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INTRODUÇÃO 
 

 A pandemia de COVID-19, em curso, é uma doença respiratória aguda 

causada pelo Coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2), tendo 

como sintomas mais comuns: febre, tosse seca e cansaço, mas que evolui, em uma 

parcela dos casos, para agravamento e morte.  

 A doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de 

Hubei, República Popular da China, em 1 de dezembro de 2019, mas o primeiro caso só 

foi reportado em 31 de dezembro do mesmo ano. Acredita-se que o vírus tenha uma 

origem zoonótica, porque os primeiros casos confirmados tinham principalmente 

ligações ao Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan, que também vendia 

animais vivos. 

 Após a doença se espalhar por diversos países no mundo com proporções 

epidêmicas, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto 

uma pandemia. No Brasil, o Ministério da saúde declarou em 03 de fevereiro, por meio 

da Portaria MS nº 188, Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, 

estabeleceu o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-nCoV), 

responsável pelas ações coordenadas de vigilância e atenção à saúde em todo o País e 

publicou, ainda neste mês, o Plano de Contingência Nacional. Por meio do Ofício 

Circular SES/SVS n 35 de06 de março de 2020 a Secretaria de Estado de Saúde do Rio 

de Janeiro (SES), encaminhou aos Secretários do Estado o Plano de Resposta à 

Emergência ao Coronavírus no Estado do Rio de Janeiro. Em 16 de março de 2020, o 

Governo do Estado do Rio de Janeiro reconhece a situação de emergência em saúde 

pública no seu território, por meio do Decreto nº 46.973/2020 (RIO DE JANEIRO, 

2020). 

 No dia 04 de março, antes mesmo da doença ser declarada uma 

pandemia, foi implantado, no âmbito da Secretaria Municipal de saúde de Araruama, o 

Gabinete de Crise para o Enfrentamento ao Coronavírus, composto por todos os 

gestores de serviços de saúde e Defesa Civil Municipal. A partir da discussão técnica 

deste grupo iniciou-se a organização do sistema de saúde para o enfrentamento à 

pandemia, no âmbito municipal. O grupo estabeleceu a criação de um grupo no 



whatsapp para as comunicações em tempo real e uma reunião semanal para a avaliação, 

discussão e tomada de decisão. Nesta ocasião foram definidas ações a partir dos dez 

passos propostos pelo Ministério da Saúde, para a organização do enfrentamento. 

Dentre estas ações foi estabelecida também a elaboração do Plano de Contingência. 

 Em 17 de março, é realizada uma reunião da SES/RJ com os 

representantes das Secretarias de Saúde da Baixada Litorânea e da SVS/SES, onde 

foram discutidos alguns parâmetros para a construção dos planos de contingência 

municipais entre outros tópicos. Foi solicitada também a elaboração de um plano 

regional que foi encaminhado, pela Secretaria Executiva da Comissão Intergestores 

Regional da Baixada Litorânea – CIR/BL, à Assessoria de Regionalização da SES em 

19 de março de 2020, por meio da CI/SES/AR/SECIRBL SEI nº12.  

 Nesta ocasião a Secretária de Saúde deste Município apresentou a SES a 

primeira versão deste Plano, que foi revisado em 06 de abril e logo após, em 9 de abril, 

sendo, a terceira revisão do documento. A necessidade de atualizações sucessivas do 

plano se dá em decorrência das rápidas mudanças no cenário epidemiológico da doença, 

da intensa produção de conhecimentos científicos neste momento e do surgimento de 

recursos científicos e tecnológico que estão sendo apresentados, propiciando um 

aperfeiçoamento do planejamento de insumos e recursos necessários. Vale destacar que 

no momento da elaboração da versão inicial não havia estudos sobre a prospecção da 

doença no Brasil. A única informação que tínhamos para trabalhar, com base na 

ocorrência em outros países, era a estimativa de que dos infectados, 20% dos infectados 

seriam sintomáticos, 15% necessitariam de internação e 5% necessitariam de UTI, sem 

que tivéssemos expectativa do percentual esperado de infectados. 

 O Plano de Contingência tem por objetivo de nortear a atuação da 

Secretaria Municipal de Saúde na resposta à emergência de saúde pública, buscando 

uma atuação coordenada de seus serviços e integrada às ações das demais esferas de 

gestão do SUS, observando as orientações editadas pelo Ministério da Saúde e 

Secretaria de Estado de Saúde. 

