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INTRODUÇÃO  
 

Diante da Emergência de Saúde Pública do Novo Coronavírus (COVID-19) e com 

base nas informações e recomendações disponibilizadas pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e Ministério da Saúde (MS), a Secretaria Municipal Saúde de Ituverava/SP (SMS), 

juntamente com Vigilância Epidemiológica, apresenta o Plano Municipal de Contingência para 

Enfrentamento do vírus 2019-nCoV. O presente documento foi elaborado pela Comissão da 

Saúde de Enfrentamento pelo COVID-19 (COSEC). 

Tem como finalidade instrumentalizar no âmbito municipal os serviços de saúde da 

rede de atenção à saúde, públicos, filantrópicos e privados para implementação de ações 

adequadas e oportunas, afim de desenvolver ações para evitar a disseminação do vírus e reduzir 

complicações e danos ocasionados pelo vírus (2019-nCoV) na população. Destaca-se que as 

medidas a serem adotadas deverão ser proporcionais e restritas aos riscos vigentes. 

Considerando as constantes atualizações disponibilizadas pela OMS e MS, este Plano está 

sujeito a ajustes decorrentes da sua utilização prática e das mudanças observadas no cenário 

epidemiológico. 
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1. DESCRIÇÃO DA INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS 

 

Os coronavírus são responsáveis por causar infecções respiratórias e intestinais em 

humanos e animais; sendo que parte das infecções por coronavírus em humanos são causadas 

por espécies de baixa patogenicidade, que ocasiona no desenvolvimento de sintomas do 

resfriado comum, que podem eventualmente levar a infecções graves em grupos de risco, idosos 

e crianças (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

A infecção humana é causada pelo SARS-CoV-2, sendo uma zoonose. O vírus é 

classificado como um beta coronavírus do mesmo subgênero da Síndrome Respiratória do 

Oriente Médio (MERS), porém de outro subtipo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Os coronavírus são considerados a segunda principal causa do resfriado comum (após 

rinovírus) e nos últimos anos, raramente causavam doenças mais graves em humanos do que o 

resfriado comum. Existem sete tipos coronavírus humanos (HCoVs) conhecidos, sendo eles o 

SARS-COV (que causa síndrome respiratória aguda grave), o MERS-COV (síndrome 

respiratória do Oriente Médio) e o SARS-CoV-2 (vírus que causa a doença COVID-19) 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2020). 

O COVID-19 é causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), foi identificado pela 

primeira vez na cidade de Wuhan, na China. Outras infecções devido ao coronavírus incluem o 

resfriado comum, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) e a Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV) (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, 2020). 

 

 

1.1 Transmissão 

 

A transmissibilidade dos pacientes infectados é cerca de 7 dias após o início dos 

sintomas. No entanto, dados preliminares do novo coronavírus (2019-nCoV) sugerem que a 

transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2020). 

A transmissão ocorre pelo contato, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato 

pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies 
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contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Devido a esses aspectos é 

imprescindível a prática da higiene frequente, a desinfecção de objetos e superfície 

contaminados, como celulares, brinquedos, maçanetas, corrimão. A forma de cumprimentar 

o outro deve mudar, evitando abraços, apertos de mãos e beijos no rosto (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2020; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2020). 

 

 

1.2 Período de Incubação 

 

Em média o período de incubação da infecção é de 5.2 dias, com intervalo que pode 

chegar até 12.5 dias, número crescente de pacientes, indicando também a ocorrência de 

disseminação de pessoa para pessoa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

 

 

1.3 Manifestações Clínicas 

 

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

simples resfriado até uma pneumonia severa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

O paciente com a doença COVID-19 apresenta geralmente os seguintes sintomas e 

sinais: febre (>37,8ºC), tosse, dispneia, mialgia e fadiga, sintomas respiratórios superiores e 

sintomas gastrointestinais, como diarreia (mais raros) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

A febre pode não estar presente em alguns casos excepcionais, como crianças, idosos, 

imunossuprimidos ou pessoas que fizeram uso de antitérmicos, é preciso a avaliação clínica e 

epidemiológica deve ser levada em consideração (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, 2020). 

