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INTRODUÇÃO 

 

 

Elevado à categoria de município em 11 de maio de 1988, João Neiva possui uma 

área total de 284,734 km2 e uma população de 15.809, conforme censo de 2010, 

registrando assim uma densidade demográfica (2010) de 55,52 hab/km2. A 

população estimada para 2019 foi de 16.668 habitantes. 

 

Fazendo limites com os municípios de Colatina, Ibiraçu, Aracruz, Linhares, Santa 

Teresa e São Roque do Canaã, o município de João Neiva é cortado por duas 

grandes rodovias federais (BR 101 e BR 259) fazendo com que haja uma grande 

circulação de veículos e pessoas em suas paradas em lanchonetes, restaurantes e 

serviços localizados ao longo das rodovias. 

 

O município de João Neiva teve o primeiro caso notificado no ESUS-VS pela 

Secretaria Estadual de Saúde em 27 de março de 2020, tendo sido descartado por 

RT PCR negativo. O primeiro caso confirmado por RT PCR positivo de João Neiva 

foi notificado no ESUS-VS em 12 de abril de 2020 por um Hospital Particular da 

Grande Vitória e tratava-se de um paciente que trabalhava em uma empresa do 

município vizinho. Portanto, a Secretaria Municipal de Saúde, quando identificou o 

cidadão, fez o acompanhamento do caso através do monitoramento pelas Equipe da 

Estratégia Saúde da Família de referência e da Vigilância Epidemiológica até a cura 

e alta. 

 

Frente a pandemia já instalada e de posse do Plano Estadual de Prevenção e 

Controle do SARS CoV2 (COVID-19), a Secretaria Municipal de Saúde de João 

Neiva (SEMSA) realizou uma reunião com a área técnica da Atenção Primária à 

Saúde (Enfermeiros e coordenadora), Vigilância em Saúde (assessora) e Hospital e 

Maternidade Sagrado Coração de Maria (Enfermeira coordenadora) afim de 

socializar o Plano Estadual e o Protocolo de Manejo Clínico para o Novo 

Coronavírus (2019-nCoV) e pactuar as estratégias para o enfrentamento e o controle 

do COVID-19 em nosso território. 
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O Decreto municipal nº 7.268, de 17 de março de 2020, decretou situação de 

emergência de Saúde Pública, decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19), 

com as medidas para contenção e enfrentamento. 

 

O Plano Municipal de Prevenção e Controle do Novo Coronavírus é um instrumento 

de organização e orientação, para o enfrentamento do COVID-19. Foi montada uma 

comissão do Centro Operacional Emergência – COE, instituída pela Portaria número 

008, de 05 de maio de 2020, formada por representantes de diversos setores com 

embasamento nesta pandemia, onde estão sendo realizadas reuniões 

semanalmente, para que a equipe trace metas/ações mediante aos acontecimentos 

no município relacionados ao Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

__________________________________________________________________________________________ 

 

8 
 
 
 

 

 

1 OBJETIVOS 

 

 

1.1 Objetivo Geral 

Organizar as ações de prevenção e controle do COVID-19, bem como organizar os 

serviços de assistência, buscando evitar a gravidade e a mortalidade por 

Coronavírus no Município de João Neiva. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 Fortalecer o papel da Atenção Primária à Saúde (APS) e da Vigilância 

Epidemiológica como norteadoras das ações de controle do Coronavírus; 

 Treinar os profissionais de saúde quanto aos protocolos, planos e instrumentos 

(Boletins, fluxogramas e outros) relacionados ao COVID-19; 

 Aperfeiçoar os profissionais da limpeza para a realização da higienização 

adequada, seguindo os protocolos para o processo de desinfecção; 

 Informar à população sobre os cuidados pessoais e o papel fundamental nas 

ações de controle de transmissão; 

 Orientar as ações de assistência ao paciente com suspeita/confirmação de 

Coronavírus; 

 Intensificar as ações de comunicação afim de informar e potencializar as 

orientações de prevenção; 

 Divulgar periodicamente a situação epidemiológica do município no que tange aos 

casos suspeitos, descartados e confirmados; 

 Garantir o acesso à assistência objetivando o diagnóstico precoce dos casos 

suspeitos de Coronavírus e manejo clínico adequado; 

 Garantir o monitoramento supervisionado da quarentena de pacientes em 

isolamento domiciliar pelas equipes de APS; 

 Investir as forças necessárias para garantir os insumos, medicamentos, 

equipamentos de proteção individual aos profissionais, com articulação do 

Governo do Estado, conforme a situação epidemiológica do município; 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

O Presente Plano possui o intuito de auxiliar na prevenção e controle do SARS 

CoV2 (COVID-19), buscando minimizar os impactos que essa pandemia pode 

ocasionar no município de João Neiva. 

 

Aqui serão definidas as responsabilidades e seus atores, bem como estabelecidas 

as organizações necessárias, determinando as ações de modo a prevenir o 

desencadeamento da epidemia no território e ainda nortear as ações possíveis para 

o enfrentamento de situações de emergência. 

 

Do exposto, caberá a cada ator colocar em prática as ações elencadas de forma 

integrada com todos os setores envolvidos afim de alcançar os objetivos propostos 

neste plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

 

3.1 Características Gerais 
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Conforme relatado no Plano Estadual de Prevenção e Controle do SARS CoV2 

(COVID-19), em 31 de dezembro de 2019 a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

foi informada de um conjunto de casos de pneumonia de causa desconhecida 

detectados na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. Um novo 

Coronavírus (COVID-19) foi identificado como o vírus causador pelas autoridades 

chinesas em 7 de janeiro de 2020. 

 

Em 22 de janeiro, ocorreu ativação do Centro de Operações de Emergência, nível 1, 

do Ministério da Saúde (MS), coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS), para harmonização, planejamento e organização das atividades com os 

atores envolvidos e monitoramento internacional. 

 

Em 24 de janeiro, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA-ES), 

ativou o Centro de Operações de Emergência (COE), coordenado pela Gerência de 

Vigilância em Saúde (GEVS), para gerenciar as ações de prevenção e controle do 

novo Coronavírus. 

 

O Coronavírus causa infecções respiratórias e intestinais em humanos e animais, 

são altamente patogênicos e foram os causadores da Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SARS) e Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS. Em relação a 

doença pelo novo Coronavírus 2019 (COVID-19), a clínica não está descrita 

completamente, como o padrão de letalidade, mortalidade, infectividade e 

transmissibilidade. Ainda não há vacina ou medicamentos específicos disponíveis e, 

atualmente, o tratamento é de suporte e inespecífico. 

 

 

3.2 Agente Etiológico 

Doença: Doença de Coronavírus (COVID-19) 

Vírus: Síndrome respiratória aguda grave Coronavírus (SARS-CoV-2) 

O Coronavírus foi isolado 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. Segundo Tyrrell, seria o início de um novo gênero de vírus 
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que infectaria somente mamíferos e é altamente patogênico, responsável por causar 

síndrome respiratória e gastrointestinal.  

 

Resumidamente, há sete tipos de Coronavírus que podem induzir doença no trato 

respiratório superior e, eventualmente inferior, em pacientes imunodeprimidos, bem 

como afetar especialmente crianças, pacientes com comorbidades, jovens e idosos. 