  



 

1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 

1.1. Território e população 

 

 O município de Araruama possui área de 638,150 km², marcada por 

planícies e alguns lagos, entre os quais a Lagoa de Araruama e a Lagoa de Juturnaíba, 

situada entre os municípios de Araruama e Silva Jardim. Geograficamente é o maior 

município da Região dos Lagos, situa-se a 112 km da cidade do Rio de Janeiro, com 

uma população estimada pelo IBGE de 132.400 habitantes (2019) e  densidade 

demográfica , em 2010, de 175,55 hab./km
2
 (IBGE, 2020). 

 

Araruama possui cinco distritos. Dentre eles, três são urbanos (Araruama, 

Praia Seca e Iguabinha) e dois são rurais (Morro Grande e São Vicente).  

 Araruama (1º distrito-sede): É caracterizado pela maior concentração de 

edifícios, instituições de saúde, instituições de estudo, igrejas e centros de 

entretenimento. Junto com o distrito sede de Cabo Frio é o principal centro 

comercial da região dos Lagos. Também é conhecido por suas praias limpas e 

calmas como a Orla que fica no Centro e a Praia da Pontinha, bairro que fica 

próximo. 

 Morro Grande (2º distrito): É o distrito que se caracteriza pela produção rural e 

possui a maior extensão territorial de Araruama. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%ADcie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_de_Araruama
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Silva_Jardim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_dos_Lagos
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Morro_Grande_(Araruama)&action=edit&redlink=1


 São Vicente de Paula (3º distrito): Um distrito em expansão, também é 

caracterizado pela produção de produtos rurais. 

 Praia Seca (4ºdistrito): O distrito se caracteriza pela sua grande vocação 

turística. Nele estão as principais praias oceânicas do município e a maior parte 

de casas de veraneio. Caracteriza-se também pela produção de sal. 

 Iguabinha (5º distrito): É um distrito muito conhecido do município. Este distrito 

encontra-se em expansão por possuir grande parte de casas e apartamentos de 

veraneio. Também abriga algumas das mais belas praias do município que, todos 

os anos, principalmente na época do carnaval, atraem milhares de turistas. 

 

1.2. Sistema de Saúde no Município 

 

 No ano de 2009, o estado do Rio de Janeiro optou por não trabalhar com 

o desenho de Macro e Microrregiões de Saúde, seguindo as orientações e diretrizes 

implementadas desde 2006, a partir do Pacto pela Saúde. Assim, as Regiões de Saúde 

foram definidas e pactuadas entre os gestores municipais, estadual e o Conselho 

Estadual de Saúde, sendo mantido o desenho presente no PDR 2001, com nove Regiões 

de Saúde, sendo: Baía da Ilha Grande, Baixada Litorânea, Centro Sul, Médio Paraíba, 

Metropolitana I, Metropolitana II, Noroeste, Norte e Serrana. Em 2011, as Regiões de 

Saúde foram revistas no âmbito dos órgãos colegiados e pactuadas na 10ª reunião 

ordinária da CIB por meio da Deliberação CIB nº 1452 de 09 de novembro de 2011, 

permanecendo com o desenho de 9 Regiões de Saúde. Araruama pertence à Região de 

Saúde da Baixada Litorânea, composta também pelos municípios de Saquarema, Iguaba 

Grande, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Armação dos Búzios, 

Casimiro de Abreu e Rio das Ostras. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Vicente_de_Paulo_(Araruama)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_Seca
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Iguabinha&action=edit&redlink=1


 

De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – 

CNES, competência fevereiro/2020, Araruama dispõe de 282 estabelecimentos na área 

da Saúde, sendo 34 públicos e destes 33 municipais e 1 estadual, conforme demonstrado 

na tabela abaixo: 

Tipo de Estabelecimento Administraç

ão Pública 

Estadual ou 

Distrito 

Federal 

Administraç

ão Pública 

Municipal 

Demais 

Entidades 

Empresari

ais 

Entidades 

sem Fins 

Lucrativos 

Pessoas 

Físicas 

Total 

ACADEMIA DA SAÚDE - 1 - - - 1 

CENTRO DE ATENÇÃO 

HEMOTERÁPICA E/OU 

HEMATOLÓGICA 

- 1 - - - 1 

CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL-CAPS 

- 1 - - - 1 

CLÍNICA 

ESPECIALIZADA/AMBULATOR

IO ESPECIALIZADO 

- 1 34 2 - 37 

CONSULTORIO - - 14 - 173 187 

HOSPITAL GERAL 1 1 2 1 - 5 

LABORATORIO DE SAUDE 

PUBLICA 

- 1 - - - 1 

POLICLINICA - 3 3 - - 6 

POSTO DE SAUDE - 19 - - - 19 

PRONTO ANTEDIMENTO - 1 - - - 1 

SECRETARIA DE SAUDE - 1 - - - 1 

UNIDADE DE SERVICO DE 

APOIO DE DIAGNOSE E 

TERAPIA 

- - 19 - - 19 

UNIDADE DE VIGILANCIA EM 

SAUDE 

- 1 - - - 1 

UNIDADE MOVEL TERRESTRE - 2 - - - 2 

Total 1 33 72 3 173 282 

 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES 

 

