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1. APRESENTAÇÃO

Plano Municipal de Contingência contra a Doença pelo Coronavírus (Covid19) apresenta as
recomendações técnicas para o enfrentamento de uma possível segunda onda, quanto à organização
dos serviços e vigilância em saúde, objetivando atualizar, informar e orientar profissionais de saúde e
de outros setores quanto aos aspectos epidemiológicos e medidas de prevenção e controle da doença.
Este Plano abrange diferentes áreas que devem atuar de forma articulada. Dentre elas, estão:
vigilância epidemiológica, imunização, vigilância sanitária, vigilância laboratorial, atenção primária
à saúde, Anvisa, além das ações de comunicação e divulgação.
A vigilância em todo o município, no atual cenário epidemiológico, não pode prescindir da
notificação e da investigação imediata de todos os casos suspeitos e contatos, identificar e
interromper surtos da Doença pelo Coronavírus (Covid-19) para que as medidas de prevenção e
controle possam ser desencadeadas oportunamente.
Até o presente momento o Estado do Ceará soube suportar a primeira onda com estratégias bem
definidas e com ações oportunas. Não diferentemente o município de Mombaça através da
coordenação dos serviços de saúde comportou a demanda do município. Se faz necessário entender
que a pandemia não acabou, poder público e sociedade têm papel fundamental no controle do
número de casos e estamos trabalhando neste objetivo. Vem se observando em outros países e já em
outros estados brasileiros uma aceleração no numéro de casos, internamentos e óbitos por COVID
19. Situação preocupante aconteceu no estado do Amazonas com o colapso da rede pública de saúde
e a falta de oxigênio para continuidade do tratamento de pacientes com Sindrome da Angustia
Respitatória Aguda, como também com o surgimento de novas variantes da COVID 19 em algumas
localidades do país.
Deste modo preocupados com a garantia dos serviços para nossos usuários preparamos um plano
para manter nossos serviços. Desta maneira, a Secretaria da Saúde do Município de Mombaça
elabora e apresenta o Plano de Contingência da segunda.

2.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Doença pelo novo Coronavírus (COVID-19), causada pelo vírus SARS-CoV-2, é um agente
relacionado a infecções respiratórias, que podem apresentar-se com um quadro semelhante às
síndromes gripais. Sua transmissão, com base no conhecimento científico adquirido até o presente
momento, ocorre através da entrada do vírus no trato respiratório, através do contato com gotículas
de secreções, a exemplo muco nasal. Isso pode acontecer através do contato direto com as secreções
da pessoa infectada, pela tosse ou espirro, ou de forma indireta, pelo contato com superfícies e
utensílios contaminados, levando-se as partículas ao nariz ou à boca através das mãos. O novo agente
do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Os primeiros
coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus
foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
A transmissão pessoa-a-pessoa, através de gotículas está confirmada, mas é necessária mais
evidência para melhor avaliar a extensão e mecanismos deste modo de transmissão. A fonte da
infeção é ainda desconhecida e pode estar ativa. O reservatório e a história natural da doença
continuam em investigação.
De modo a obtermos uma resposta coordenada e efetiva, a colaboração de todos os níveis de
áreas governamentais e parceiros das áreas da saúde são essenciais. De forma a responder às lacunas
de conhecimento atrás referidas, é também fundamental tomar decisões baseadas na melhor
evidência disponível. A ação em Saúde Pública deve ser proporcional, flexível, consistente, mediante
enquadramento legal e social, fundamental neste contexto, de acordo com o princípio da precaução.
As autoridades de saúde pública terão um papel de liderança, na sua área de abrangência, na
preparação, resposta e recuperação a esta emergência. Elas são responsáveis pela comunicação de
risco, não apenas em sinergia com os restantes elementos do setor saúde, mas também com o público
e parceiros adequados. A resposta em saúde pública a uma emergência contempla ainda a vigilância
(epidemiológica e laboratorial), a aplicação de medidas de controle e a aplicação de medidas na área
da sanidade internacional. O objetivo é detectar precocemente e reduzir a disseminação do vírus.
Em 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou Emergência em
saúde Pública de importância internacional. No Brasil em 04 de fevereiro de 2020, através da
portaria Nº 188/GM/MS, declarou Emergência em Saúde Pública de importância nacional. Mais
especificamente no Ceará em 03 de abril de 2020 o governador Camilo Santana declarou estado de
calamidade pública até o dia 31 de dezembro de 2020, devido ao novo corona vírus.

Em meados de janeiro de 2021 o estado do Amazonas enfrentou sérios problemas com a
elevação dos casos de COVID 19, passando por um colapso na rede de assistência a saúde, com
desabastecimento de oxigênio que é indispensável no atendimento de casos graves e ainda com o
surgimento de nova variante do novo corona vírus circulando no estado. O que chamou a atenção dos
demais estados para a manutenção das suas medidas de isolamento e de vigilância com os casos de
COVID.
Ainda em janeiro de 2021 a ANVISA regulamentou em caráter de uso emergencial as vacinas
CORONAVAC/ SINOVAC e a OXFORD/ASTRAZENECA, deste modo também se deu inicio a
vacinação no município de Mombaça através dos grupos prioritários conforme estabelecido no Plano
de Vacinação do município.