O quadro clínico, é semelhante de uma Síndrome Gripal (SG), podendo variar seus 

sintomas, com uma apresentação leve e assintomática (não se sabe a frequência), 

principalmente em jovens adultos e crianças, até uma apresentação grave, com choque séptico 

e falência respiratória (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 
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1.4 Manejo Clínico 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2020), o manejo clínico da Síndrome Gripal (SG) difere 

em relação a gravidade; para casos leves é necessário incluir ações de suporte e conforto, 

isolamento domiciliar, monitoramento até a alta do paciente. Em casos graves, é necessário 

estabilizar o paciente, encaminhar e transportar o paciente com medidas de precaução aos 

serviços de urgência e emergência em ou hospitalares. A Atenção Primária/Estratégia de Saúde 

da Família (APS/ESF) cabe o papel de resolutivo dos casos leves e de identificação precoce 

para encaminhamento o mais rápido possível dos casos graves (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2020). 

É definido pelo Ministério da Saúde (2020) casos leves e graves os que apresentem os 

seguintes sinais e sintomas: 

 Casos leves: Síndrome gripal com sintomas leves (sem dispneia ou sinais e 

sintomas de gravidade), com ausência de comorbidades descompensadas que contraindicam 

isolamento domiciliar/sinais de gravidade.  

 Casos graves: síndrome gripal que apresente dispneia ou os sinais e sintomas 

de gravidade, comorbidades que contraindicam isolamento domiciliar. 

O manejo diagnóstico e terapêutico de pacientes com suspeita de infecção respiratória 

característico de Síndrome Gripal (SG), causada pelo COVID-19 ou não, dentro da APS/ESF 

deve ser seguido as etapas: identificação de caso suspeito de Síndrome Gripal e de COVID-19, 

medidas para evitar contágio na UBS/ESF, classificação do caso e estratificação da gravidade 

da Síndrome Gripal, manejo de casos leves, manejo de casos graves, notificação imediata, 

monitoramento clínico, medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

 

 

1.5 Definições Operacionais para 2019-nCoV 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2020), o manejo clínico a partir do contato inicial com 

a equipe de saúde, é preciso considerar e diferenciar cada caso. Seguem as definições de cada 

caso: 
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 Caso Suspeito 

Situação 1: Febre* e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade 

para respirar, batimento das asas nasais entre outros) e histórico de viagem para área com 

transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos 

sinais ou sintomas; ou 

Situação 2: Febre* e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade 

para respirar, batimento das asas nasais entre outros) e histórico de contato próximo de caso 

suspeito para o coronavírus (2019-nCoV), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos 

sinais ou sintomas; ou 

Situação 3: Febre* ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade 

para respirar, batimento das asas nasais entre outros) e contato próximo de caso confirmado 

de coronavírus (2019-nCoV) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento 

dos sinais ou sintomas. 

*Observação: a  febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em 

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

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

consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação. 

 Conforme o Ministério da Saúde (2020), é definido os seguintes casos: 

 Caso Provável de Infecção Humana: Caso suspeito que apresente resultado 

laboratorial inconclusivo para 2019-nCoV ou com teste positivo em ensaio de pan-

coronavírus. 

 

 Caso Confirmado de Infecção Humana: Indivíduo com confirmação 

laboratorial conclusiva para o novo Coronavírus (2019-nCoV), independente de sinais 

e sintomas. 

 

 Caso Descartado de Infecção Humana: Caso que se enquadre na definição de 

suspeito e apresente confirmação laboratorial para outro agente etiológico ou resultado 

negativo para 2019-nCoV. 

 

 Caso Excluído de Infecção Humana: Caso notificado que não se enquadrar na 
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definição de caso suspeito. Nessa situação, o registro será excluído da base de dados 

nacional. 

 

1.6 Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declara que o surto 

do novo coronavírus constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), caracterizado por ser o mais alto de nível de alerta da Organização, seguindo o 

Regulamento Sanitário Internacional (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 

2020). 