 

 

3.3 Reservatório e Modo de Transmissão 

De acordo com pesquisas bibliográficas, o Coronavírus faz parte da família de vírus 

muito comum em espécies de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos.  

 

Segundo estudos, o Coronavírus detectado em animais, raramente, infectava 

pessoas. Durante a Síndrome respiratória do Oriente Médio, também conhecido 

como “MERS-CoV” foi observado uma variação agressiva do vírus, denominada 

“SARS-CoV”.  

 

No início, muitos dos pacientes com surtos de doenças respiratórias causados por 

COVID-19 em Wuhan, na China, tinham alguma ligação com um grande mercado de 

frutos do mar e animais vivos, sugerindo que a disseminação ocorreu de animais 

para pessoas. Porém, o número crescente de pacientes que supostamente não 

tiveram exposição ao mercado de animais, indicaram uma ocorrência de 

disseminação de pessoa para pessoa.  

 

Segundo as autoridades chinesas, a disseminação sustentada de pessoa para 

pessoa já foi evidenciada em outros países, como Estados Unidos, Alemanha, 

Japão e Vietnã. 

 

Atualmente, a transmissão em Instituições de Saúde ocorre de forma comunitária, 

pois o contato direto/indireto com os pacientes é inevitável, visto que os 

atendimentos acontecem de acordo com a demanda existente. 
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Quando da disseminação de pessoa para pessoa que ocorreu com MERS-CoV e 

SARS-CoV, acredita-se que tenha ocorrido principalmente por meio de gotículas 

respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, semelhante 

à maneira como a influenza e outros patógenos respiratórios se espalham. Tendo 

sido identificado também transmissão por aerossóis em pacientes submetidos a 

procedimentos de vias aéreas, como a intubação oro traqueal ou aspiração de vias 

aéreas. 

 

A disseminação de MERS-CoV e SARS-CoV entre pessoas, acontece geralmente 

após contato próximo com pessoas infectadas. É inevitável, o aumento de casos em 

profissionais de saúde que atuam de forma direta na prestação da assistência a 

pacientes infectados. Nota-se que em surtos anteriores de SARS e MERS, os 

profissionais de saúde representaram uma parcela expressiva do número de casos. 

 

 

3.4 Período de incubação e transmissibilidade 

O "período de incubação" se refere ao tempo entre a infecção do ser humano pelo 

vírus e o início dos sintomas da doença. De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), no caso da Covid-19 esse intervalo varia de 1 a 14 dias, geralmente 

ficando em torno de 5 dias. 

 

Apesar da transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV ser em média 

de 7 dias após o início dos sintomas. Dados preliminares do Novo Coronavírus 

(COVID-19) sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento 

de sinais e sintomas. 

 

ATENÇÃO: Até o momento, não há informação suficiente sobre quantos dias antes 

do início dos sinais e sintomas uma pessoa infectada pode transmitir o vírus. 

 

 

3.5 Suscetibilidade e Imunidade 
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A suscetibilidade é geral, por ser um vírus novo. Sobre a imunidade não se sabe se 

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

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

que a projeção em relação aos números de casos está intimamente ligada a 

transmissibilidade (RO) e suscetibilidade. 

 

 

3.6 Manifestações clínicas 

O espectro clínico da infecção por Coronavírus é muito amplo, podendo variar de um 

simples resfriado até uma pneumonia severa. No entanto, neste novo Coronavírus 

não está estabelecido completamente o espectro, necessitando de mais 

investigações e tempo para caracterização da doença. 

 

Segundo os dados mais atuais, os sinais e sintomas clínicos referidos são 

principalmente respiratórios, além da febre, dor de cabeça, falta de apetite, perda do 

olfato e paladar. 

 

Até 2 de janeiro de 2020, de 41 pacientes confirmado por exames laboratoriais com 

COVID-19 internados no hospital de Wuhan, a maioria dos pacientes era do sexo 

masculino (73%); menos da metade tinha doenças subjacentes (32%), a mediana de 

idade era de 49 anos e os sintomas comuns no início da doença foram febre (98%), 

tosse (76%) e mialgia ou fadiga (44%); sintomas menos comuns foram expectoração 

(28%), dor de cabeça (8%), hemoptise (5%) e diarreia (3%). Dispneia se 

desenvolveu em 22 (55%) dos 40 pacientes (mediana do tempo do início da doença 

até a dispneia 8,0 dias) e 26 (63%) dos 41 pacientes apresentaram linfopenia. 

 

Em um outro estudo, finalizado no início de fevereiro de 2020, foram analisados de 

maneira retrospectiva, 138 pacientes hospitalizados em Wuhan, na China, estes 

pacientes foram diagnosticados com pneumonia pelo COVID-19. A idade média foi 

de 56 anos (intervalos de 42-68 anos e 22-92 anos) e 54,3% (75/138) dos pacientes 

eram do sexo masculino. Houve suspeita de transmissão hospitalar entre pacientes 

(40) e profissionais de saúde (17). Os sintomas mais observados incluíram febre 
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(98,6%), fadiga (69,6%) e tosse seca (59,4%). Na tomografia computadorizada do 

tórax observou-se opacidade em vidro fosco de todos os pacientes. 

 

Em relação ao tratamento, 89,9% (124) recebeu o antiviral fosfato de oseltamivir, e 

também foram medicados com antibacterianos (64,4% (89) com moxifloxacina; 

24,6% (34) ceftriaxona; 18,1% (25) azitromicina) e 44,9% (62) usaram terapia com 

glicocorticóides. Entre os pacientes 26,1% (36) tiveram complicações e foram 

transferidos para unidade de terapia intensiva (UTI), principalmente por síndrome do 

desconforto respiratório agudo (SDRA) (61,1% (22), por arritmia (44,4% (16) e 

choque (30,6 % (11)). 

 

A mediana entre o início dos sintomas (IS) e a dispnéia foi de 5 dias, entre o IS e a 

admissão hospitalar foi de 7 dias e o IS e a SDRA foram de 8 dias. Em 72,2% (26) 

dos pacientes de UTI foi observado comorbidades, em relação a 19,6% (20) dos 

hospitalizados em leito comum. Até o final do estudo, 34,1% dos pacientes haviam 

recebido alta hospitalar e 6 evoluíram ao óbito, os demais seguiam hospitalizados. 

Entre os que receberam alta, a mediana de dias de internação foi de 10 dias. 

 

 

 

 

 

4 DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS 

 

 

Definimos como transmissão local, a confirmação laboratorial de transmissão do 

COVID-19 entre pessoas com vínculo epidemiológico comprovado. Os casos que 

ocorrerem entre familiares próximos ou profissionais de saúde de forma limitada não 

serão considerados transmissão local. Atualmente o município de João Neiva, assim 

como todos os municípios capixabas, podem considerar também, a transmissão 

comunitária, ou seja, quando não se sabe ao certo de onde a pessoa contraiu o 

vírus. 
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Atualmente, existem duas definições de casos operacionais, a síndrome gripal e a 

síndrome respiratória aguda grave. O paciente é considerado como síndrome gripal, 

quando o quadro respiratório agudo, se característica pela sensação de febril ou 

febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse, dor de garganta, coriza ou 

dificuldade respiratória. Em crianças, na ausência de outro diagnóstico específico, 

pode-se considerar também a obstrução nasal; em idosos, a febre pode estar 

ausente, nestes casos, o profissional de saúde, bem como o paciente ou um familiar, 

considerar como critérios específicos de agravamento, sincope, confusão mental, 

sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. 