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS
No Brasil, até o dia 04 de fevereiro 2021 totalizou 104.477.541 infectados confirmados pelo
novo coronavírus, 58.092.376 pacientes recuperados, foram registrados 2.270.860 óbitos.
No Ceará, até o dia 04 de fevereiro de 2021, foram contabilizados 378.198 casos confirmados e
o registro de 10.556 óbitos com taxa de letalidade de 2,8%, ainda apresentando-se maior que a taxa
de letalidade do Brasil que é de 2,4%.
O município de Mombaça até o dia 03 de fevereiro de 2021 apresenta 1.512 casos confirmados
do novo corona vírus, do total confirmado 1.456 pacientes já se encontram de alta após o
cumprimento da quarentena e término dos sintomas, 3 pacientes em isolamento hospitalar e 70 em
isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela equipe de saúde do território e 42 óbitos. Até o
momento 3.795 casos foram descartados por swab ou teste rápido. Dentre os testes rápidos e Swab
foram realizados 5.367 testes. Na unidade retaguarda de COVID encontra-se com 02 internamentos
hospitalares, sendo 02 casos suspeitos. Há 57 casos aguardando resultado de exames.
Gráfico 1*: Evolução epidemiológica dos casos ATIVOS para COVID-19 em Mombaça, Ceará.

Fonte: Secretaria de Saúde de Mombaça
*Observação: Dados atualizados dia 04/02/2021.

Gráfico 2*: Distribuição por casos confirmados para COVID-19 em Mombaça, Ceará.

Fonte: Secretaria de Saúde de Mombaça
*Observação: Dados atualizados dia 04/02/2021.

Gráfico 3: Evolução dos casos confirmados segundo data de inicio dos sintomas de COVID 19 em Mombaça,
Ceará.

Fonte: Integrasus. Acesso em: 04/02/2021

A pandemia que iniciou-se em meados de março, o município de Mombaça teve o primeiro
caso confirmado com inicio dos sintomas em 18 de março de 2020. O município vivenciou o pico de
novos casos confirmados durante o intervalo de 05 a 22 de junho, alcançando o pico no dia 12 de
junho com 47 casos confirmados. No decorrer dos meses seguintes manteve uma estabilidade de 5
novos casos por dia. No dia 01 de setembro percebe-se um novo pico, que se justifica pela realização
da testagem na praça onde detectaram 40 casos confirmados por teste rápido anticorpo.
Do mesmo modo percebe-se a distribuição dos óbitos onde coincidentemente 40% (15) dos
óbitos se concentram no intervalo de 02 a 27 de junho. Os demais se distribuíram nos outros
intervalos, com diminuição nos últimos meses.

RECURSOS HUMANOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DISPONIVEIS NO MUNICÍPIO
DE MOMBAÇA
O QUADRO 01 este apresentado o quantitativo de pessoal existente para a execução das
atividades de vigilância, controle e assistência para os possíveis casos notificados de coronavírus.
QUADRO 01: PROFISSIONAIS DE SAÚDE, LIGADOS AO SUS- MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE.

TIPO E NÍVEL DE
ESCOLARIDADE
MÉDICOS
DENTISTAS
ENFERMEIROS
EQUIPE
MULTIPROFISSIONAL
NÍVEL MÉDIO
AGENTES COMUNITÁRIOS
DE SAÚDE

NÚMERO DE PROFISSIONAIS POR CATEGOIA
27
18
30
30

OUTROS
TOTAL

285
107

178
675

No QUADRO 02 esta apresentado o quantitativo de equipamentos existente para a execução das
atividades de vigilância, controle e assistência para os possíveis casos notificados de coronavírus.

QUADRO 02: UNIDADES DE SAÚDE E LEITOS, SEGUNDO O TIPO DE PRESTADOR
TIPO DE
PRESTADOR
TOTAL

UNIDADES BASICAS DE SAÚDE
NÚMERO
12

LEITOS HOSPITALARES
NÚMERO
51

ORGANIZAÇÃO DOS CENARIOS PARA RESPOSTA À POSSÍVEL EMERGÊNCIA DO
NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-19)
A resposta à possível emergência do novo Coronavírus (SARS-CoV-19) no Município de
Mombaça será organizada e implementada de acordo com os três níveis de resposta propostos no
Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). Cada
nível de resposta levará em consideração a avaliação do risco de introdução do novo Coronavírus e o
impacto para a saúde pública. Os cenários possíveis serão:
Cenário de ALERTA – corresponde a um contexto epidemiológico em que há o risco de
introdução do SARS-CoV-19 em Mombaça, mas ainda não há registro de casos suspeitos.

Cenário de PERIGO IMINENTE – corresponde a uma conjuntura epidemiológica com
notificações de pacientes com suspeita de infecção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-19 no
município.
Cenário de EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - corresponde a uma
circunstância epidemiológica em que há confirmação de transmissão do novo Coronavírus SARSCoV-19 no município ou reconhecimento de declaração de Emergência de Saúde Pública pelo
Centro de Operações de Emergência em Saúde do Novo Coronavírus, no âmbito do Estado do Ceará.
MEDIDAS DE RESPOSTA AO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-19)
As medidas de resposta à emergência em saúde pública devido ao novo Coronavírus
(SARS-CoV-19) em Mombaça leva em consideração a contextualização do evento como
Emergência de Saúde Pública, a capacidade operacional da rede municipal de saúde e as
recomendações do COE-nCoV estadual. Poderão ser adotas medidas contingenciais num possível
cenário de transmissão autóctone (cenário de emergência em saúde pública). Em linhas gerais as
medidas serão adotadas pelos seguintes áreas:
● Vigilância em Saúde,
● Assistência, Suporte Laboratorial,
● Medidas de Controle de infecção,
● Assistência Farmacêutica,
● Comunicação de Risco e Gestão.
Quadro 3 – Cenários de resposta da Vigilância Epidemiológica à possível emergência do novo
Coronavírus
ALERTA(1)

PERIGO IMINENTE(2)

EMERGÊNCIA EM SAÚDE
PÚBLICA(3)

Sensibilizar os serviços de saúde
para a detecção, notificação,
investigação e monitoramento de
prováveis casos suspeitos para
infecção humana pelo novo
Coronavírus (SARS-CoV-2).

