispaulista.sp.gov.br 
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|~no Gmbito da Administracdo Publica Direta e Indireta, a contar do dia 21 de marco 
de 2020 a 31 de marco de 2020, decide: 

a) Os servicos e atividades passivels de serem realizadas através de teletrabalho 
deverGo ser definidos e orientados pelo Diretor do Departamento correspondente, 
estando o ponto devidamente justificado durante esse perfodo: 
b) Os departamentos com indisponibilidade de executar o servico de teletrabalho 
devem adotar medidas de rodizios seguindo a orientacdo de cada Diretor do 
Departamento correspondente, de forma que nao haja prejuizo 4 execucdo de servico, 
estando o ponto devidamente justificado durante esse periodo; 
Cc) Para servidores maiores de 60 anos, gesiantes, doen¢a crénica, autoimune, 
lratamento de cancer, deverGo executar os servigos e atividades, preferencialmente 
em feletrabalho, ou na impossibilidade, deve ser adotado o sistema de rodizio, 
conforme orientacGo do Diretor de Departamento respectivo, estando o ponto 
devidamente justificado durante a pandemia de COVID-19, devendo ser avaliado caso 
a caso; 

dq) NGo se aplica aos érgdos e repartigdes que caompéem o Departamento 
Municipal da Satde, sendo que todo e qualquer funciondrio desta pasta poderd ser 
convocado excepcionalmente em outras fun¢des, ficando vedada a recusa, sob pena 
das medidas administrativas cabiveis, podendo ser avaliado caso a caso; 

e) SuspensGo dos prazos administrativos para processos ee expedientes 

administrativos regulamentares e legais, por 30 dias, sem prejuizo de eventual 
prorroga¢ao, exceto os prazos de procedimentos licitatérios ¢ aqueles procedimentos 

que gerarem a necessidade de urgéncia, a ser avaliado pela gesido; 

fj Suspender todas as reunides publicas, solenidades, homenagens especiais e 

situagées de aglomeracdo de pessoas em geral, visando & protecdo de todos os 

cidaddos envolvidos: 

g) Serao atendidas as situacdes consideradas urgentes pelas equipes técnicas dos 

respectivos servicos, por agendamentos: CRAS, Fundo Social e Departamento de 

Assisténcia Social, Cadastro Unico - Cadunico (e-mail: social@cristaispaulista.sp.gov.br € 

telefone/celular: 16 — 99106-0914/98138-0224); Conselho Tutelar (felefone celular: 16 - 

Av. Antonio Prado, 2720 - Centro ~ CEP 14460-000 
Telefone (16) 3133-9300 ~ Fax. (16) 3133-9300 

www.cristalspaulista.sp.gov.br 
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78138-0183 telefone do plantdo), observando as orientagées da Secretdéria do 
Desenvolvimento Social do Estado de Sao Paulo — SEDS. 

h) Centro Convivéncia de Idosos, assim como todas as atividades relacionadas ao 
Clube da Melhor Idade, sUspenso por 60 dias, conforme termos do Decreto Estadual n° 
98047 de 15 de maio de 2012: 

i) Conforme as medidas do protocolo operacional do Departamento De Satide 
Municipal - Anexo |, e outras medidas a ser langadas posteriormente. 

}) Eventos esportivos, culturais, educacionais, de lazer e similares, de. natureza 
publica, que importa de aglomeracdo de publicos, SUSPENSO Por prazo indeterminado; 
k} Fica determinacdo aos cidaddos e familiares, que vierem a utilizar o velério 
municipal, para evitarem a aglomeracdo de pessoas, sendo o seu funcionamento 
limitado ao maximo de 4 (quatro) horas de uso com limite maximo de 8 (oito) pessoas 
na sala, a partir de 21 de marco de 2020 a 31 de marco de 2020: 

I} Informagdes e orientacdes, através do Departamento Saude pelo’ e-mail: 
squde@cristaispaulista.sp.qov.br, e via telefone 3133-1137, 

ll~no Gmbito do Setor Privado, recomenda: 

a) As farmdcias, drogarias e demais estabelecimentos que distripbuem e/ou 
comercializem luvas, mdscaras, dlicool gel, entre outros produtos relacionados a4 
preveng¢ao dao COVID-19 ou doen¢as assemelhadas, que nado mecam esforcos no 
sentido da manutencdo do abastecimento e da viabilizagdo de precos compativeis 
com o mercado, garantindo a toda populacdo o acesso a estes produtos, 

b) As empresas, industrias e comércio em geral, que estabelecam, sempre que 
possivel, o teletrabalho e turnos diferenciados de trabalho, com a finalidade de reduzir 
O fluxo dé pessoas 6 as aglomeracées. 