 

A síndrome respiratória aguda grave, é considerada quando a síndrome gripal 

apresenta pressão pertinente no tórax, coloração azulada dos lábios ou rosto, 

saturação de oxigênio menor que 93% em ar ambiente e/ou dispneia, ou seja, 

desconforto para respirar. Quando se trata em crianças, pode ser considerado 

também, os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e 

inapetência. 

 

 

4.1 Caso confirmado de doença pelo Coronavírus 

Os casos do Coronavírus podem ser confirmados por meio de exame laboratorial 

e/ou clínico epidemiológico. Através do exame laboratorial, o resultado positivo RT-

PCR em tempo real por protocolo validade, ou por meio do teste sorológico validado 

positivo (teste rápido). 

Quando se tratar em caso confirmado pelo clínico epidemiológico, são os casos 

suspeitos com histórico de contato próximo ou domiciliar com caso confirmado 

laboratorialmente para COVID-19. A classificação final destes casos, deverá ser 

realizado como caso confirmado pelo eSUS-VS. 

 

Se ocorrer a testagem de um paciente assintomático, e o resultado for positivo, 

deverá ser notificado como caso confirmado laboratorialmente, e fazer à indicação 

adequada da modalidade utilizada para testagem na ficha de notificação. 
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4.2 Caso suspeito sem confirmação laboratorial e sem vinculação 

epidemiológica 

Segundo a Nota Técnica COVID-19, nº29/2020, são considerados caso suspeito 

sem histórico de contato próximo ou domiciliar com caso confirmado 

laboratorialmente para COVID-19 e com RT-PCR não realizado ou com resultado 

negativo coletado fora da janela de indicação. A classificação final destes casos 

deverá ser mantida como Caso Suspeito no e-SUS VS e a ficha deve ser encerrada 

após 14 dias, a contar da data de início dos sintomas, se o Caso Suspeito estiver 

assintomático. 

 

OBSERVAÇÃO: Se o Caso Suspeito sem confirmação laboratorial e sem vinculação 

epidemiológica permanecer sintomático ao final do isolamento deverá ser submetido 

a uma nova avaliação médica 

 

 

4.3 Caso descartado de doença pelo Coronavírus 

O caso é considerado descartado quando se enquadre na definição de suspeito e 

apresente resultado de RT-PCR negativo para SARS-CoV2 (coletado dentro da 

janela de indicação). Pode ser definido também quando o resultado de teste 

sorológico negativo, por metodologia validada, para SARS-CoV2 (realizado 

conforme indicação, descritas no item 3 desta nota). 

OBSERVAÇÃO: Caso o paciente seja submetido a mais de um teste diagnóstico, 

por metodologia validada, deve ser considerado o teste positivo para a classificação 

final do caso.  

 

 

4.4 Caso excluído de doença pelo Coronavírus 

Serão classificados como excluídos aqueles que apresentarem duplicidade, que não 

se enquadrem em uma das definições de caso acima e/ou casos que foram 
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notificados e que não foram colhidas amostras no período anterior ao de 

transmissão comunitária.  

 

 

4.5 Caso curado da doença pelo Coronavírus 

Diante das últimas evidências compartilhadas pela Organização Mundial da Saúde, 

o Ministério da Saúde define que são curados os casos em isolamento domiciliar, ou 

seja, casos confirmados que passaram por 14 dias em isolamento domiciliar, a 

contar da data de início dos sintomas e que estão assintomáticos. 

 

Se enquadra como casos curados, em caso de internação, a liberação do paciente 

pela equipe médica, e deve estar de acordo com o Plano de Contingência Municipal, 

considerando assim, a capacidade operacional, podendo ser realizada por visita 

domiciliar ou avaliação remota (telefone ou telemedicina).  

 

 

4.6 Notificação e registro 

O profissional de saúde, sejam eles de laboratório ou instituições de saúde do setor 

público ou privado, de todo território nacional, deverá notificar a Síndrome Gripal 

(SG) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), os óbitos pela SRAG, 

independente da hospitalização, os resultados positivos, de teste rápido ou RT-PCR, 

realizados em serviços públicos ou privados. 

 

As ferramentas a serem utilizadas para notificação são o SIVEP-Gripe para as 

SRGA e o e-SUS VS para as Síndromes Gripais e COVID. 

5 CLASSIFICAÇÃO DOS CASOS 

 

 

A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com 

a Saúde determina a classificação e codificação das doenças e uma ampla 

variedade de sinais, sintomas, achados anormais, denúncias, circunstâncias sociais 
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e causas externas de danos e/ou doença. Segundo Fiocruz, o COVID-19, foi 

classificado como U07.1. 

 

A doença em caso não complicado, tem quadro compatível com infecção de vias 

aéreas superiores, sem sinais de desidratação, dispneia, sepse ou disfunção de 

órgãos. Os sinais e sintomas mais comuns são: febre, tosse, dor na garganta, 

congestão nasal, cefaleia, mal-estar e mialgia. Os imunossuprimidos, idosos e 

crianças podem apresentar quadro atípico. É importante que pacientes nesta 

condição clínica, o profissional de saúde deve considerar a internação e/ou 

isolamento domiciliar. 

 

Os pacientes que apresentarem pneumonia sem complicação, ou seja, com infecção 

do trato respiratório inferior, mas sem sinais de gravidade, deverão ser internados. 

 

A pneumonia grave, ou seja, a infecção do trato respiratório inferior com frequência 

respiratória > 30 incursões por minuto, dispneia, SpO2 < 90% em ar ambiente, 

cianose, disfunção orgânica, ainda podendo apresentar-se a incapacidade ou recusa 

de se amamentar ou ingerir líquidos, sibilância ou estridor em repouso, vômitos 

incoercíveis, alteração do sensório e convulsões, o paciente deve de internado e o 

profissional de saúde, poderá considerar a possibilidade de uma UTI.  

 

A Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) é o surgimento ou agravamento 

dos sintomas respiratórios, até 1 semana do início da doença. Pode ainda causas 

alterações radiológicas – opacidades bilaterais, atelectasia lobar/pulmonar ou 

nódulos, edema pulmonar não explicado por insuficiência cardíaca ou hiper-

hidratação e relação PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg – leve (entre 200-300 mmHg), 

moderada (entre 100-200 mmHg) e grave (abaixo de 100 mmHg). Pacientes nesta 

condição clínica deverão ser internados, considerar possibilidade de UTI. 

A sepse é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica com disfunção orgânica na 

presença de infecção presumida ou confirmada. São sinais frequentes de disfunção 

orgânica: alteração do nível de consciência, oligúria, taqui e/ou dispneia, baixa 

saturação de oxigênio, taquicardia, pulso débil, extremidades frias, coagulopatia, 
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trombocitopenia, acidose, elevação do lactato sérico ou da bilirrubina. Pacientes 

nesta condição clínica deverão ser internados, considerar possibilidade de UTI. 