Intensificar pactuação com a
SESA para ajustar e
intensificar as ações de
investigação e controle.

Intensificar a orientação à
população quanto a prevenção
e controle do novo Coronavírus
(SARS-CoV-2).

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

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

Reforçar a importância da
comunicação e notificação
imediata de casos suspeitos para
infecção humana pelo novo
Coronavírus (SARS-CoV-2).
Emitir alertas para as

Notificar, investigar e
monitorar prováveis casos
suspeitos para infecção
humana pelo novo
Coronavírus (SARS-CoV-2).
Atualizar os alertas para as

Divulgar atualização de
procedimentos a serem
adotados no cenário de
transmissão local.
Notificar, investigar e
monitorar prováveis casos
suspeitos para infecção
humana pelo novo Coronavírus
(SARS-CoV-2)
Intensificar a parceria com a

Coordenadorias Regionais de
Saúde, Unidades de Atenção
Primária à Saúde, Unidades de
Pronto Atendimento, ao SAMU
e à Rede Hospitalar, sobre a
situação epidemiológica no
município, com orientações para
a preparação de resposta, com
medidas de prevenção e controle
para a infecção humana pelo
novo Coronavírus (SARS-CoV2)
Monitorar o comportamento dos
casos de Síndrome Gripal (SG) e
Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG), nos sistemas de
informação da rede, para
permitir avaliação de risco e
apoiar a tomada de decisão.
Elaborar e promover, em
parceria com a SESA-CEARÁ, a
capacitação de recursos humanos
para a investigação de casos
suspeitos de infecção humana
pelo novo Coronavírus (SARSCoV-2).

Coordenadorias Regionais de
Saúde, Unidades de Atenção
Primária a Saúde, Unidades
de Pronto Atendimento,
SAMU e à Rede Hospitalar,
sobre a mudança de cenário.

SESA, Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA)
e outros parceiros para
potencializar e oportunizar as
ações de investigação e
controle do novo Coronavírus
(SARS-CoV-2).

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

Orientar para a utilização dos
equipamentos de proteção
individual apropriado para
cada situação.

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

Mobilizar a rede de vigilância
em saúde para a preparação e
adoção oportuna de medidas
voltadas à prevenção e controle
do novo Coronavírus (SARSCoV-2).

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

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

Acompanhar oportunamente as
revisões das definições de
vigilância, diante de novas
evidências ou recomendações
da OMS/MS.

Acompanhar oportunamente as
revisões das definições de
vigilância, diante de novas
evidências ou recomendações da
OMS/MS.

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

Elaborar e divulgar informes
Epidemiológicos sobre a
situação do novo Coronavírus
(SARS-CoV-2) no Município.

(1)

Situação em que há o risco de introdução do novo Coronavírus (2019-nCoV)
Quando há confirmação de caso suspeito para infecção humana pelo novo Coronavírus
(2019-nCoV) no país
(3)
Situação em que há confirmação de transmissão local do primeiro caso de Coronavírus
(2019-nCoV)
(2)

DEFINIÇÃO DE CASO, DE ACORDO COM A ÚLTIMA NOTA VIGENTE EMITIDA
PELO ESTADO EM 19/03/2020

Ao avaliar o caso, acolher o paciente e realizar sua escuta qualificada, conferindo se este apresenta
critérios para definição de caso suspeito, que são:
● CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19):
o Situação 1 - VIAJANTE: pessoa que apresente febre E pelo menos um dos sinais
ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro,
congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza,
saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem
intercostal e dispneia) E com histórico de viagem para país com transmissão
sustentada OU área com transmissão local nos últimos 14 dias; OU
o Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: Pessoa que apresente febre OU pelo menos
um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de
escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta,
coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz,
tiragem intercostal e dispneia) E histórico de contato com caso suspeito ou
confirmado para COVID-19, nos últimos 14 dias.
● CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19):
o Situação 3 - CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que manteve contato domiciliar
com caso confirmado por COVID-19 nos últimos 14 dias E que apresente febre OU
pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar,
produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor
de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de
nariz, tiragem intercostal e dispneia). Nesta situação é importante observar a
presença de outros sinais e sintomas como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça,
calafrios, manchas vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos aumentados, diarreia,
náusea, vômito, desidratação e inapetência.
● CASO DESCARTADO COVID 19
o Caso que se enquadre na definição de suspeito E apresente resultado laboratorial
negativo para SARS-CoV2 OU confirmação laboratorial para outro agente
etiológico.
● CASO CONFIRMADO COVID 19
o Diante das últimas evidências compartilhadas pela OMS e países afetados, o
Ministério da Saúde define que são curados: Casos em isolamento domiciliar casos confirmados que passaram por 14 dias em isolamento domiciliar, a contar da

data de início dos sintomas E que estão assintomáticos. E casos em internação
hospitalar - diante da avaliação médica.
O sucesso no controle da propagação do Coronavírus implica não só uma resposta adequada
dos serviços prestadores de cuidados de saúde, mas também e em especial da implementação das
medidas de Saúde Pública. Serão particularmente importantes as estratégias que contenham a
disseminação de COVID-19, prevenindo a transmissão pessoa a pessoa e impedindo a formação de
cadeias de transmissão na comunidade. As medidas de Saúde Pública e a resposta dos serviços de
prestação de cuidados de saúde serão implementadas de acordo com a fase de resposta, que
corresponderá à fase de atividade da transmissão e a evolução do conhecimento científico.