Cc) Os transportes de massa (dnibus, caminhdes, vans, taxi 6 congéneres) devem 

manter uma politica de limpeza didria e frequente com produtos saneantes nas 

superficies de contato dos passageiros. 

Art. 2°. Sera determinada licenca compulséria de 14 (quatorze) dias, ou, conforme o 

caso, até que se comprove a auséncia de infec¢do pelo agente patogénico COVID-19 

a funcionarios publicos e estagidrios que se enquadrem em uma das seguintes 

hipdteses: 
a 

\\ \ Av, Ant6nio Prado, 2720 - Centro - CEP 14460-000 \\ 
Telefone (16) 3133-9300 - Fax. (16) 3133-9300 Yt ~ 

www.cristalspaulista.sp.gov.br oN



PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRISTAIS PAULISTA 
Estado de Sado Paulo 

  

| - tenham recentemente regressado do exterior, onde esteve em paises ou regiées 

consideradas endémicas, nos termos das informacdées prestadas pela Organizacdo 

Mundial de Saude - OMS ou pelo Ministério da Saude; 

Il - tenham tido contato direto e habitual com pessoa portadora do agente 

patogénico ou que estd sob investigacdo epidemiolégica clinica e/ou laboratorial; 

lll - apresentarem sintomas associados a COVID-19, tais como febre associada a 

sintomas respiratérios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostracdo, 

dificuldade para respirar). 

§ 1°. O afastamento previsto no caput deste artigo sera considerado como de efetivo 

exercicio para todos os efeitos legais, inclusive sem prejuizo dos vencimentes. 

§ 2°. Os servidores, funciondrios pUblicos e estagidrios que se enquadrarem em qualquer 

hipdtese dos incisos deste artigo devem comunicar o fato imediatamenie a sua chefia, 

remetendo-lhe os respectivos documentos comprobatarios. 

§ 3°. O funciondrio publico que ndo apresentar mais sintomas ao término do periodo de 

afastamento, ou comprovada a auséncia de infeccdo, deverd retornar as suas 

atividaces imeciatamente. 

Art. 3°. Ficam adotadas as seguintes medidas externas para redu¢do do fluxo e 

circulacGo de pessoas, para limitacdo de eventual transmissGo do agente Coronavirus 

no territério do Municipio de Cristais Paulista: 

|-No periodo compreendido a partir de 21 de mar¢o de 2020 a 31 de mar¢go de 2020: 

a) ficam suspensas as atividades n@o essenciais, dentre as quais: academias de 

gindsticas, bares, restaurantes, lanchonetes, sorveterias, estabelecimentos comerciais, 

salaio de festas, buffets, clubes, entidades de classe, industrias, escritérios em geral, 

saldes de beleza, barbearias, outros servicos de atividades esportivas, eventos, salvo 

aqueles que previamente se adequaram com medidas para tolher a proliferagao do 

COVID-19; 

Av. Anténio Prado, 2720 ~ Centro - CEP 14460-000 
Telefone (16) 3133-9300 - Fax. (16) 3133-9300 

www. cristalspaullsta.sp.gov.br 
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b)} fica recomendado a suspensdo dos cultos religiosos (templos, igrejas, centros 

espiritas e entidades congéneres): 

b) ficam suspensos 0 funcionamento de cursos profissionalizantes: 

Cc) ficam suspensos eventos esportivos, musicais, bailes, atividades em quadras 

esportivas, culiurais, educacionais, de lazer (Clubes) e similares, de natureza privada, 

inclusive espetdculos teatrais e circenses @ parques de diversées, que importe em 

aglomeracdo de publico; 

d) ficam suspensas as visitas aos servicos de acolhimentos de idosos e de criancas e 

adolescentes, devendo - se promover ou ser adotados outros meios de comunicacdo 

familiares; 

§1° Os eventos que jd possuam aivard para a sua realizacGo terdo suas autorizacées 

suspensas pelo mesmo periodo da medida de emergéncia. 

§2° A suspensdo de funcionamento dos estabelecimentos descritos neste artigo sera 

reavaliada ao final do prazo previsto no inciso |. 