  



 

 

1.2.1. Unidades hospitalares e leitos 

A tabela abaixo apresenta os totais de leitos SUS e não SUS, por tipo de leitos, 

existentes em Araruama: 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETÁRIA DE ATENCÃO À SAÚDE 

17/4/2020 
DATASUS 

 

CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

 

RELATÓRIO TIPO LEITO 

ESTADO:RIO DE JANEIRO 

MUNICIPIO:ARARUAMA 

 

 

Descrição Existente Sus Não Sus 
CIRÚRGICO 

 
BUCO MAXILO FACIAL 2 2 0 
CIRURGIA GERAL 32 19 13 
GINECOLOGIA 5 0 5 
NEFROLOGIAUROLOGIA 1 0 1 
NEUROCIRURGIA 6 5 1 
OFTALMOLOGIA 2 0 2 
ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA 31 26 5 
PLASTICA 7 0 7 
TOTAL 86 52 34 
CLÍNICO 

 
AIDS 2 2 0 
CARDIOLOGIA 2 0 2 
CLÍNICA GERAL 28 24 4 
TOTAL 32 26 6 
COMPLEMENTAR 

 
UNIDADE ISOLAMENTO 5 5 0 
UTI ADULTO - TIPO II 16 9 7 
UTI PEDIATRICA - TIPO II 4 4 0 
UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS ADULTO 7 7 0 
TOTAL 32 25 7 
OBSTÉTRICO 

 
OBSTETRICIA CIRURGICA 11 0 11 
OBSTETRICIA CLÍNICA 9 0 9 
TOTAL 20 0 20 
PEDIATRICO 

 
PEDIATRIA CLÍNICA 11 8 3 
PEDIATRIA CIRURGICA 5 4 1 
TOTAL 16 12 4 
OUTRAS ESPECIALIDADES 

 
PNEUMOLOGIA SANITARIA 4 4 0 
TOTAL 4 4 0 

Sumário 
 

TOTAL CLÍNICO/CIRÚRGICO 118 78 40 
TOTAL GERAL MENOS COMPLEMENTAR 158 94 64 

 

 



A seguir são detalhados os leitos, cadastrados no CNES, por unidades 

hospitalares existentes no Município. Destas unidades a seguir o HC Lagos e o 

CLINICENTER não possuem leitos no SUS. 

Leitos do HCLagos, cadastrados no CNES 

 

 

Leitos do CLINICENTER, cadastrados no CNES 

 



 

Leitos do Hospital de São Vicente, cadastrados no CNES

 

 

 

Leitos do Hospital estadual Roberto Chabo, cadastrados no CNES 

 

 



 O Município dispõe também de uma UPA 24h que dispõe de 2 leitos de 

isolamento, 4 leitos na sala vermelha e 12 leitos na sala amarela. Neste momento um 

leito de isolamento está destinado exclusivamente para o atendimento de pacientes 

suspeitos de COVID-19. 

 Diante da situação de Pandemia, o Município de Araruama requisitou as 

instalações ocupadas pela Fundação Médica Hospitalar São Silvestre para 

enfrentamento da infecção humana pelo Novo Coronavírus, por meio do Decreto n.º 

064 de 20 de março de 2020, que se encontrava fechado e realizou obra de reforma para 

implantação do Hospital de Campanha, com 24 leitos, sendo 4 de unidade intermediária, 

2 de unidade de paciente grave e 18 de enfermaria. O Hospital de Campanha COVID-

19, foi inaugurado em 15 de abril. 