 

O choque séptico acompanhado de hipotensão [pressão arterial média (PAM) < 65 

mmHg] a despeito de ressuscitação volêmica adequada, o paciente nesta condição 

clínica deverão ser internados, considerar possibilidade de UTI. 
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6 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

 

O município utiliza, além da NT29, o Protocolo de manejo clínico do Coronavírus 

(COVID19) na Atenção Primária à Saúde.  

 

Os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde, bem como os Postos de Saúde, 

continuam realizando os procedimentos básicos necessários em relação a Atenção 

Básica, garantindo a assistência aos pacientes crônicos, domiciliados, acamados, 

saúde mental, saúde da gestante e da criança. 

 

A assistência odontológica realiza apenas o atendimento das urgências e 

emergências e estão sendo realizadas nas Unidades; os odontólogos estão 

auxiliando com os monitoramentos dos pacientes com síndromes gripais. 

 

As Unidades Básicas de Saúde, bem como os Postos de Saúde, dispõem de 

termômetros, oxímetro, sensor infantil para oxímetro, balança, borrifador, 

almotolias, esfigmomanômetro adulto, infantil e de obeso. Além de álcool a 70% 

(líquido e gel), sabonete líquido, cadeiras tipo bar, cadeira de polipropileno, dentre 

outros. Todas as Unidades Básicas de Saúde possuem computadores e conexões 

com a internet. 

 

Os profissionais que fizerem atendimento ao paciente deverão estar paramentados 

devidamente com Equipamentos de Proteção Individual -EPI (preferencial máscara 

n 95) nas exposições por um tempo mais prolongado e procedimentos que gerem 

aerolização; eventualmente máscara cirúrgica em exposições eventuais de baixo 

risco; protetor ocular ou protetor de face; luvas; capote/avental); 

 

O município criou o Procedimento Operacional Padrão para ser implementado pelas 

Equipes da Estratégia Saúde da Família, nele estão atribuídos, metodologias e 

orientações para os profissionais de saúde. 
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6.1 Unidades Referenciadas na Atenção Primária de Saúde para Pacientes 

Suspeitos de COVID-19 

O atendimento aos pacientes com síndromes gripais e/ou suspeitas de COVID, bem 

como as notificações/investigações do município de João Neiva, acontecem no 

Centro de Referência de Síndrome Gripal, ao lado do Hospital de Maternidade 

Sagrado Coração de Maria. Nos finais de semana e feriados, os atendimentos serão 

realizados pelo Pronto Atendimento 24 horas do município. 

 

Desta forma, as Unidades Básicas de Saúde, bem como Postos de Saúdes, não 

reservaram salas de isolamento para o atendimento a estes pacientes. 

 

 

6.2 Monitoramento dos Pacientes em Isolamento Domiciliar 

No município de João Neiva, os pacientes são monitorados através de ligações 

realizadas pelos enfermeiros, dentistas e/ou Agente Comunitário de Saúde (ACS), 

responsável pela área de residência do paciente. 

 

Quando houver a necessidade de realizar a visita ao paciente, o profissional de 

saúde deverá utilizar todos os EPI’s necessários, conforme orientações dos 

protocolos do Ministério da Saúde. 
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7 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE 

 

 

A Assessoria de Comunicação localizada na Prefeitura Municipal de João Neiva, em 

parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, realiza a atualização dos boletins de 

saúde conforme o painel COVID do Estado do Espírito Santo. A divulgação acontece 

por meio dos veículos de comunicação da Prefeitura, ou seja, site oficial, Facebook 

e Instagram. 

 

É de responsabilidade da Assessoria de Comunicação responder questionamentos 

oriundos da população. A Secretaria Municipal de Saúde, ao longo dos meses, 

promoveu eventos com foco na orientação e a prevenção ao Coronavírus. 

 

Por ser considerado um município de interior, os joaoneivaneses costumam utilizar 

rotas para realizar atividades físicas, sendo que a mais comum é a caminhada. A 

Atenção Primária a Saúde, verificou a necessidade de realizar um movimento 

conhecido como “Mexa-se em Casa”. Este movimento, contou com a participação 

dos Agentes Comunitários de Saúde, bem como Educador Físico e Nutricionista. 

 

Durante o movimento municipal “Mexa-se em Casa”, foi distribuído folders com 

orientação e sugestão para realização de atividades físicas em casa. As ações são 

realizadas na Avenida Hélio Guasti, conhecida popularmente como Beira Linha. 

 

A formação continuada com os profissionais de saúde, aconteceu de forma 

gradativa ao longo do processo e do turno de trabalho, atingiu a todas as categorias 

profissionais, foi realizada pelas odontólogas, que foram devidamente treinadas, e 

contou com a participação do Engenheiro de Segurança no Trabalho. 

 

A Vigilância Municipal de Saúde, conta com uma Equipe que atua por turnos para o 

atendimento de demandas e orientação à população e ao comércio em geral e na 

Rodoviária. A Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o Corpo de 

Bombeiros Polícia Militar e a Vigilância Sanitária, realizam barreiras sanitárias para a 
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abordagem de carros e aferição de temperatura corporal dos motoristas e 

motociclistas que entram no município de João Neiva.  

 

Devido ao grande número de casos positivos de Coronavírus no bairro Vila Nova de 

Cima, a Equipe da Estratégia Saúde da Família aferiu a temperatura corporal de 

todos os moradores de modo a monitorar o avanço do vírus no bairro.  

 

O município de João Neiva possui distritos em que muitas famílias dependem da 

agricultura e da pecuária. Devido ao período da colheita do café, muitos agricultores 

contratam mão de obra de outros município e/ou estados. A Atenção Primária à 

Saúde do município junto com as Equipes da Estratégia Saúde da Família, 

realizaram uma orientação sobre os cuidados com a propagação do COVID-19. 

 

Durante a conversa, os profissionais entregaram uma cartilha com instruções para o 

cuidado com os instrumentos utilizados para a colheita, bem como, a limpeza de 

ambientes de uso compartilhados, como o refeitório e o banheiro. 

 

A Atenção Primária à Saúde, de modo a monitorar os pacientes que chegaram ao 

município, solicitou que os cafeicultores assinassem uma declaração informando a 

quantidade de pessoas que trabalhavam em suas lavouras/fazendas; além de 

orientar a realização da medição das temperaturas corporais diárias de todos os 

funcionários, de modo a contribuir na detecção de alguma anormalidade. 
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8 CENTRO DE REFERÊNCIA PARA SÍNDROMES GRIPAIS 

 

 

O Centro de Referência para Síndrome Gripal, localizada ao lado do Hospital e 

Maternidade Sagrado Coração de Maria, realiza desde 30 de março de 2020, o 

atendimento para pacientes com sintomas gripais e suspeitos de COVID-19, 

referenciados pelas Equipes da Estratégia Saúde da Família e/ou demanda 

espontânea, onde o Hospital disponibiliza oito leitos de observação para 

suspeito/confirmados de COVID-19  

 

A Equipe é composta de médicos, enfermeiros e técnico de enfermagem para 

melhor atender a população, que atendem de segunda, quarta e sexta, das 07 às 11 

horas, as terças e quinta-feira das 07 às 14 horas 30 minutos. 