3.

OBJETIVOS

3.1 GERAL


Viabilizar as ações de prevenção e controle da doença de modo oportuno e eficaz diante a
identificação de casos suspeitos no Município de Mombaça.

3.2 ESPECÍFICOS


Atualizar os profissionais das assistências primaria e secundária em relação ao Coronavírus;



Promover ações que Reduzam a disseminação da infeção, através da promoção de medidas de
saúde pública, individuais ou comunitárias;



Intensificar as ações da Vigilância em Saúde visando à diminuição de casos de coronavírus;



Garantir assistência médica conforme o Notas técnicas e fluxogramas do Ministério da Saúde;



Fortalecer as estratégias de Mobilização Social em parceria com as demais secretarias do
Município de Mombaça;



Acentuar as visitas dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS no seu território de atuação, com
orientações sobre as medidas de prevenção;



Conscientizar as equipes das UBS e Unidade de Média Complexidade sobre a importância de
notificar todos os casos suspeitos do coronovirus;



Promover ações para minimizar o risco de transmissão nosocomial de COVID-19.

4.

ATIVAÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA

4.1 Ações da Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica
4.1.1 Ações realizadas de modo contínuo:
 Adotar medidas para evitar transmissão do vírus para profissionais de saúde e contatos
próximos;
 Acompanhar a tendência da morbimortalidade associadas à doença;
 Identificar outros vírus respiratórios circulantes;
 Produzir e disseminar informações epidemiológicas;
 Acompanhar os indicadores para o planejamento de ações;
 Orientar sobre a conduta frente aos contatos próximos;
 Recrutar equipe para apoiar o município na execução das ações emergenciais do Plano de
Contingência;
 Fornecer material de apoio para os profissionais de saúde (fluxograma e manejo clínico do
paciente com suspeita de coronavírus, manuais e diretrizes);
 Garantir qualidade das informações do banco de dados do ESUS VE e SIVEP GRIPE;
 Manter regularidade das notificações de coronavírus;
 Monitoramento do hospital para o diagnóstico e notificação de casos suspeitos.
 Planejamento para realização de Plano de retomada de atendimentos nas Unidades Básicas de
Saúde.
4.1.2 Ações implementadas e realizadas de modo contínuo


Desinfecção dos principais pontos da cidade e áreas de maior incidência de casos suspeitos;



Fiscalização dos profissionais da vigilância sanitária nos estabelecimentos comerciais do
município, conforme decreto municipal que regula as atividades essenciais e não essenciais do
comercio;



Desinfecção dos transportes sanitários da secretaria de saúde;



Garantia de suporte psicológico aos profissionais da linha de frente;



Atuação da equipe multiprofissional através de orientações nos meios de comunicação e
portas de entrada dos equipamentos de saúde;



Disponibilização de canal de comunicação corona vírus através do Watts app (88) 981349516;



Monitoramento contínuo de pacientes suspeitos em isolamento domiciliar e seus respectivos
contatos, por meio da Equipe de Saúde da Família da respectiva área;



Garantia de EPIS para os profissionais atuantes nos serviços de saúde do município;



A obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes públicos;



Elaboração de novo Fluxograma para acompanhamento dos casos confirmados ou suspeitos;



Realização de monitoramento pelo Agente Comunitário de Saúde-ACS de todos os pacientes
cadastrados no E-SUS que possuam comorbidades e fatores de riscos tais como: idosos,
Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus (ANEXO 8);



Montagem de Toten de pedal com álcool gel em todas as Unidades Básicas do Município e no
Hospital;



Mudança de Fluxo para coleta de SWAB (ANEXO 1).



Execução do Projeto UBS na Calçada com o plano piloto de coleta de Swab em pacientes
contactantes pertencentes ao grupo de risco de casos confirmados da COVID-19;



Realização de plano de ação que se baseia no funcionamento do Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS I), frente à pandemia causada pelo COVID-19 (ANEXO 5).



Aquisição de testes rápidos para a população;



Retomada dos programas de rotina da Atenção Primária (atendimento de puericultura,
Hipertensos e Diabéticos, Pré-natal, Exame citopatológico);



Retomada das atividades do Programa Saúde na Escola-PSE de modo remoto;



Ampliação da testagem de contatos por SWAB;



Implantação da testagem de rotina das gestantes por SWAB, nas Unidades Básicas de Saúde,
conforme orientação do Manual do Ministério da Saúde e de acordo com Portaria Nº
2.222/GM/MS de 25 de agosto de 2020;



Realização de coleta domiciliar de SWAB de pacientes domiciliados/acamados de acordo com
Portaria Nº 2.405 de 16 de setembro de 2020;



Intensificação do monitoramento pelas Unidades Básicas de Saúde-UBS com ações para
fortalecer a alimentação da fonte de dados ESUS-VE através da criação de perfil de acesso
para cada profissional cadastrado no CNES das UBS de acordo com Portaria Nº 2.358, de 02
de setembro de 2020;



Centralização de teste rápido e SWAB no Centro COVID.