 

1.2.2. Disponibilidade de equipamentos hospitalares de relevância para a 

assistência aos pacientes com SRAG/COVID-19 

 A tabela abaixo, demonstra o quantitativo de equipamentos cadastrados 

no CNES, no âmbito público e privado de relevância direta para a assistência aos 

pacientes graves de COVID-19: 

Equipamento Administração 

Pública Estadual 

ou Distrito 

Federal 

Administração 

Pública 

Municipal 

Demais 

Entidades 

Empresariais 

Entidades sem 

Fins Lucrativos 

Total 

RAIO X ATE 100 MA 3 1 4 - 8 

RAIO X DE 100 A 500 MA - 1 10 - 11 

RAIO X MAIS DE 500MA 1 1 2 - 4 

TOMÓGRAFO 

COMPUTADORIZADO 

1 - 4 - 5 

RESSONANCIA 

MAGNETICA 

- - 2 - 2 

USINA DE OXIGENIO 1 1 - - 2 

BOMBA DE INFUSAO 137 - 12 7 156 

MONITOR DE PRESSAO 

INVASIVO 

13 - 4 - 17 

MONITOR DE PRESSAO 

NAO-INVASIVO 

- 7 9 3 19 

 REANIMADOR 

PULMONAR/AMBU 

34 - 15 10 59 

RESPIRADOR/VENTILADO

R 

42 3 11 1 57 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES 



 Acrescenta-se que, houve recentes aquisições de respiradores pelo 

Município de Araruama, e que ainda carecem de ser informados no CNES. Deste modo, 

a tabela a seguir apresenta o quantitativo de respiradores existentes, por situação na 

unidade de saúde/local: 

Unidade de Saúde/ Respiradores Respiradores de 

Transporte 

UPA 24H 4 2 

Hospital de São Vicente 2 1 

Hospital de Campanha COVID-19 5 1 

Almoxarifado aguardando instalação 2 1 

Comprado aguardando entrega 2 0 

   

Total 15 5 

 

 No dia 8 de abril de 2020, foi aberto o processo administrativo 

2020/12799 para compras de 10(dez) novos respiradores para atender às necessidades 

das unidades de saúde de Araruama. 

 A Tomografia computadorizada é o exame de imagem de eleição para 

compor o diagnóstico da COVID-19. O exame está sendo disponibilizado pelo Estado 

no Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC). 

 

1.2.3. Ambulâncias 

A Secretaria de saúde dispõe de 11 ambulâncias comuns e 1 ambulância UTI 

distribuídas nas unidades de saúde para garantir agilidade no atendimento, conforme 

apresentado a seguir: 

UNIDADE SEDE 
Nº E TIPO DE AMBULÂNCIA 

Comum UTI 

Posto de Morro Grande 1  

Posto de Praia Seca 2  

Hospital de São Vicente 2  

Sobara 1  

UPA 24h 4 1 

Hospital de Campanha COVID-19 1  

Total 11 1 

  



 
2. CENÁRIO ATUAL E PROSPECÇÃO DE CENÁRIOS 

EPIDEMIOLÓGICOS 

Cenário Epidemiológico do COVID-2019 até 20 de abril de 2020 no Brasil 

contabiliza 40.581 casos confirmados, com registro de 2.575 óbitos (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2020a). O Estado do Rio de Janeiro, até o dia 22 de abril, apresentou 5.552 

casos confirmados de infecção pelo COVID-19, com 490 óbitos, sendo a Região da 

Baixada Litorânea com 103 casos confirmados e 12 óbitos. Na mesma data, Araruama 

registrou 19 casos confirmados e um óbito (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, 

2020c) 

No dia 26 de março de 2020, o Imperial College of London publicou 

números previstos para os desfechos da pandemia em todos os países, nos cenários sem 

intervenção, com mitigação, e com supressão. O estudo prevê que mitigação envolve 

proteger os idosos (reduzir 60% dos contatos) e restringir apenas 40% dos contatos do 

restante da população; supressão envolve testar e isolar os casos positivos, e estabelecer 

distanciamento social para toda a população; supressão precoce – implementada em 

uma fase em que há 0,2 mortes por 100.000 habitantes por semana e mantida e a 

supressão tardia – implementada quando há 1,6 mortes por 100.000 habitantes por 

semana e mantida. Os autores do estudo modelaram essas curvas com base nos padrões 

de dispersão dos países ricos e alertam que nos países pobres os resultados da pandemia 

podem ser piores do que o previsto, considerando que não foram levados em conta a 

existência de favelas, comunidades sem abastecimento de água e/ou saneamento, entre 

outros complicadores existentes no Brasil (REVISTA CLÍNICA VETERINÁRIA, 

2020). 

 A tabela abaixo, apresenta estimativas dos 5 cenários, para a população 

de Araruama, calculados de forma proporcional aos os números calculados no estudo 

para o Brasil. 