Conforme o Regulamento Sanitário Internacional (RSI), a ESPII é considerada quando 

“um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para outros países 

devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta 

internacional coordenada e imediata”; sendo a sexta vez que uma Emergência de Saúde Pública 

de Importância Internacional é declarada pela OMS (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 

DE SAÚDE, 2020). 
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2 PERFIL DEMOGRÁFICO, SÓCIOECONOMICO E DA REDE DE ATENÇÃO DO 

MUNICÍPIO 

 

O município de Ituverava está localizado a nordeste do Estado de São Paulo, com uma 

distância de 410 Km da capital, possui uma área de extensão de aproximadamente 697,8 km², 

com altitude de 605 metros. O clima predominante é tropical, com temperatura anual média de 

22ºC e precipitação média anual de 1.500 mm. A população estimada para o ano de 2019 é de 

41.824 habitantes, o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

realizado em 2010, o município possuía 38.695 habitantes, com uma densidade demográfica de 

54,87 habitantes/km². 

Em 2017, a média salarial era de 2.2 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas 

em relação à população total era de 20,4%; comparado com outros municípios do estado de São 

Paulo, ocupava as posições 311 de 645 e 330 de 645, respectivamente. Comparando outros 

municípios do país, ficava na posição 1139 e 5570 e de 1288 de 5570, respectivamente. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de meio salário mínimo por pessoa, tinha 

28,5% da população nessas condições, ficando na posição 504 de 645 dentre as cidades do 

estado e na posição 4961 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

O município de Ituverava/SP está situado na área de abrangência do Departamento 

Regional de Saúde VIII - Franca (DRS), conforme demonstrado na figura 1. 

 

Figura 1. Municípios Situados na Área de Abrangência do Departamento Regional de 

Saúde VIII - Franca (DRS). 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ituverava, (2013) 
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A saúde do município de Ituverava é composta por: 

 10 Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), atendendo 80% da população do 

município; 

 1 Unidade Básica Tradicional – Centro de Saúde II (CSII); 

 1 Ambulatório de Especialidades NGA-23; 

 1 Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF); 

 1 Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipe Multiprofissional 

de Apoio (EMAP); 

 1 Ambulatório de Testagem de Doenças Sexualmente Transmissíveis – DSTs/AIDS; 

 1 Unidade de Urgência e Emergência/SAMU; 

 1 Centro Especializado em Reabilitação II (CER); 

 1 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); 

 1 Farmácia Central; 

 9 Dispensários de Medicamentos; 

 1 Laboratório Municipal de Análises Clínicas; 

 1 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO; 

 9 Unidades de Estratégias de Saúde Bucal (ESB); 

 1 Vigilância em Saúde dividida em Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e 

Controle de Endemias; 

 1 Santa Casa de Misericórdia; 

 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva, sendo 9 do SUS; 

 1 Unidade de Terapia Renal Substitutiva (TRS); 

 1 Ambulatório Médico de Especialidades regional (AME); 

 1 Hospital Particular; 

 1 Almoxarifado da Saúde; 

 1 Setor de Transporte da Saúde. 

A alta complexidade é encaminhada para os municípios de Franca, Ribeirão Preto e 

Barretos. 
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3 OBJETIVOS E METAS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Organizar e orientar as ações na Rede de Serviços de Atenção à Saúde do SUS no 

âmbito municipal para identificação, manejo, ações de prevenção, promoção da saúde e 

controle para o enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19) no Município Ituverava/SP 

diante da Pandemia estabelecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS).  

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Monitorar oportunamente os casos do novo Coronavírus (COVID-19) no Município de 

Ituverava/SP; 

 Organizar as ações de controle e vigilância, de acordo com o cenário epidemiológico e 

evitar que os casos confirmados evoluam para o óbito, por meio de suporte da equipe de saúde; 

 Aplicar medidas de prevenção a fim de evitar a transmissão do vírus entre profissionais de 

saúde e pacientes e população em geral;  

 Definir as responsabilidades por componente (vigilância em saúde, assistência, suporte 

laboratorial, comunicação, transporte e gestão);  

 Organizar e orientar o fluxo dos pacientes com suspeita de infecção pelo novo Coronavírus 

(COVID-19), na rede municipal de saúde e com a rede de referência definida pela Secretaria 

Municipal da Saúde de Ituverava/SP (SMS).  