4.1.3 Ação complementar emergencial
 Construção e ativação de uma unidade retaguarda para atendimento exclusivo de pacientes
suspeitos ou positivos para o novo corona vírus com capacidade de atendimento com 20
leitos;
 Aquisição de uma UTI móvel para transporte de pacientes críticos;

 Disponibilização de dois ventiladores mecânico de transporte para atendimento a pacientes
críticos;
 Confecção de 40.000 máscaras de tecido para distribuir a população em geral;
 Reunião com bancários e proprietários de lotéricas do município para planejamento de ações
para prevenção de Covid 19, principalmente em dias de pagamentos, pois observou-se que
são os principais pontos de aglomeração da cidade;
 Projeto Piloto para testagem rápida (teste Igg e Igm) de pacientes com comorbidades
consideradas na Síndrome da Angustia Respiratória Aguda tais como: Insuficiência renal,
Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica, Doenças Neurológicas e Imunodepressão
de acordo com Portaria Nº 2.994, de 24 de outubro de 2020;
 Recebimento e instalação de Ventidadores mecânicos para maior suporte ao paciente grave
(anexo nota de recebimento e fotos);
 Treinamento de Suporte Ventilatório Mecânico para profissionais enfermeiros, médicos e
fisioterapeutas do hospital;
 Evento Testagem na Praça para a população (anexo fotos);
 Realização de reunião e entrega de Ofícios para os diretórios de partidos deste município com
recomendações sobre a COVID-19 durante o pleito eleitoral (ANEXO 10);
 Oficialização de Fórum local sobre ações com partidos políticos locais (ANEXO 11).
 Realização da entrega de oficio sobre as recomendações para o comercio (bares e
restaurantes) sobre as recomendações de funcionamento durante o período das festividades
de fim de ano;
 Ampliação do horário de funcionamento das UBS Centro de Saúde e Tejubana Programa
Saúde na Hora Simplificado- 60 horas semanais, (portaria n° 430, de 19 de março de 2020);
 Solicitação através da CAF de medicamentos da saúde mental para Atenção Básica que virá
através do estado (Portaria n° 2.516, de 21 de setembro de 2020);
 Planejamento para reorganização do fluxo e acesso dos serviços da Atenção
odontológica na Atenção Básica (Portaria 3.008, de 4 de novembro de 2020);
 Realizada adesão no E-GESTOR para aquisição de equipamentos permanentes em Saúde
Bucal- aguarda liberação (Portaria n° 3.017, de 4 de novembro de 2020);
 Realizada adesão para aquisição de equipamentos permanentes de informáticas para equipes
com PEC no E-GESTOR – Aguarda liberação, (Portaria 3.193, de 27 de novembro de
2020);

 Testagem por SWAB dos profissionais da rede de ensino municipal e estadual atuante em
Mombaça;
 Divulgação dos critérios para solicitação de análise dos swabs para a nova variante da
COVID 19 para os profissionais de nível superior que atendem pacientes sintomáticos.
4.2

Ações Intersetoriais

4.2.1. Ações realizadas de modo contínuo:


Promover, em parceria com a Secretaria da Saúde de Mombaça, ações de divulgação das
medidas preventivas nas escolas, creches, CRAS, CREAS, Igrejas, Associações comunitárias,
entre outros;



Utilizar a mídia local e redes sociais para alertar a população sobre medidas de prevenção,
divulgação de boletim epidemiológico diário e prestação de contas;



Disponibilizar material de campanha;



Promover atividades educativas sobre higiene de mãos e o conjunto de medidas
comportamentais que devem ser tomadas ao tossir ou espirrar;



Recomendar a aquisição de sabonete líquido e/ou álcool em gel (70%), a fim de estimular a
correta higienização das mãos;



Estimular o uso de lenços de papel, bem como seu descarte adequado;



Evitar compartilhamento de copos e vasilhas (orientar o uso de copos descartáveis);



Estimular o uso de recipientes individuais para o consumo de água, evitando o contato direto
da boca com as torneiras dos bebedouros;



Manter os ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas abertas);



Evitar atividades que envolvam grandes aglomerações em ambientes fechados;



Manter a atenção para indivíduos (estudantes, profissionais e usuários) que apresentem febre
e sintomas respiratórios (tosse, coriza, etc.). Orientar a procura por atendimento em serviço
de saúde e, conforme recomendação médica, manter afastamento das atividades ate que haja
total recuperação;



Orientar a suspenção de grupos coletivos (UBS, CRAS, CREAS, Associações e Igrejas);



Comunicar às autoridades sanitárias a ocorrência de suspeita de caso(s) de infecção humana
pelo novo coronavírus (COVID-19);



Evitar atividades que envolvam aglomerados de pessoas em ambientes fechados;



É recomendada a mobilização sobre medidas de prevenção para profissionais intersetoriais,
famílias e de toda a comunidade;



Doação de 6 Totens de álcool gel realizada pelo Lions Club Princesa do Mel e Mombaça
Centro;



Doação de 27 oxímetros de pulso realizada pela Fundação Itaú para Educação e Cultura
(ANEXO 8).

4.2.2 Ações implementadas e realizadas de modo emergencial


Emissão de decretos municipal pelo prefeito, seguindo decretos estaduais sobre a manutenção
de quarentena, bem como do isolamento social;



Orientar as instituições bancárias e casas lotéricas da cidade, quanto a adoção de medidas de
prevenção e higiene para os usuários e funcionários, tais como: marcação doa locais que
podem ser ocupados, respeitando a distância entre as pessoas, disponibilização de álcool gel e
orientação sobre o uso de máscaras;



Articulação com DEMUTRAN, secretaria de infraestrutura e guarda municipal para
organização dos fluxos de entrada e saída no município e aferição de temperatura realizada
pelos profissionais de saúde (barreiras sanitárias);



Bloqueio das principais vias que dar acesso ao Centro comercial com controle de tráfego e
aferição de temperatura;



Decretado medidas mais rígidas de enfrentamento à disseminação do novo Coronavírus pelo
Prefeito Municipal (Decreto Municipal Nº 266/2020);



Decretado medidas mais restritivas de enfrentamento à disseminação do novo Coronavírus
pelo Prefeito Municipal (Decreto Nº 268/2020).