Cenário  Pessoas 

infectadas 

Pessoas com 

necessidade de 

hospitalização 

Pessoas com 

necessidade 

de UTI 

Óbitos 

Cenário: sem intervenção 116.977 3.866 951 717 

Cenário 2: mitigação 76.008 2.512 618 466 



Cenário 3: supressão tardia 75.267 2.487 611 462 

Cenário 4: supressão precoce 30.894 1.021 251 189 

Cenário 5: supressão 7.136 236 58 34 

 

3. ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA AO SURTO DE 
CORONAVÍRUS 

 

 A organização da resposta do Município está coordenada com a resposta 

do Estado e deste com a do Ministério da Saúde para que haja sinergia dos esforços e 

evite-se desperdícios de recursos e confusão de orientações por parte da população. 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde, 2020e. 

Transmissão Comunitária 

 No momento atual o Estado do Rio de Janeiro considera-se no nível II de 

contingência e no dia 20 de março o Ministério da Saúde declarou o reconhecimento da 



Transmissão comunitária do Coronavírus (Covid-19) em todo território nacional, por 

meio da Portaria nº 454 de 20 de março de 2020 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020h).  

 Define-se como transmissão comunitária a ocorrência de casos 

autóctones sem vínculo epidemiológico a um caso confirmado que pertença a uma 

cadeia de transmissão conhecida. A transmissão comunitária é uma modalidade de 

circulação na qual as autoridades de saúde não conseguem mais rastrear o primeiro 

paciente que originou as cadeias de infecção, ou quando esta já envolve mais de cinco 

gerações de pessoas. Ela difere dos casos importados (quando uma pessoa adquire o 

vírus em viagens ao exterior) e da transmissão local (quando alguém é contaminado por 

contato com alguém infectado em outro país). As situações de transmissão comunitária 

significam que o vírus está mais disseminado, demandando cuidados mais efetivos. 

 De acordo com a deflagração dos níveis de contingência as esferas de 

gestão utilizam-se de atos legais para viabilizar as ações necessárias para a garantia de 

resposta ao quadro epidemiológico em curso. 

 Nesta direção, e, considerando que estamos no nível II de contingência, a 

Prefeitura de Araruama lançou mão, até o momento, dos seguintes atos legais 

(ARARUAMA, 2020b): 

 17/04/2020 - DECRETO Nº 84 DE 17 DE ABRIL DE 2020 Decreta estado de 

calamidade pública no Município de Araruama do Estado do Rio de Janeiro em 

decorrência do novo Coronavírus (Covid-19), e dá outras providências  

 16/04/2020 - DECRETO Nº 083, DE 16 DE ABRIL DE 2020. Ratifica a situação 

de emergência no Município de Araruama e da outras providencias quanto ao 

serviço funerário em função do COVID-19 e ratifica o Decreto º 079 de 08 de abril 

de 2020. 

 13/04/2020 - DECRETO Nº 080 DE 13 DE ABRIL DE 2020 Dispõe sobre a 

prorrogação necessária das medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (CIVID-19) e dá 

outras providências dentro do Município10/04/2020 - PLANO DE 

CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA O CORONAVÍRUS SARS-CoV-2 (Covid-

19) 

 03/04/2020 - AVISO CHAMAMENTO PÚBLICO - conforme solicitação da 

Secretaria Municipal de Administração, pelo Processo Administrativo n° 



10549/2020.03/04/2020 - DECRETO N º 075 DE 03 DE ABRIL DE 2020. “Revoga 

em parte o inciso X do Art. 2º do Decreto nº 070 de 30 de março de 2020 e dá outras 

providências”. 

 01/04/2020 - LEI Nº 2.468 DE 01 DE ABRIL DE 2020 Ratifica o estado de 

emergência no Município de Araruama, declarado pelo Poder Executivo através do 

Decreto nº 65 de 21 de março de 2020, em razão da pandemia do Coronavírus 

(Covid-19), e autoriza a adoção de medidas 

 30/03/2020 - DECRETO Nº 070 DE 30 DE MARÇO DE 2020 Dispõe sobre a 

prorrogação necessária das medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá 

outras providências dentro do Município 

 26/03/2020 - DECRETO Nº 069 DE 26 MARÇO DE 2020. “Autoriza o 

funcionamento de pequenos estabelecimentos no Município de Araruama, na forma 

que disciplina e dá outras providências.” 

 25/03/2020 - DECRETO Nº 068 DE 25 MARÇO DE 2020. “Autoriza o 

funcionamento de pequenos estabelecimentos e da feira livre em Araruama na forma 

que disciplina e dá outras providências.” 

 23/03/2020 - PORTARIA Nº 1594 DE 23 DE MARÇO DE 2020 

 23/03/2020 - DECRETO Nº 067, DE 23 DE MARÇO DE 2020. Altera o Decreto nº 

128 de 01 de outubro de 2019 que “Estabelece o Calendário de Recolhimento dos 

Tributos Municipais para o exercício de 2020”. 