 

O município segue o fluxograma abaixo, para a realização do atendimento em 

pacientes com Síndrome Gripal.  
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As notificações de pacientes residentes no município, mas notificadas em outro 

também são monitoradas pela Equipe da Atenção Primária à Saúde, bem como a 

Vigilância Epidemiológica. 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de João Neiva, instituiu por meio da Portaria 

Municipal nº 008, de 05 de maio de 2020, o Centro de Operações Especiais em 

Saúde, o COES-COVID-19. O COES tem como principal objetivo, regulamentar e 

operacionar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional no âmbito do município de João Neiva, durante o 

enfrentamento a Pandemia do novo Coronavírus - COVID-19. 

 

O Plano Municipal de Enfrentamento ao COVID-19, será apreciado e aprovado pelo 

Conselho Municipal de Saúde, na próxima reunião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

__________________________________________________________________________________________ 

 

26 
 
 
 

9 PRECAUÇÃO DE CONTATO E DE VIAS AÉREAS 

 

 

9.1 Profissionais de saúde 

É obrigatório uso de avental descartável, luvas e máscara cirúrgica. O uso da 

máscara N95 é individual e reutilizável. Pode ser reutilizada pelo mesmo 

profissional por longos períodos, desde que se mantenha íntegra, seca e limpa. 

Caso a máscara tenha sujidade visível, danificada ou houver dificuldade para 

respirar deve-se realizar a troca imediatamente. 

 

 

9.2 Pacientes em quartos sem pressão negativa 

Paciente sem máscara ou com máscara sem supervisão: Após a transferência ou 

alta do paciente em precaução, deve-se aguardar 2 horas até liberar este 

quarto/leito para outro paciente. Durante este período, a higiene do quarto pode ser 

realizada e o profissional da higiene deve utilizar máscara do tipo respirador - N95 

(PFF2). 

 

Paciente com máscara supervisionado durante todo o tempo de permanência: o 

local poderá ser liberado para o próximo atendimento (exemplos: consultório, 

triagem, salas de exame, etc). 

 

 

9.3 Precauções padrão 

Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção por SARS CoV-2. A melhor 

maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. O Ministério da Saúde 

sempre recomenda ações preventivas diárias para ajudar a prevenir a propagação 

de vírus respiratórios, incluindo: 

 Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 

segundos. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as 

mãos à base de álcool; 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 
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 Evitar contato próximo com pessoas doentes; 

 Ficar em casa quando estiver doente; 

 Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo; 

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. 

 

Esses são hábitos diários que podem ajudar a impedir a propagação de vários 

vírus, inclusive o novo Coronavírus. Mas o melhor remédio ainda é, o isolamento 

social. 
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10 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

 

10.1 Medidas de Biossegurança para Profissionais de Saúde 

A implementação de medidas de biossegurança deve ser adotada para garantir a 

prevenção, minimização ou eliminação de riscos aos quais os trabalhadores estão 

expostos. 

 

Considerando que não existe vacina para evitar a infecção pelo Coronavírus 

(COVID-19), a melhor maneira de prevenir a propagação de vírus respiratórios é 

adotando medidas diárias, como a higienização das mãos, isolamento e outras 

precauções padrão já descritas anteriormente, sendo estas as principais medidas 

de prevenção da transmissão entre pacientes e profissionais de saúde e que 

devem ser adotadas no cuidado de todos os pacientes, independentemente dos 

fatores de risco ou doença de base. 

 

As medidas de biossegurança devem contemplar, além de pacientes e visitantes, 

todos os profissionais de saúde que prestam assistência direta ao paciente, equipe 

de suporte que entre no quarto ou consultório como profissionais de limpeza e 

nutrição, profissionais de laboratórios, profissionais de saúde que executam o 

procedimento de verificação de óbito em casos de síndromes respiratórias, entre 

outros. 

 

Mapear os locais e atividades com maiores exposições aos riscos e promover a 

orientação destes profissionais, são as primeiras medidas a serem adotadas. 

 

 

10.1.1 Utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI 

Em situações em que as medidas coletivas de proteção não forem possíveis de 

serem adotadas, deve-se utilizar os Equipamentos de Proteção Individual - EPI. 

Considera-se EPI todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo 
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trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e 

a saúde no trabalho. 

IMPORTANTE: Em nenhuma hipótese o EPI deve ser compartilhado entre os 

trabalhadores. 

 Recomenda-se o uso dos seguintes EPI: 

 Máscara Cirúrgica: em exposições de baixo risco; 

 Máscara Respirador: N 95, ou PFF2, preferencial nas exposições por um tempo 

mais prolongado e procedimentos que gerem aerolização. São exemplos de 

procedimentos com risco de geração de aerossóis: intubação traqueal; 

aspiração nasofaríngea e nasotraqueal; broncoscopia; autópsia envolvendo 

tecido pulmonar; coleta de espécime clínico para diagnóstico de doenças 

respiratórias, dentre outros. 

◊ A máscara N 95 pode ser utilizada por mais de um dia se acondicionada em 

local apropriado, limpo e seco. Descartar imediatamente a máscara sempre que 

apresentar sujidade, perda da integridade ou umidade visível. 

 

a) Protetor Ocular (óculos de segurança) quando houver risco de exposição do 

profissional a respingo de sangue, secreções corporais e excreções. 

Os óculos devem ser exclusivos de cada profissional responsável pela assistência, 

devendo, após o uso, sofrer processo de limpeza com água e sabão/ detergente e 

desinfecção. Sugere-se a desinfecção por fricção com álcool 70% após cada uso 

ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante. 

 

b) Luvas de Procedimento: devem ser utilizadas, conforme recomendada nas 

precauções padrão, quando houver risco de contato das mãos do profissional 

com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções, mucosas, pele não 

íntegra e artigos ou equipamentos contaminados. 

 

c) Capote/Avental Impermeável Descartável. 

 

d) Protetor facial; 
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Compete aos serviços de saúde em relação ao EPI: 

 Fornecer os EPI, gratuitamente, aos trabalhadores de acordo com os riscos a 

que estão expostos; 

 Orientar e treinar os trabalhadores sobre o uso adequado, guarda e 

conservação; 

 Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; 

 Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. 

 Compete aos trabalhadores em relação ao EPI: 

 Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; 

 Responsabilizar-se pela guarda e conservação; 

 Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio, como por 

exemplo o uso de máscaras molhadas ou amassadas. 

 

10.1.2 Notificação de Acidentes de Trabalho 

Considerando que os trabalhadores podem adoecer ou morrer por causas 

relacionadas ao trabalho, como consequência da profissão que exercem ou 

exerceram, ou pelas condições adversas em que seu trabalho é ou foi realizado, o 

monitoramento dos trabalhadores e as condutas frente aos casos de acidentes e 

doenças relacionados ao trabalho devem ser intensificadas em situações de 

emergência. 

 

Tratando-se de riscos em serviços de saúde, o agravo mais frequente é a 

exposição a agentes biológicos que deve ser notificado em ficha própria no sistema 

de informação do estado do Espírito Santo (ESUS-VS). 