Decreto Municipal prorrogando medidas de enfrentamento à disseminação do Novo
Coronavírus e passa o município de Mombaça para fase 1 do processo de retomada da
economia.



Reunião com representantes da secretaria de saúde e educação para debater o Plano de
retomada do período letivo da educação.



Decreto Municipal Nº 279/2020 prorrogando medidas de enfrentamento à disseminação do
Novo Coronavírus e mantém o município de Mombaça na fase 2 do processo de retomada da
economia.

4.3

Ações e medidas individuais

4.3.1 Ações realizadas de modo contínuo


Orientar a higienização das mãos com água e sabonete/sabão antes das refeições, após tossir,
espirrar ou usar o banheiro. Quando não houver sujidade visível, pode-se usar as preparações
alcoólicas (álcool em gel a 70%, por exemplo);



Evitar tocar os olhos, nariz ou boca após tossir ou espirrar ou após contato com superfícies; –
Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal;



Aplicar a etiqueta respiratória: proteger com lenços (preferencialmente descartáveis) a boca e
nariz ao tossir ou espirrar para evitar disseminação de gotículas das secreções. Na
impossibilidade de serem usados lenços, recomenda-se proteger a face junto à dobra do
cotovelo ao tossir ou espirrar;



A criança que apresentar febre abaixo de 37.8°C, tosse e espirros deve permanecer em casa,
em repouso com boa alimentação e hidratação. Atentar à presença de febre acima de 37.8°C
que persiste por mais de 24 horas e desconfortos respiratórios como cansaço e dispneia. Se
estiverem presentes, procurar um serviço de saúde e seguir recomendações médicas;

4.4



Evitar apertos de mãos e cumprimentos no rosto.



Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.



Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.
Ações de Atenção ao Paciente

4.4.1 Ações realizadas de modo continuo

 Reforçar a implementação dos protocolos e fluxos de atendimento (classificação de risco);
 Garantir Equipamentos de Proteção Individual-EPI para os profissionais na saúde;
 Garantir aos pacientes com suspeita de coronavírus exames (radiográfico e laboratorial) em
tempo oportuno conforme referencia;
 Garantir o acompanhamento/monitoramento dos contatos do paciente confirmado;
 Manter estoque de insumos estratégicos em quantidade suficiente para atender os pacientes;
 Colocar máscaras no paciente sintomático respiratório;
 Reservar leito hospitalar para isolamento desse paciente;
 Orientar o paciente conforme protocolos de manejo clínico assegurando o atendimento em
caso de aparecimento de sinais de alerta;
 Garantir transporte (ambulância tipo UTI) para transferência de todos os casos graves que
necessitem;
 Aquisição de maior quantidade de máscaras reservatórios para melhor atender a população;
 Coleta de teste rápido para os pacientes atendidos com Síndrome gripal no Hospital
(respeitando a quantidade de 10 dias do início dos sintomas).
4.5

Ações para o trabalhador de saúde

4.5.1 Ações realizadas de modo contínuo

 Orientação e treinamento para os trabalhadores de saúde sobre o uso adequado dos
Equipamentos de Proteção Individual-EPI bem como a lavagem das mãos ou uso de álcool a
70%;
 Para os profissionais de apoio (limpeza, nutrição e hotelaria) que estejam envolvidos na
realização de serviços nas unidades de saúde e hospital recomenda-se o uso de máscara
cirúrgica, gorro e luvas;
 Para recepcionistas, vigias, maqueiros ou outros profissionais que se envolvam no
acolhimento de pacientes recomenda-se o uso de máscara cirúrgica, luvas de procedimentos e
higienização das mãos;
 Após o atendimento aos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção humana pelo novo
corona vírus, deve-se realizar o descarte adequado de todos os EPIs e, imediatamente após o
descarte, a higienização das mãos;
 Esses resíduos devem ser acondicionados em sacos brancos leitosos devidamente
identificados como material potencialmente infectante;
 Novo protocolo para profissionais de saúde com quadro de Síndrome Gripal: coleta de
SWAB.
4.5.1 Ações implementadas e realizadas de modo contínuo
 Realização de testagem para o novo coronavírus em trabalhadores de saúde que venham a
apresentar sintomas sugestivos de infecção de acordo com o protocolo da Secretaria de Saúde
do Estado;
 Garantir o afastamento imediato de profissionais que testarem positivo para Covid-19.
 Testagem dos profissionais da linha de frente.

5. Financiamento das Ações
Financiamento das ações com créditos extraordinários para enfrentamento a emergência de
saúde pública nacional. Esses créditos são disponibilizados fundo a fundo para que a gestão
municipal realize ações de promoção, prevenção e tratamento da população mombacense conforme
portarias.

ANEXO 1
Orientações para ampliação da coleta de RT-PCR(molecular) para pacientes com Síndrome
Gripal.
Como medida para aumentar a cobertura de testagem dos pacientes suspeitos de COVID 19 com o
quadro de Síndrome Gripal a coleta será ampliada para os seguintes grupos, conforme orientação do
Ministério da saúde:






GRUPO 1 - Trabalhadores de serviços de saúde e segurança;
GRUPO 2 - Condições de risco: Idosos, cardiopatas, renais crônicos, imunodeprimidos,
doenças respiratórias, diabéticos e gestantes de alto risco;
GRUPO 3 - Grupos de interesse para a saúde pública: crianças menores de 2 anos,
indígenas, gestantes e puérperas;
GRUPO 4 - Instituições de longa permanência para idosos;
GRUPO 5 - População privada de liberdade.