 21/03/2020 - DECRETO N.65, DE 21 DE MARÇO DE 2020. “Declara situação de 

emergência no Município de Araruama e define outras medidas para o 

enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus.” 

 21/03/2020 - DECRETO N.65, DE 21 DE MARÇO DE 2020. “Declara situação de 

emergência no Município de Araruama e define outras medidas para o 

enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus.” 

 21/03/2020 - DECRETO Nº 66, DE 21 MARÇO DE 2020. Estabelece conjunto de 

ações necessárias à redução do contágio pelo COVID-19 - Coronavírus, e dá outras 

providências. 

 20/03/2020 - DECRETO Nº 061 DE 20 DE MARÇO DE 2020. Dispõe sobre nova 

medida para auxiliar no enfrentamento da propagação decorrente do novo 



Coronavírus (COVID-19), em decorrência da situação de emergência na saúde 

pública e de outras providências dentro do Município. 

 20/03/2020 - DECRETO N.º 064 DE 20 DE MARÇO DE 2020. “Requisita as 

instalações ocupadas pela Fundação Médica Hospitalar São Silvestre para 

enfrentamento da infecção humana pelo novo Coronavírus.” 

 19/03/2020 - PORTARIA Nº 1592 DE 19 DE MARÇO DE 2020 

 16/03/2020 - PORTARIA Nº 1587 DE 16 DE MARÇO DE 2020 

 16/03/2020 - PORTARIA Nº 1590 DE 16 DE MARÇO DE 2020 

 13/03/2020 - DECRETO N° 55 DE 13 DE MARÇO DE 2020 - Dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus (2019–n CoV) e dá outras providências dentro 

do Município de Araruama/RJ  



 
4. DEFINIÇÃO DE CASOS E NOTIFICAÇÃO 
 

4.1. Definição de casos 

 A definição de casos suspeitos para este plano está orientada pela NOTA 

TÉCNICA – SVS/SES-RJ Nº 22-A/2020, de 7/4/2020, que cita que, com a mudança do 

critério de definição de casos, a partir da Portaria Nº 454, de 20 de março de 2020/MS, 

que “declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do 

Coronavírus (Covid-19)” (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, 2020b), o Estado 

do Rio de Janeiro adotou as seguintes definições operacionais para notificação de casos 

de Síndrome Gripal: 

 

SINDROME GRIPAL (SG): indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado 

por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de 

garganta OU coriza OU anosmia OU ageusia OU náusea/vomito OU diarreia. Em 

crianças (menores de 2 anos), na ausência de outro diagnóstico específico, deve também 

ser considerado a obstrução nasal. Em idosos a febre poderá estar ausente e deverão ser 

considerados outros critérios específicos de agravamento, como sincope, confusão 

mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. 

 

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): Síndrome Gripal que 

apresente: dispneia/desconforto respiratório OU Pressão persistente no tórax OU 

saturação de O2 menor que95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou 

rosto. Em crianças além dos itens anteriores, devem ser observados os batimentos de asa 

de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 

 

4.2. descarte de casos 

 O descarte poderá ser feito por critério Clínico-Epidemiológico: Caso 

suspeito de SG ou SRAG com resultado laboratorial negativo, para CORONAVÍRUS 

(SARS-COV-2 não detectável pelo método de RT-PCR em tempo real), considerando a 

oportunidade da coleta OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico. 



 Os casos poderão ser confirmados ou descartados de acordo com os 

seguintes critérios: 

 

POR CRITÉRIO LABORATORIAL: caso suspeito de SG ou SRAG com teste: 

• Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2): com 

resultado detectável para SARS-CoV2. Amostra clínica coletada, preferencialmente até 

o sétimo dia de início de sintomas. 

• Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos para o 

SARSCoV2, validados pelo MS): com resultado positivo para anticorpos IgM e/ou IgG. 

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

 

POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito de SG ou SRAG 

com: Histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do 

aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e 

para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. 

 Durante o período de migração dos dados da base do RedCap para o 

sistema E-SUS, a vigilância municipal fará diariamente a consulta no GAL para 

verificar resultados positivos atendidos em outros municípios. 