A SMS instituiu a Comissão da Saúde de Enfrentamento ao COVID-19 (COSEC) a fim 

de garantir a promoção de ações intersetoriais e estabelecer as responsabilidades por setores 

específicos. 

 

 

3.3 Metas 

 Identificar, manejar, investigar, monitorar e notificar 100% dos casos suspeitos de 

Coronavírus; 
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 Aplicar ações de prevenção e promover a saúde em tempo oportuno; 

 Investigar 100% dos casos de óbitos de Coronavírus; 
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4 COMPONENTES DO PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVIRUS 

O Plano Municipal de Contingência do Coronavírus está estruturado em oito 

componentes, cada um deles adaptado aos protocolos do Ministério da Saúde, do Estado da São 

Paulo e voltado para a sua operacionalização. São eles:  

 Vigilância em Saúde; 

 Vigilância Epidemiológica; 

 Assistência à Saúde Bucal 

 Atenção Básica à Saúde; 

 Assistência na Urgência e Emergência e Hospitalar; 

 Assistência Farmacêutica; 

 Assessoria de Comunicação;  

 Transporte em Saúde. 

 

 

4.1 Vigilância em Saúde 

 

 Revisar as definições de vigilância periodicamente, diante de novas recomendações da 

OMS;  

 Ressaltar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para 

infecção humana por COVID-19;  

 Consolidar os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação e 

monitoramento de casos suspeitos para infecção humana pelo COVID-19, conforme a 

estabelecido, no devido sistema de informação em saúde orientado pelo MS;  

 Fortalecer e 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; 

 Orientar os profissionais de saúde e população em relação as medidas de prevenção 

(lavagem de mãos, uso do álcool gel 70%, limpeza e desinfecção de superfícies com 

água sanitária de álcool 70%, etiqueta respiratória, uso de equipamentos de proteção 

individual pelos profissionais de saúde (EPI), evitar aglomerações) e buscar 

informações em fontes confiáveis; 
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 Realizar orientações juntamente com a imprensa, seguindo normatizações de órgãos 

oficiais. 

 

 

4.2 Vigilância Epidemiológica 

 

 Atualização e disponibilização de dados para as unidades de saúde sobre a situação 

epidemiológica municipal, com orientações sobre medidas de prevenção e controle para 

a infecção humana pelo COVID-19; 

 Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG), Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG) e COVID-19, através da Vigilância Epidemiológica nos sistemas 

de informação da rede, para permitir avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão; 

 Acompanhamento das equipes de saúde das UBS/ESF no monitoramento dos pacientes 

com Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e COVID-19 

acompanhado em domicílio pelo telefone e por visita domiciliar, com supervisão da 

vigilância epidemiológica; 

 Realização de notificações em tempo real para Ministério da Saúde; 

 Atualização e disponibilização de dados através do boletim epidemiológico para a 

população. 

 

 

4. 3 Assistência a Saúde Bucal 

 

 Reorganização do processo de trabalho nos serviços, com a garantia da continuidade do 

atendimento dos casos de urgência e emergência odontológica e o adiamento de procedimentos 

eletivos (agendados), com produção de aerossol;  

 Maior espaçamento de tempo entre os atendimentos para garantir a adoção das medidas 

de biossegurança necessárias, visando a preservação da saúde dos usuários e dos profissionais; 

adiamento de atendimento de pacientes com sintomatologia sugestiva de COVID-19 e síndrome 

gripal (SG), exceto em casos de urgência/emergência;  

 A recomendação da Secretaria Municipal da Saúde é que os profissionais que atuam no 
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setor privado reorganizem seus processos de atendimento e fiquem atentos às orientações 

técnicas de restrição parcial ou total de funcionamento, decorrentes do avanço da pandemia e 

de novas orientações por parte do Governo Federal, Estadual e Municipal. 