 

Dessa forma, todo caso de acidente de trabalho ocorrido com quaisquer categorias 

profissionais, envolvendo exposição direta ou indireta do trabalhador a material 

biológico (orgânico) potencialmente contaminado por patógenos (vírus, bactérias, 

fungos, príons e protozoários), por meio de material perfuro-cortante ou não, deve 

ser notificado. 
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10.1.3Monitoramento e Atendimento dos Trabalhadores 

Os trabalhadores de saúde devem ser monitorados continuamente e, 

principalmente, em situações de atendimento a emergências para que, caso ocorra 

o aparecimento tardio de agravos, possa ser feito o nexo causal entre o agravo e a 

situação geradora. 

 

O monitoramento deve ser feito por profissionais da área de saúde e segurança da 

empresa nas quais os trabalhadores estão inseridos. 

 

O atendimento deve ser realizado pela Instituição do acidente, realizar a notificação 

no eSUS-VS. A Vigilância Epidemiológica analisará as informações e fará o 

monitoramento do caso junto com a Atenção Primária à Saúde. 

 

 

10.1.4 Definições de Afastamento Laboral por Suspeita de COVID-19 

O Profissional de Saúde contactante assintomático de paciente suspeito ou 

confirmado de COVID-19:  

 Contactante próximo: não será afastado, mas enquanto assintomático 

deverá usar máscara cirúrgica por 14 dias e fazer higiene das mãos em todos 

os momentos preconizados, sendo monitorado diariamente pelo gestor do 

serviço. Somente deverá ser afastado se sintomático respiratório. 

 Contactante domiciliar: afastamento inicial por 7 dias, quando será 

reavaliado o quadro clínico e epidemiológico. Se confirmação do caso fonte 

como COVID 19, manter afastamento total por 14 dias.  

 

 

10.1.5 Profissional de saúde sintomático respiratório:  

Oligossintomático (coriza, e/ou dor de garganta, e/ou espirro, e/ou congestão nasal, 

sem febre e sem dispnéia), deve-se afastar do trabalho imediatamente, e ser 

reavaliado em 3 dias. O retorno ao trabalho deverá ocorrer se não houver 

surgimento de febre ou dispneia nem agravamento do quadro nessa reavaliação.  

Afastar do trabalho até:  
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 Resolução da febre sem uso de antitérmicos E 

 Desaparecimento dos sintomas respiratórios, E 

 RT-PCR negativo para COVID-19 ou Teste rápido negativo para pesquisa de 

antígeno (após 3º dia), ou para pesquisa de anticorpos IGM/IGG (após 9º dia), 

do início dos sintomas.  

OBSERVAÇÃO 1: Profissionais de saúde com teste rápido de antígeno ou 

anticorpos IgM/IgG positivos para COVID-19 não necessitam confirmação com RT-

PCR para COVID-19 para diagnóstico e deverão ficar afastados até 14º dia do início 

dos sintomas.  

OBSERVAÇÃO 2: Profissionais de saúde com teste rápido IgM / IgG negativo para 

COVID-19 e RT-PCR positivo para COVID 19 deverão ficar afastados até 14º dia 

dos inícios dos sintomas.  

 

Afastar do trabalho até:  

 Pelo menos 3 dias (72 horas) sem febre ou sintomas respiratórios sem uso de 

medicação, ou no mínimo por 7 dias após o início dos sintomas, o que for mais 

longo. OBSERVAÇÃO 1: Profissional de saúde deverá retornar ao trabalho com uso 

de máscara cirúrgica até completar 14 dias do início dos sintomas.  

OBSERVAÇÃO 2: Profissional de saúde que foi sintomático, ao retornar ao 

trabalho, não deverá assistir pacientes imunodeprimidos, como transplantados ou 

pacientes onco-hematológicos até completar 14 dias do início dos sintomas que 

apresentou.  

 

 Afastamento de Profissionais de Grupo de Risco:  

Cada instituição deverá avaliar a possibilidade de afastar profissionais de grupo de 

risco, de acordo com as peculiaridades de cada instituição. São considerados 

grupos de risco:  

I. Profissionais com 60 anos ou mais;  

II. Cardiopatas descompensados (hipertensão, coronariopatia, arritmia e 

insuficiência cardíaca);  
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III. Pneumopatas (dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada a 

grave, enfisema pulmonar, bronquiectasia ou fibrose pulmonar com 

comprometimento da capacidade pulmonar);  

IV. Imunodeprimidos;  

V. Gestantes;  

VI. Diabéticos tipo I insulinodependentes ou Diabéticos tipo II descompensados.  

 

Em caso de impossibilidade de afastamento destes profissionais, estes não deverão 

ser escalados em atividades de assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de 

COVID-19. Preferencialmente deverão ser mantidos em atividades de gestão ou 

suporte ou escalados para atuar nas áreas onde são internados pacientes não-

COVID-19.  

A instituição de Saúde deve manter registro de acompanhamento dos trabalhadores 

de saúde, assim como boa interface entre medicina do trabalho e CCIH.  

 

OBSERVAÇÕES FINAIS:  

• Definições de afastamento laboral para profissionais de serviços essenciais são 

propostas diante de um cenário de relação equilibrada entre capacidade instalada do 

serviço e número de casos em atendimento. Deve-se considerar alteração dos 

critérios descritos acima, mediante desequilíbrio nessa relação.  

 

• Definição de contato próximo de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19: 

• Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos);  

• Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas 

(por exemplo, gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido ou lenços de 

papel usados e que contenham secreções);  

• Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma 

distância inferior a 2 metros;  

• Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, 

sala de reunião, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma 

distância inferior a 2 metros;  
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• Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de 

COVID-19 ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso 

de COVID-19 sem Equipamento de Proteção Individual (EPI) recomendado, ou 

com uma possível violação do EPI;  

• Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos de distância 

(em qualquer direção) de um caso confirmado de COVID-19; seus 

acompanhantes ou cuidadores e os tripulantes que trabalharam na seção da 

aeronave em que o caso estava sentado. 

 

3) Definição de contato domiciliar de caso suspeito ou confirmado de COVID-19: 

• Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados 

os residentes da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento etc.  
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11 VIGILÂNCIA LABORATORIAL 

 

 

 Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2, 

influenza ou VSR): » Doença pelo coronavírus 2019: com resultado detectável para 

SARS-CoV2. » Influenza: com resultado detectável para influenza. » Vírus Sincicial 

Respiratório: com resultado detectável para VSR.  

 

 Imunológico2 (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos): » 

Doença pelo coronavírus 2019: com resultado positivo para anticorpos IgM e/ou IgG. 

Em amostra coletada após o sétimo dia de início dos sintomas. 

 

No estado do Espírito Santo a referência para COVID19 é o LACEN ES e no início 

da pandemia estes exames só eram realizados pelo LACEN, no entanto, hoje, vários 

outros laboratórios privados já estão realizando RT-PCR no Estado. 

 

 

11.1 Diagnóstico diferencial 

O diagnóstico diferencial para o SARS-CoV2 é a pesquisa de Influenza e outros 

vírus respiratórios. Esses exames compõem a vigilância da Síndrome Respiratória 

Aguda Grave e da Síndrome Gripal. 