 

4.3. Notificação de casos 

 Os casos suspeitos, prováveis e confirmados, em serviços públicos e 

privados, devem ser notificados de forma imediata pelo profissional de saúde 

responsável pelo atendimento, ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em 

Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e para a Vigilância 

Epidemiológica Municipal. Responsável: Mariana Lopes Nogueira, Tel.: (22) 98817-

3956; E-mail: ve.araruama@gmail.com.  As informações devem ser inseridas na ficha 

de notificação constante no link:  

https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=TPMRRNMJ3D e a CID10 que deverá ser 

utilizada é a:B34.2 – Infecção por Coronavírus de localização não especificada.  

 Os casos suspeitos de COVID-19 que também atendem a definição de 

caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) devem ser notificados 

mailto:ve.araruama@gmail.com
https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=TPMRRNMJ3D


CONCOMITANTEMENTE no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica 

da Gripe (SIVEP-Gripe), conforme recomendações do Boletim Epidemiológico Nº 05. 

Para informações adicionais sobre a vigilância do novo Coronavírus, acessar as NOTAS 

TÉCNICAS através do link: https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2020/02/ses-emite-

nota-tecnica-atualizada-sobre-onovo-Coronavírus 

  

https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2020/02/ses-emite-nota-tecnica-atualizada-sobre-onovo-coronavirus
https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2020/02/ses-emite-nota-tecnica-atualizada-sobre-onovo-coronavirus


 

5. VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 

 A seguir são descritas as responsabilidades e ações já realizadas e em 

andamento pelas equipes de Vigilância em Saúde: 

 Atualização permanente - A Vigilância acompanha as informações e ações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e de outras organizações internacionais e 

autoridades de saúde para obter de modo oportuno e preciso as diretrizes dos 

desdobramentos internacionais; acompanha regularmente a situação epidemiológica 

do País, Estado, Região e Município e mantem os integrantes do Comitê 

informados, para subsidiar as tomadas de decisão. É papel também da equipe 

monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de 

saúde, para investigar possíveis ocorrências não registradas e acompanhadas pelo 

sistema de saúde, bem como evitar disseminação de informações falsas. 

 Comunicação de risco sanitário - O setor está responsável também por subsidiar a 

Secretaria de Comunicação Social  com dados e informações necessárias a 

comunicação de risco para a população, além de ter preparado a confecção e 

disponibilização de material informativo alertando ainda sobre os sinais e sintomas 

das doenças e medidas de prevenção ao contágio, inclusive dentre profissionais de 

saúde, conforme instruções do Ministério da Saúde, além de materiais informativos 

para orientação dos profissionais da rede quanto aos fluxos e  protocolos 

estabelecidos. 

 Monitoramento de casos suspeitos ou confirmados- é realizado diariamente por 

meio de contato telefônico com as unidades de saúde e com os pacientes em 

isolamento domiciliar. 

 Acompanhamento das portas de entrada– a ação visa para garantir que os 

serviços de referência notifiquem, investiguem e monitorem os casos confirmados 

para o vírus SARS-COV-2 oportunamente. Foram capacitados profissionais de 

saúde e multiplicadores da rede pública para a que a notificação de casos suspeitos, 

prováveis e confirmados, em serviços públicos e privados, sejam notificados de 

forma imediata pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento ao Centro 

de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) da SES-RJ e 



Vigilância Epidemiológica Municipal, conforme descrito no item referente à 

notificação dos casos. 

 Ações de combate às endemias – As ações dos ACE foram redefinidas em atenção 

à NOTA INFORMATIVA Nº 8/2020-CGARB/DEIDT/SVS/MS - Recomendações 

aos Agentes de Combate a Endemias (ACE) para adequação das ações de vigilância 

e controle de zoonoses frente à atual situação epidemiológica referente ao 

Coronavírus - COVID-19 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020c). Conforme este 

documento os ACE também estão atuando na identificação de possíveis moradores 

com sintoma de COVID-19, e comunicando à Vigilância Epidemiológica. 

 

  



 

6. SUPORTE LABORATORIAL 

 

6.1. Coleta de amostra para RT-PCR 

 Considerando novos vírus ou novos subtipos virais em processos 

pandêmicos, a coleta para diagnóstico por RT-PCR poderá ser estendida até o 7° dia 

(mas preferencialmente até o 3° dia). Deve ser coletada 1 amostra na suspeita de 

COVID-19. A amostra deve ser encaminhada ao Lacen-RJ, acompanhada de cópia da 

ficha de notificação (disponível em https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s= 

TPMRRNMJ3D) e do registro no GAL. 

 Orienta-se a coleta de aspirado de nasofaringe (ANF) ou swabs 

combinado (nasal/oral) ou também amostra de secreção respiratória inferior (escarro ou 

lavado traqueal ou lavado bronco alveolar). 