 

4.4 Atenção Básica à Saúde 

   

 Na Atenção Básica devem ser priorizados atendimentos nos seguintes grupos: idosos 

(pessoas com 60 anos ou mais), pessoas com doenças crônicas, gestantes e puérperas; 

 Os casos de síndromes gripais sem complicações ou sem comorbidades serão 

acompanhados pela UBS/ESF; 

  As consultas da agenda programática dos médicos clínico geral e das enfermeiras estão 

suspensas por tempo indeterminado e serão reagendadas quando houver normalização 

dos serviços de saúde para que não haja prejuízo ao paciente, atendidos os casos de 

demanda espontânea com sintomas gripais e outras comorbidades prioritárias; 

 Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) tiveram uma atualização na sua principal 

atribuição, as visitas domiciliares de rotina foram suspensas, ficando apenas com as 

visitas domiciliares de intercorrência, e outras ações necessárias para o enfrentamento; 

 A função da ESF é o de assumir papel resolutivo frente aos casos leves e de identificação 

precoce e encaminhamento rápido e correto dos casos graves, mantendo a coordenação 

do cuidado destes últimos; 

 
 

4.5 Assistência do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

 

 Os profissionais do NASF (nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogas, pediatra e 

médico ginecologista) realizam o trabalho de orientação e acompanhamento da 

população no controle e prevenção de doenças por meio da promoção em saúde, e no 

momento suas ações estão direcionadas para o enfrentamento do COVID-19 e suas 

complicações; 

 As atividades em grupo foram suspensas para evitar aglomerações e retornarão após 

normalização da situação. 
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4.6 Assistência de Urgência e Emergência ou Hospitalar 

 

 Identificar e dar assistência no atendimento pré-hospitalar (APH) e encaminhar o 

paciente estabilizado para a urgência e emergência ou hospitalar; 

 Assistência à saúde aos casos graves para a rede de urgência e emergência ou 

hospitalar, seguindo protocolo da instituição. 

 

 

4.7 Assistência Farmacêutica  

 

 Equipe orientada sobre uso de EPIs; 

 Distanciamento de 2 metros nas filas; 

 Atendimento individualizado para evitar aglomerações; 

 Orientar os pacientes a fazer prévio contato via telefone, a fim de verificar a 

disponibilidade do medicamento visando evitar que o mesmo saia de casa sem 

necessidade; 

 Garantir estoque de medicamentos para atendimento de pacientes atendidos nas 

UBS/ESF; 

 Disponibilizar medicamentos indicados conforme protocolos atualizados do MS para 

tratamentos dos pacientes; 

 Dispensação de medicamentos de uso contínuo e controlados para 60 dias de acordo 

com a Resolução – RDC no 357, de 24 de março de 2020; 

 Prorrogação da validade para 30 dias do Requerimento Administrativo para 

fornecimento de medicamentos, dietas e fraldas; 

 Prorrogação da validade da prescrição de medicamentos de uso contínuo para 60 dias; 

 Dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica para 90 dias. 
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4.8 Assessoria de Comunicação 

 

 Divulgar e atualizar a população frente aos protocolos, fluxos, boletins e orientações 

da saúde em relação ao COVID-19. 

 

 

4.9 Transporte em Saúde 

 É de responsabilidade do transporte municipal da saúde encaminhar pacientes graves da 

UBS/ESF para rede de urgência e emergência ou hospitalar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A SMS de Ituverava/SP diante do enfretamento do COVID-19 vem seguindo todas as 

recomendações do MS, Secretaria Estadual da Saúde do Estado de São Paulo e Prefeitura 

Municipal de Ituverava/SP está adotando todas as medidas necessárias para prevenção, 

tratamento e monitoramento dos casos, através da comunicação imediata com a rede pública e 

privada. 

Através de protocolos atualizados e medidas de precaução para os servidores públicos 

municipais. Orientações a todos os serviços do município e mantendo a população informada 

com as devidas medidas de controle e proteção. 

Foi elaborado um boletim informativo, atualizado diariamente, mantendo a população 

informada da atual situação epidemiológica do município. 
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