Deste modo, os pacientes atendidos nas UBS que se enquadrarem nos grupos citados anteriormente e
tiverem inicio de sintomas inferior a 7 dias deverão ser notificados na ficha em anexo e agendados
para coleta de swab orofaríngeo.
O agendamento para coleta quando o paciente for atendido no hospital se dará por logística do
serviço hospitalar e quando o paciente for proveniente da atenção Básica deverá ser mediado com a
coordenação da vigilância epidemiológica na Secretaria Municipal de Saúde.

ANEXO 2
FLUXOGRAMA PARA ATENDIMENTO NA UBS

FLUXOGRAMA PARA CORONAVÍRUS

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Recepcionista: perguntar se o paciente
apresenta febre*e sintoma respiratório**

SIM

NÃO

Fornecer máscara ao paciente para
uso imediato

Seguir o fluxo de
atendimento habitual
de Unidade

Priorizar atendimento
Na triagem: técnico de enfermagem deve perguntar sobre a
existência de febre e histórico de viagem para o exterior ou
áreas com transmissão local nos últimos 14 dias

SIM

Atendimento
médico/enfermeiro para
anamnese

Em caso suspeito de
infecção por Coronavírus

NÃO

Não há necessidade de
investigação para Coronavírus

HOSPITAL
MUNICIPAL

*FEBRE: considerada
a partir de > 37,8°C
** SINTOMA
RESPIRATÓRIO:
Tosse, dificuldade para
respirar, congestão
nasal ou conjuntal,
dificuldade para
deglutir, dor de
garganta, coriza,
saturação O2<95%,
sinais de cianose,
batimento de asa do
nariz, tiragem
intercostal e dispneia

ANEXO 3
FLUXOGRAMA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL

FLUXOGRAMA PARA CORONAVÍRUS

HOSPITAL MUNICIPAL

Em caso suspeito de infecção por
Coronavírus

Paciente com boas condições clínicas

Alocar o paciente em Isolamento
Respiratório*** em local específico

Paciente com complicações clínicas

Encaminhar para referência Hospitalar
conforme fluxo estadual

Preencher a ficha de notificação para COVID19, acionar imediatamente a Vigilância
Epidemiológica e equipe de coleta de material

O paciente deve aguardar no hospital a
chegada da equipe de coleta do material para
análise laboratorial

Após a coleta, o médico deverá prescrever a
medicação necessária para o manejo clínico

O paciente deverá ser orientado para iniciar
isolamento domiciliar
*** ISOLAMENTO
RESPIRATÓRIO: acomodar o
paciente em uso de máscara
cirúrgica a 2 metros de
distância dos demais
indivíduos

ANEXO 4
NOVO FLUXOGRAMA PARA MONITORAMENTO DE CASOS CONFIRMADOS OU SUSPEITOS

VENTILADORES MECÂNICOS

ANEXO 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA
SECRETARIA DA SAÚDE
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS
A Secretária de Saúde, Antonia Norma Teclane Marques Lima, no uso de suas atribuições
legais, torna público o plano de atendimento do centro de atenção psicossocial (CAPS I), frente
ao novo coronavírus (Sars-CoV-2) e sua respectiva doença (COVID-19). e
Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019;
Considerando a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (2019-nCoV);
Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19);
Considerando a Atenção Primária à Saúde como primeiro ponto de atenção e porta de entrada
preferencial do Sistema Único de Saúde, que deve ordenar os fluxos e contrafluxos de pessoas e
informações em todos os pontos de atenção à saúde;
Considerando Atenção Primária à Saúde como nível de atenção capaz de exercer a contenção
da transmissibilidade do coronavírus (covid-19), ao reduzir a ida de pessoas com sintomas leves aos
serviços de urgências ou hospitais, de identificar precocemente casos graves, e de realizar o
adequado manejo das pessoas com síndrome;
Considerando a Portaria nº 4.279/ GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece
diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS);
Considerando a Nota Técnica nº 5/COES/MINAS COVID-19, que estabelece
Orientações/Recomendações Quanto às Ações a Serem Desenvolvidas nos Serviços da Rede de
Atenção Psicossocial (RAPS) no Cenário de Enfrentamento do coronavírus (Covid-19);e
Considerando a Nota Técnica nº 1/2020/COPOM/SEPOS/SESA, que estabelece orientações e
esclarecimentos aos serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) durante o período de
Emergência em Saúde Pública no estado do Ceará, nos termos do Decreto nº 33.511, de 16 de março
de 2020, referente ao surto de COVID-19. Resolve:
I – Criar um plano de ação que se baseia no funcionamento do Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS I), frente à pandemia causada pelo COVID-19;
II – Lançar estratégias que auxiliem no enfrentamento e monitoramento do COVID-19, no
âmbito da atenção psicossocial;
III – Manter diretrizes de funcionamento da unidade, bem como, o acolhimento e
atendimentos individuais, grupos e casos críticos em saúde mental (urgência e emergência
psiquiátricas);
IV – Fornecer apoio psicossocial aos profissionais de saúde que atuam no município.