 

 

11.2 Procedimentos para Diagnóstico Laboratorial 

 Swab 

Deve ser realizada a coleta de swab nasal de todos os casos que se enquadrem nos 

critérios de suspeição clínico e ou epidemiológico (Os critérios de coleta foram 

atualizados na NT 29/2020 da SESA) entre o 4º e o 7º dias a partir do 1º dia dos 

sintomas. A coleta deverá ser realizada por profissional de saúde devidamente 

treinado e em uso de EPI apropriados: avental, óculos de proteção touca, luvas e 

máscara (N95 ou PFF2). 
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 A amostra deve ser mantida refrigerada (4-8ºC) e encaminhada ao LACEN, em até 

24 horas. 

A amostra deve ser encaminhada ao LACEN, após o cadastramento no Sistema de 

Gerenciamento do Ambiente Laboratorial (GAL). A amostra deve ir acompanhada da 

Ficha de notificação para casos suspeitos de Novo Coronavírus (COVID-19) inserida 

no ESUSVS. A amostra que chegar sem a respectiva ficha requisição e ficha de 

notificação poderá não ser processada. 

Para consulta aos resultados, a unidade demandante deverá acessar o Sistema 

GAL com login e senha do usuário. 

 

 

11.3 Orientações para Coleta, Acondicionamento e envio das Amostras para 

Coronavírus (COVID-19) 

O Lacen disponibilizará para a coleta: 

• Tubo plástico com tampa de rosca com Meio de Transporte Viral; 

• Swab de Rayon (três por tubo). 

 

Este meio (L15) é também utilizado para o Transporte de material para: Influenza, 

Isolamento de Sarampo, Isolamento de Rubéola e outros vírus respiratórios. 

 

11.1.1 Fluxo de Acondicionamento e Transporte das Amostras 
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A documentação necessária (ficha de investigação) deverá ser colocada dentro de 

um envelope e presa sobre a tampa da caixa com a identificação do destinatário. 

 

O LACEN receberá as amostras de segunda a sexta de 7:00 às 16:00hs e sábado 

em regime de plantão de 7:00 às 12:00 h. 

 

• Teste Rápido 

O município de João Neiva realiza apenas os testes rápidos recebidos pelo 

Ministério da Saúde, de acordo com Protocolo e Recomendação Médica, no Serviço 

de Síndrome Gripal de Hospital e Maternidade Sagrado Coração de Maria. Na 

Síndrome Gripal, até dia 22 de junho de 2020 os testes eram realizados com sangue 

capilar, a partir do 11º dia dos sintomas e a partir deste dia passaram a ser 

realizados com soro, após avaliação e determinação do COE Municipal. 
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12 CONDIÇÃO DE TRANSPORTE DO PACIENTE 

 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de João Neiva, atualmente possui uma 

ambulância que atua em horário administrativo, além de um veículo disponível para 

plantão de 24 horas. Durante os finais de semanas e feriados, a ambulância do 

plantão fica à disposição do Hospital e Maternidade Sagrado Coração de Maria. 

 

O centro de atendimento da síndrome gripal, possui uma ambulância básica 

exclusiva para o transporte de pacientes suspeitos e confirmados. A cada 

transporte, o veículo é higienizado. 

 

Caso o paciente apresente um alto grau de complexidade, será solicitado o veículo 

de transporte sanitário do Estado. Durante o transporte, o paciente deverá utilizar a 

máscara cirúrgica. 
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13 REDE ASSISTENCIAL 

 

13.1 Assistência na Atenção Primária de Saúde 

13.1.1 Cuidados com o paciente 

 Identificar precocemente pacientes suspeitos; 

 Pacientes suspeitos deverão utilizar máscara cirúrgica desde o momento em que 

forem identificados na triagem, até sua chegada ao local de isolamento, que 

deverá ocorrer o mais rápido possível; 

 Qualquer pessoa que entrar em contato com o caso suspeito deverá utilizar EPI 

(preferencial máscara N95, nas exposições por tempo mais prolongado e nos 

procedimentos que gerarem aerolização. Eventualmente usarão máscara 

cirúrgica em exposições eventuais de baixo risco; protetor ocular ou protetor de 

face; luvas; capote/avental); 

 Realizar higiene das mãos, respeitando os cinco momentos de higienização; 

 A provisão de todos os insumos, como sabonete líquido, preparação alcoólica e 

EPI, devem ser reforçados pela instituição, bem como os higienizantes para 

ambiente; 

 Alguns casos confirmados ou suspeitos para o SARS Cov-2 poderão não 

necessitar de hospitalização, podendo esses serem acompanhados em 

domicílio. Porém, é necessário avaliar cada caso, levando-se em consideração 

se o ambiente residencial está adequado para a internação domiciliar e se o 

paciente será capaz de seguir as medidas de precaução recomendadas pela 

equipe de saúde; 

 A Unidade de Saúde deverá manter atualizado os Programas de Operação 

Padrão (POPs). 

 

 

14.1.2 Medidas de Prevenção e Controle  

Não existe vacina para SARS CoV-2. A melhor maneira de prevenir a infecção é 

evitar exposição ao vírus. O MS sempre recomenda ações preventivas diárias, para 

ajudar a prevenir a propagação de vírus respiratórios, incluindo lavar as mãos 
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frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver 

água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool; 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 

 Evitar contato próximo com pessoas doentes e/ou que apresentem sinais e 

sintomas; 

 Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. 

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; 

 No caso de apresentar sinais e sintomas procurar a Unidade de Saúde; 

 Seguir todas orientações feitas pela equipe de saúde. 

 Importante: Recomenda-se que a Unidade de Saúde (US), ao qual o paciente em 

isolamento domiciliar esteja vinculado seja responsável pelo seu acompanhamento 

durante os 16 dias. Este acompanhamento implica em: 

 Verificar a curva térmica diária; 

 Verificar se os sintomas estão regredindo; 

 Verificar o aparecimento de sinais de agravamento. Nesse caso, providenciar a 

remoção do paciente ao hospital de referência e informar a vigilância 

epidemiológica; 

 

 

14.1.3 Contatos 

 Secretaria Municipal de Saúde: (27) 9.9576-1555 

 Disk aglomeração: (27) 9.9986-7032 

 E-mail: ouvidoria@joaoneiva.es.gov.br 

 

14.2 Outras Medidas que Evitam a Transmissão de Vírus Respiratórios 

14.2.1 Higienização das mãos 

As mãos devem ser higienizadas em momentos essenciais e necessários, de acordo 

com o fluxo de cuidados assistenciais. A ação correta no momento certo é a garantia 

de cuidado seguro para os pacientes. 
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Importante: recomenda-se que a Unidade de Saúde, a qual o paciente em 

isolamento domiciliar estiver vinculado, seja responsável pelo controle e 

monitoramento do paciente e de seus familiares por 15 dias. 

• Este acompanhamento implica em: o Verificar a curva térmica diária; 

• Verificar se os sinais e sintomas estão regredindo; 

• Verificar a progressão de sinais e sintomas, e possível agravamento, tais 

como: recrudescimento da febre e/ou surgimento de dispneia. Nesse caso, 

providenciar a remoção do paciente para o hospital de referência e informar à 

Vigilância Epidemiológica. 