Ar, 4° Ficam autorizados o funcionamenito dos seguintes estabelecimentos, 

recomendando-se ainda que 0 servico seja prestaco via teleatendimento: 

a) De saude, farmdcias, crogarias, supermercados, padarias, casas de carnes, 

comércio eé distrinouig¢&o de géneros alimenticios em regime de entrega/delivery 

(incluindo-se restaurantes e congéneres), postos de combustiveis, revendas de gas, lojas 

de conveniéncia, lojas de material e insumos hospitalares, casas agropecuarias, insumos 

agricolas, maquinas agricolas, transportadoras, devencdo esses estabelecimentos se 

adequarem no sentido de que seja evitada a aglomeracdo de pessoas; 

b) Servicos de entregas em domicilios e comercio eletronico. 

Pardgrafo Unico. Os estabelecimentos citados neste artigo deverdo adotar todas as 

medidas profildticas para o combate do Novo Coronavirus - COVID 19 nos termos 

definidos pelo Departamento Municipal de Saude. 
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Art. 5° Caso ndo venham ser cumpridas as determinacées contidas neste decreto, fica 
autorizado, desde jd, aos érgdos municipais competentes, com o objetivo de atender o 
interesse pUblico e evitar o perigo e risco coletivo, adotar todas as medidas 
administrativas e judiciais cabivels, estando sujeito, a quem lhe der causa, as 
penalidades previstas por infracdo ao inciso Vil do art. 10 Lei n° 6.437/77 e ao art. 268 do 
CP, bem como as autoridades policiais deverao cumprir o quanto determinado, 
utilizando-se dos procedimentos de praxe, a fim de evitar aglomeragdo de pessoas. 

Art. 6° Este decreto entra em vigor na data de sua publicacdo, podendo ser revisto a 

qualquer momento com medidas complementares. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL 

i) EM 20 DE MARCO DE 2020, 

Gam \ renan¢ CULC heals 
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ANEXO | 

Oficio Circular 01/2020 

Protocolo Operacional Padrao Saude — Alteracdes COVID-19 

  AS orientacées gerais devem ser observadas por todos os setores, © as observacdées especificas por cada setor 

Responsdvel Vigilancia em Savide - Giaucia Rejane — 16 9 8198-5243 

> ORIENTACOES GERAIS ~ DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE: 
Redobrar o cuidado com higienizagao pessoal (especialmente lavagem de 
mdaos) e desinfecedo de locais onde hé transito/permanéncia de pacientes 
e/Ou pessoas: 
Evitar a aglomeracdo de pessoas, suspendendo-se, imediatamente, todas as 
atividades em grupo que podem ser suspensas; 
Evitar aglomeragGo de pessoas em local fechado priorizando ventilacdo 
natural, ambiente aberto, evitando-se locais com ar condicionado, inclusive 
com altera¢gdo de local de espera para ambientes externos, respeitando as 
caracteristicas de cada setor; 
Inutiliza¢do da(s) cadeira(s) centrais de longarinas, tentando-se evitar contato 
fisico entre pessoas, respeitando as caracteristicas de cada setor: 
Suspender imediatamente os atendimentos eletivos que nao sirvvam para o 
diagnéstico/tratamento do COVID-19 e cuja auséncia ndo represente risco 
de vida para os pacientes: 
Evitar cumprimento pessoal ou outra forma de contato fisico interpessoal que 
possa ser evitado; 

O uso de mdscara descartdvel é devido somente a pacienie sintomdtico 
respiratorio que deverd ser atendido em isolamento: 
O uso de EPI para o tratamento/cuidado de paciente com suspeita ou 
diagndéstico de COVID-19 € obrigatério em ambiente de isolamento, para as 
pessoas que mantenham contato/cuidado do paciente assistido: 
Priorizar atendimento a pessoas vulnerdveis, assim entendicdos, imuno 
suprimidos, idosos, criancas menores que 5 anos, e outras comorbidades: 
Fazer orientagées gerais quanto ao cuidado e prevencdo da COVID-19 em 
todos os ambientes de satide; 
Disponibilizar orientacées e condutas por via eletronica, telefone ou outro 
meio suficiente (whatsapp, facebook, etc), divulgando-se formas de contato 
das unidades, principalmente buscando evitar o atendimento presencia! e 
resolu¢ao de situagées mais simples: 

oN, (\ \ 
} 
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Notificar IMEDIATAMENTE a Vigil@ncia em Saude por suspeita de COVID-19, preferencialmente por via telefénica ou eletrénica, com o preenchimenio de formulario se assim o setor o exigir, com dados completos do paciente; A dispensa do trabalho de profissionais com mais de 60 anos; 
Eventualmente marcados novos atendimentos imprescindiveis para a saude, Os agendamentos deverdo ser feitos por horario, nado permitida a entrada antecipada do paciente no servico de sade: 
A entrada de acompanhantes no servico de satide nao sera permitida sendo eM casos imprescindiveis: 
Notificar a Vigilancia em Satide de casos  suspeitos/confirmados, preferencialmente por contato telef6nico; 