O QUE É A COVID-19?
É uma doença causada pelo vírus Sars-CoV-2, que acomete pessoas e apresenta alto nível de
letalidade. Os principais sinais e sintomas são febre alta, dispneia, tosse seca, na sua forma mais
grave. A transmissão pode acontecer através do contato próximo, aperto de mãos, tosse, espirros,
gotículas de saliva e compartilhamento de objetos pessoais, como, talheres, copos e celulares. Dentre
as principais medidas preventivas, estão, lavar as mãos com água e sabão, por um período mínimode
20 segundos, ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com lenço descartável ou com o braço, e não
com as mãos, evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as
mãos como já indicado, manter uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa
tossindo ou espirrando, evitar aglomerações (BRASIL, 2020).
FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS 1)
A equipe multiprofissional da unidade estará pronta para avaliar e observar os sinais e
sintomas do COVID-19, bem como, intervir em casos que necessitem de uma assistência distinta.
A unidade funcionará no horário de 07 as 17 horas, segunda a sexta,com base nas
recomendações do Ministério da Saúde, e da secretaria de saúde do estado, os atendimentos
acontecerão com o número reduzido de pacientes,sendo proposto, 10 pacientes por turno,as
atividades em grupos estarão suspensas, as visitas domiciliares serão realizadas apenas para casos
graves,os pacientes/dia serão mantidos apenas em casos pertinentes,pessoas com mais de 60 anos
e/ou com comorbidades graves e aqueles com sinais e sintomas de síndrome gripal serão orientados a
permanecer em casa e procurar o serviço de saúde em casos de extrema urgência.
Ficará disponível suporte psicossocial aos profissionais de saúde que atuam no município na
tentativa de minimizar os impactos emocionais ocasionados pela situação da pandemia, com
consultas pré-agendadas.
Haverá momentos de educação em saúde em locais abertos com os usuários e
acompanhantes, respeitando o distanciamento do facilitador para com eles. Temas sobre a doença
serão elencados, bem como, a importância de medidas preventivas, como proceder na presença da
sintomatologia, e possíveis agravos vinculados a doença, como exemplo, ansiedade, isolamento
social, fobias e outros.
EPI´S E MEDIDAS PREVENTIVAS
Estará à disposição dos profissionais da unidade máscaras, luvas, toucas, álcool a 70%,
lavatório de mãos com sabão líquido, papel toalha, lixeira com pedal devidamente identificados e
dispostos de forma estratégica. É aconselhado que cada profissional leve seus objetos de uso pessoal
como garrafas, talheres, copos, a fim de reduzir a transmissão do vírus.
Os usuários serão devidamente orientados a não tocar e compartilhar objetos dentro da
unidade, evitar aglomerações, respeitar o distanciamento da recepção e dos demais setores, que
estarão sinalizados, pacientes que apresentarem sinais e sintomas gripais, será ofertado uma máscara
cirúrgica e álcool a 70% para higienização das mãos, bem como, encaminhamento ao serviço de
referencia para analise e investigação do caso. Serão ofertados copos descartáveis para o uso
individual dos pacientes, que após, utilizarem, deverão dispensar no lixo identificado.
A equipe de serviços gerais será instruída a ampliação de frequência da limpeza do piso,
maçanetas e banheiros com solução água sanitária ou álcool a 70%, as janelas e portas ficarão
abertas, a fim de facilitar a circulação de ar.

MONITORAMENTO DOS CASOS SUSPEITOS
O monitoramento será efetuado aos usuários e familiares sob responsabilidade sanitária das
equipes através de inteligência epidemiológica, observando o desenvolvimento ou agravamento de
sintomas ansiosos e depressivos que suscitem a necessidade de intervenções psicossociais, a fim
de garantir a integralidade do cuidado. Será disponibilizado um número de telefone aos pacientes
para que na presença de intercorrências, a unidade seja comunicada, também, um endereço de e-mail,
ambos visíveis na recepção.
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Dados serão fornecidos diariamente aos órgãos competentes do município, para atualização
estatística do boletim epidemiológico, estreitando a comunicação entre os coordenadores de
unidade, haverá reestruturação das atividades, a fim de que, as equipes de referência procedam com
a avaliação, acompanhamento e desenvolvimento de ações em educação em saúde com usuários
institucionalizados, sob a responsabilidade sanitária de seu território. Na perspectiva de articulação
contínua com os agentes comunitários de saúde (ACS), e vigilância em saúde, na busca para garantir
a prevenção e promoção no âmbito das ações de enfrentamento e contenção da infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19).
ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
As receitas terão validade de 4 meses (120 dias), a fim de diminuir o fluxo de pacientes na
unidade. O horário da dispensação de medicamentos ocorrerá 07às 11 horas, com preferência para
pacientes da zona rural, por conta da locomoção, e das 13 às 17 horas, para os da zona urbana. O
fluxo será distribuído e sinalizado entre espaços previamente destacados, respeitando a distância
mínima preconizada entre pessoas, de 2 metros.
REUNIÕES PERIÓDICAS ENTRE A EQUIPE
As reuniões serão realizadas com preferência por meio virtual (grupos de aplicativo de
conversa, vídeo conferência), com o intuito de informar os profissionais sobre as atualizações
recentes da doença, bem como, o manejo clinico que poderá sofrer atualizações no decorrer dos dias,
conforme,os avanços na pesquisa e estudos realizados pelos órgãos de saúde competentes.
ILUSTRAÇÕES E INFORMES
A unidade contará com banners e informes lançados pelos órgãos de vigilância em saúde,
acerca, de informações básicas sobre a prevenção e transmissão do COVID-19, bem como, lavagem
simples das mãos (passo a passo), formas de cobrir nariz e boca, ao tossir ou espirrar, e medidas
cabíveis ao retornar ao domicílio.
CONSIDERAÇÔES FINAIS
A elaboração deste documento surgiu da através da necessidade de organizar estratégias e
ações para prevenção e controle de eventuais casos do COVID-19, no âmbito da rede de atenção
psicossocial (RAPS), bem como, possíveis agravos somativos, na saúde mental da população do
município de Mombaça-CE. Garantindo uma assistência de qualidade aos usuários, tendo como
principal objetivo norteador, os princípios organizacionais do Sistema Único de saúde (SUS).
Mombaça-CE, 03 de abril de 2020.
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