 

 

14.3 Assistência Hospitalar 

14.3.1 Cuidados com o paciente 

 Identificar e isolar precocemente pacientes suspeitos (precaução padrão, por 

contato e gotículas). 

 Os pacientes suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento em 

que forem identificados na triagem até sua chegada ao local de isolamento, que 

deve ocorrer o mais rápido possível. 

 Realizar higiene de mãos, respeitando os 5 momentos de higienização (consultar 

tópico – Informações detalhadas). 

 Imediatamente antes da entrada no quarto, devem ser disponibilizadas condições 

para a higienização das mãos: dispensador de preparação alcoólica; lavatório/pia 

com dispensador de sabonete líquido; suporte para papel toalha abastecido; lixeira 

com tampa e abertura sem contato manual. 

 Limitar a movimentação do paciente para fora da área de isolamento. Se 

necessário o deslocamento, manter máscara cirúrgica no paciente durante todo o 

transporte. 

 Qualquer pessoa que entrar no quarto de isolamento, ou entrar em contato com o 

caso suspeito, deve utilizar EPI (preferencial máscara n95, nas exposições por um 

tempo mais prolongado e procedimentos que gerem aerolização; eventualmente 

máscara cirúrgica em exposições eventuais de baixo risco; protetor ocular ou 

protetor de face; luvas; capote/avental). 
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 Nos casos em que forem necessários acompanhantes, orientar quanto à 

importância da higienização das mãos. 

 A provisão de todos os insumos como sabão líquido, álcool gel, EPI devem ser 

reforçados pela instituição, bem como higienizantes para o ambiente. 

14.4 Medidas de Isolamento 

 O paciente deve ser mantido em isolamento respiratório para gotículas em quarto 

privativo. 

 O quarto deve ter a entrada sinalizada com um alerta referindo para doença 

respiratória (gotículas), a fim de limitar a entrada de pacientes, visitantes e 

profissionais que estejam trabalhando em outros locais do hospital. 

 O acesso deve ser restrito aos trabalhadores da saúde envolvidos no 

atendimento do indivíduo no serviço de saúde. 

 

 

14.5 Transporte do paciente 

14.5.1 Cuidados com o paciente 

 Isolar precocemente pacientes suspeitos durante o transporte. 

 Os pacientes suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento em 

que forem identificados na triagem até sua chegada ao local de isolamento, que 

deve ocorrer o mais rápido possível. 

 O transporte do paciente dentro do estabelecimento de saúde (realização de 

exames, por exemplo) deve ser evitado, mas, quando necessário, ele deverá 

usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do quarto. 

 Qualquer pessoa que entrar em contato com o caso suspeito deve utilizar EPI 

(preferencial máscara n95, nas exposições por um tempo mais prolongado e 

procedimentos que gerem aerolização; eventualmente máscara cirúrgica em 

exposições eventuais de baixo risco; protetor ocular ou protetor de face; luvas; 

capote/avental). 

 Realizar higiene de mãos respeitando os cinco momentos de higienização. 

 Orientar possíveis acompanhantes quanto à importância da higienização das 

mãos. 
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 A provisão de todos os insumos como sabão líquido, álcool gel, EPI devem ser 

reforçados pela instituição, bem como higienizantes para o ambiente. 

 

 

14.6 Referências Hospitalares 

 Hospital Jayme dos Santos Neves; 

Telefone da NIR: 27 3331-7553 

 Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória 

Telefone da Sala Vermelha: 27 3198-7409 

14.7 Tratamento e atendimento 

Até o momento não há medicamento específico para o tratamento da Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). No entanto, medidas de suporte devem 

ser implementadas. No atendimento, deve-se levar em consideração os demais 

diagnósticos diferenciais pertinentes e o adequado manejo clínico.  
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ANEXOS 

 

 Anexo 1- Decreto nº7.628, de 17 de março de 2020 – Decreta situação de 

emergência de saúde pública no Município de João Neiva, decorrente da pandemia 

do coronavírus (COVID-19), e dispõe sobre as medidas para contenção e 

enfrentamento. 

 

 Anexo 2- Portaria 008, de 05 de maio de 2020 –  Centro de Operações Especiais 

em Saúde. 

 

 Anexo 3- Decreto nº7.298, de 21 de abril de 2020 -  Dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID- 

19), e dá outras providências. 
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Anexo 1
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ANEXO 2 

PORTARIA Nº 008, de 05 de maio de 2020 

 

Dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre 

as ações de criação do CENTRO DE OPERAÇÕES 

ESPECIAIS EM SAÚDE, com o objetivo de 

regulamentar e operacionalizar as medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional no âmbito do Município de 

João Neiva – ES, no enfrentamento da Pandemia do 

novo Coronavírus – COVID19. 

 
 

A Secretária Municipal de Saúde de João Neiva, Gestora do Fundo Municipal de 

Saúde de João Neiva/ES, no uso de suas atribuições legais, e, 

 
Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública, de importância 

internacional, decorrente do coronavírus - COVID 19, responsável pela atual 

pandemia; 

 

Considerando o Decreto nº 4593-R, que constitui Estado de Emergência em Saúde 

Pública no Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de 

coronavírus (COVID-19); 

 

Considerando que o Município de João Neiva emitiu o Decreto n.º 7.268 de 17 de 

março de 2020, que Decreta Situação de emergência de saúde pública no Município 

de João Neiva, decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19), e dispõe sobre 

a medidas para contenção e enfretamento; 
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CONSIDERANDO O DECRETO ESTADUAL Nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, que 

institui o mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para 

o enfrentamento de emergências de saúde pública decorrente do novo coronavírus; 

 

CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 078-R, de 02 de maio de 2020, da Secretaria de 

Estado da Saúde, que dispõe sobre o mapeamento de risco para o estabelecimento 

de medidas qualificadas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do novo coronavírus; 

 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1.º: Fica instituído no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de João Neiva o 

Centro de Operações Especiais em Saúde – COES-COVID-19.  

 

I – Centro de Operações Especiais em Saúde – COES-COVID-19 será construído 

por: 

a) Secretário Municipal de Saúde: CRISTINA VALÉRIA GUIMARAES 

b) Assessora de Ações em Saúde: SAMIRA DE BORTOLI 

c) Assessora de Vigilância em Saúde: BRUNA RANGEL DE JESUS 

d) Enfermeira da Vigilância Epidemiológica; CLEIDE BEATRIZ G. DA SILVA 

e) Hospital e Maternidade Sagrado Coração de Maria: MARCELA BOINA 

SCARPATI e MARCELLE DA ROS RAVANI 

f) Médico da Atenção Primária à Saúde: KLEBER M. DOS REIS SIQUEIRA 

g) Enfermeiro da Atenção Primária à Saúde: SABRINA M. B. DO NASCIMENTO 

 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação  

 

 

Registrada e publicada, em 05 de maio de 2020 
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Gabinete da Secretária Municipal de Saúde de João Neiva, em 05 de maio de 2020 

 

 

Cristina Valéria Guimarães 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

Registrada e publicada, em 05 de maio de 2020.  

 
 

Rosilene Maria Fachetti Milani 

Assessora Técnico Administrativo 
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