ATENCAO BASICA 
S Dispensar atendimento eletivos/agendades que nao. sivam para o diagnostico/tratamento do COVID-19 e cuja auséncia n&o represente risco de vida para os pacientes: 

Fazer 0 ATENDIMENTO de pacientes sintomaticos respiratérios em isolamento, 
sendo que, constatada suspeita de COVID-19, © paciente deverd ser 
encaminhado para quarentena, em local adequado, observadas as 
condi¢des de clinicas do paciente: 
Realizar visitas domiciliares, de acordo com as necessidades, sendo que, 
especialmente os Agentes Comunitdrios de Saude deverdo ajudar na 
organizag¢ao do fluxo da unidade, bem como realizar fun¢des prdprias 
administrativas, tais como preenchimento e digita¢do em sistemas; 
Orientar o acompanhamento cos pacientes em isolamento domiciliar por 
suspeita COVID-19, quanto as atribuigdes dos familiares/cuidadores, bem 
como manter contato, preferencialmente por telefone ou outro meio 
eletrénico, € encaminhamento para ambiente hospitalar em caso de piora 
do quadro clfnico; 

Manter © acompanhamento cde pacientes crénicos, com énfase na 
renovagdo das receitas e componente especializado, preferencialmente de 
forma n&o presenciai: 

CLINICAS DE ESPECIALIDADES MEDICAS 
Ficam suspensos os atendimentos nas seguintes especialidades: ortopedia, 
otorrinolaringologia, vascular, ultrassonografia, clinico geral, neurologia e 
cardiologia; 
NGo marcar consultas eletivas de especialidades que nado venham a 
contribuir com o diagnéstico/tratamento do COVID-19, exceto tratamento de 
cancer, e/ou outras doencas cuja auséncia represente risco de vida (morte) 
para os pacientes, com &nfase nos atendimentos prioritdrios: 
Ficam mantidos ainda os atendimentos em pediatria e obstetricia; 
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Fica mantida a vacinagdo, observadas as orientagées gerais quanto 4 aglomeracdo de pessoas, filas e sala de espera; 

CLINICA DE REABILITACAO - CREIA 
Ficam — suspensos os atendimentos em reabilitacaéo (fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia): 
Ficam mantidos os atendimentos de psiquiatria; 
Dispensar atendimento eletivos/agendados que ndo sivam para o diagnéstico/tratamento do COVID-19 @ cuja auséncia nao represente risco de vida (morte) para os pacientes; 
Deverdo ser orientados pacientes e familiares sobre as presentes normas, especialmente com providéncias Possiveis para seguimento do tratamento sem o profissional: 

CENTRO ODONTOLOGICO 
Dispensar atendimento eletivos/agendados que nado sivam para o diagnéstico/iratamento do COVID-19 @ cuja auséncia n&o represente risco de vida (morte) para os pacientes; 
Serao mantidos atendimentos odontolégicos para casos de urgéncia e emergéncia e, sendo possivel, realizado rodizio entre as profissionais: Nos atendimentos de urgéncia, auxiliar no diagndstico/suspeita de COVID-19, encaminhando-se os casos para atendimento nas unidades de savde referenciadas, NOTIFICANDO a unidade respectiva e Vigilaincia em Satide com dados completos do paciente; 

TRANSPORTE DE PACIENTES 
Observar normas gerais quanto a higiene pessoal, desinfec¢do de locais e viaturas, mantendo-se dicool gel a disposicdo em todos os veiculos; 
Observar :normas gerais quanto ao uso racional de mdscaras 6 EPI's, conforme orientacées supra; 
Evitar deslocamentos desnecessdrios: 
Observar orientacées gerais quanto ao uso de veniilag¢Go natural, evitar ar condicionado, evitar aglomerag¢Go, bem como orientacées quanto a restri¢Go de acompanhantes: 

UNIDADE “JOAO CARLOS GARCIA” 

8 

Fica ampliado o hordrio de atendimento da unidade: das 07 ds 22 horas: 
Dispensar/nao mearcar atendimento, exames e procedimentos 
eletivos/agendados que nao sirvam para oO diagnéstico/tratamento do 
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COVID-19, exceto diagnéstico ou tratamento de cancer, € outros cuja auséncia represente isco de vida (morte) para os pacientes, observada avaliag¢ Go individualizada da equipe de saude; ° Ficam mantidos exames imprescindiveis para a manuten¢ao de tratamento jd iniciado, especialmente protocolos do componente especializado; ° Notificar pacientes sintomaticos respiratérios Para a Vigildincia em Saude com dades completos do paciente, incluindo ainda o paciente no formsus, segundo orientacées da Vigilancia em Saude: ¢ Manter profissional referéncia, responsdavel pelo servigo, para possivel contato da/com a Vigilancia em Saude e demais servicos; ® Receber pacientes sUspelfos referenciacdos pelas unidades de saude, mantendo-se isolamento se for O Caso; 
* Observar as orlentacées gerais quanto a locais de espera € aglomeracées; ¢ Disponibilizar dicoo! gel nas recepcées; 

7, FARMACIA MUNICIPAL 
* Restringir a entrada de pessoas atendidas, organizando-se fila e fluxo de atendimento com restri¢do da entrada na Unidade; 
® Observar orientagées gerais quanto a atendimento via telefone outro meio eletrénico, bem como restricdo de acompanhanies: * A farmdcia funcionard para atendimento ao publico das 07 as 22 horas, de segunda a sexta, 

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

° A Secretaria Municipal de Satide realizard atendimento das 07 as 13 horas; 

9. VIGILANCIA EM SAUDE 
« Manter controle e acompanhamento das notificacées, suspeitas e confirmacées COVID-19, especialmente mantendo-se integral atendimento da Vigilancia Epidemioldgica: 
¢ Manter TODAS as agées de Controle de Vetores, priorizando orientacdées e principalmente evitando-se contato interoessoal: 
* Manter TODAS as acédes de Vigilncia Sanitaria, priorizando orientacées e evitando-se contato interpessoal, com énfase no cumprimento de todas as determinagées do controle CODIV-19: 
® Observar as orientagées gerais quanto a manutencdo de canais de atendimento ndo presencia, inclusive mantendo telefone de coniato em tempo integral: 
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DECRETO N. ° 2.834, DE 20 DE MARCO DE 2020 

“Institui o Comité Administrative Extraordinario COVID-19" 

KATIUSCIA DE PAULA LEONARDO MENDES, Prefeita Municipal de 
Cristais Paulista, Estado de SGo Paulo, usando das atripuigSes que Ihe sao conferidas por 
Lei; 

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais n° 64.862 de 13 de marco 
de 2020 € n° 61.864 de 16 de marco ae 2020, 

DECRETA: 

ARTIGO 1° - Fica instituido o Comité Administrativo Extraordindrio COVID-19, com 
atribvig¢Go de assessorar a Prefeita Municipal em assuntos de natureza adminisirativa 
relacionada as medidas tempordrias e de emergéncia na prevencdo de contdagio, que 
trata o Decreto Municipal n° 2.833, de 20 de Margo de 2020, observada a seguinte 
composicGo: 

|~ Chefe de Gabinete, que o oresidird; 

Il ~ Secretdrio Municipal de Saude: 

Ill - Secretdrio Municipal de Administracdo; 

IV ~ Departamento de Assist@ncia Social: 

V - Secretaria de Assuntos Juridicos: 

VI - Departamento de Vigilancia Epidemialdgica. 

Pardgrafo Unico: O Comité de que trata este artigo: | 
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1 = tera como atribuigdes precipuas submeter a Prefeita Municipal, quando 
caracterizada a competéncia privativa desta, propostas de decreto tendo por ob jetoa 
pandemia do COVID19, bem como determinar aos Secretdrios Municipais a adocdo de 
medidas em seus respectivos ambitos; 

2 - convidara para participar de suas reunides agentes publicos e demais pessoas que, 
Por seu conhecimento, possam contribuir pard a Cconsecugdo do objeto do colegiado; 

3 - funcionard, em cardter permanente, na sede do Governo Municipal (Paco 
Municipal); 

4 - contarad em sua composigGo com membros suplentes indicados pelo Titular 
correspondente. 

ARTIGO 2° - © dérgdo responsdvel pela Comunicacdo do Municipio de Cristais Paulista 
deverd adotar as providéncias necessdarias a pronta deflagracdo de campanhas de 
publicidade institucional visando ao esclarecimento da populagcde acerca da 
pandemia do COVID-19, agindo em articulacdo com a orientagGo técnica da 
Secretaria Municipal da Saude. 

Pardgrafo Unico: A Secretaria Municipal de Financas adotard as providéncias de 
natureza orcamentdria e financeira necessarias @ execucdo do disposto no "caput" 
deste artigo. 

ARTIGO 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicacéo. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL 
-« EM 20 DE MARCO DE 2020. _ 
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