 A amostra deve ser mantida refrigerada (4-8°C) e deve ser processada 

dentro de 24 a 72 horas da coleta. Na impossibilidade de envio dentro desse período, 

recomenda-se congelar as amostras a - 70°C até o envio, assegurando que mantenham a 

temperatura. O envio de amostras deve obedecer aos procedimentos de remessa para 

Substância Biológica UN 3373, categoria B. 

A definição de casos para coleta de amostras adotadas neste plano está 

orientada pela NOTA TÉCNICA – SVS/SES-RJ Nº 22-A/2020, de 7/4/2020 

(SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, 2020b), conforme quadro a seguir: 

 

Item Definição Operacional de Caso Atendimento Procedimento para Notificação Coleta de 

amostra 

01 SÍNDROME 

GRIPALUNIVERSAL 

Individuo com quadro respiratório 

agudo, caracterizado por sensação 

febril ou febre, mesmo que 

relatada, acompanhada de tosse 

OU dor de garganta Ou coriza. 

Todas as Unidades de Saúde 

não cadastradas na Rede de 

Vigilância Sentinela de 

Síndrome Gripal 

Todos os casos atendidos deverão 

ser notificados através do e-SUS VE 

link 

https://notifica.saude.gov.br/login 

Não 

02 SÍNDROME GRIPALREDE Unidades de Saúde Sentinela 

(municípios que possuem 

Todos os casos atendidos deverão 

ser notificados através do SIVEP – 

Sim 

(conforme 

https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=%20TPMRRNMJ3D
https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=%20TPMRRNMJ3D
https://notifica.saude.gov.br/login


SENTINELA 

Individuo com quadro respiratório 

agudo, caracterizado por sensação 

febril ou febre, mesmo que 

relatada, acompanhada de tosse 

OU dor de garganta Ou coriza. 

unidade (s)sentinela 

cadastrada na Rede Sentinela) 

Gripe(SIVEP-

Gripe)https://sivepgripe.saude.gov.b

r/sivepgripe/ 

 

rotina já 

prevista 

pela rede 

sentinela) 

03 SÍNDROMERESPIRATÓRIAAG

UDA GRAVE(SRAG) Síndrome 

Gripal que apresente 

dispneia/desconforto respiratório 

OU Pressão persistente no tórax 

OU saturação de O2 menor que 

95% em ar ambiente OU coloração 

azulada dos lábios ou rosto. 

Todas as unidades de saúde Todos os casos atendidos deverão 

ser notificados através do SIVEP – 

Gripe (SIVEP-Gripe) 

https://sivepgripe.saude.gov.br/sivep

gripe/ 

Sim 

(conforme 

rotina já 

prevista 

pela rede 

sentinela) 

04 SÍNDROME GRIPALEM 

PROFISSIONAISDE SAÚDE 

Individuo com quadro respiratório 

agudo, caracterizado por sensação 

febril ou febre, mesmo que 

relatada, acompanhada de tosse 

OU dor de garganta OU coriza. 

Unidades de Saúde* 

*recomenda-se que todos os 

municípios estabeleçam um 

fluxo próprio de atendimento 

e coleta dos profissionais de 

saúde. 

Todos os casos atendidos deverão 

ser notificados através do e-SUS VE 

linkhttps://notifica.saude.gov.br/logi

n 

Sim 

05 PROFISSIONAIS 

DESAÚDEASSINTOMÁTICOS 

CONTACTANTES 

DOMICILIAR DE CASOS 

CONFIRMADOS 

LABORATORIAL OU CLÍNICO 

EPIDEMIOLÓGICO, POR 

COVID-19  

Unidades de 

Saúde**recomenda-se que 

todos os municípios 

estabeleçam um fluxo próprio 

de atendimento e 

monitoramento desses 

profissionais de saúde para 

definição do retorno ao 

trabalho após 7 dias de 

isolamento sem apresentação 

de sinais/sintomas. Se neste 

período de isolamento houver 

aparecimento de 

sinais/sintomas, conduzir com 

a definição operacional do 

item 4 

Não Não 

Informações sobre cadastramento e rotina do e-SUS: https://datasus.saude.gov.br/esusve/ 

 

6.2. Fluxo e transporte de amostras para o LACEN 

 A Secretaria de Saúde destinou um veículo com motorista capacitado 

para o transporte das amostras que encaminha as amostras, em até 24h da coleta para o 

LACEN, exceto quando a entrega fica limitada pelo horário de recebimento de amostras 

do LACEN que ocorre de segunda a sexta das 8 às 17h. 

https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/
https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/
https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/
https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/
https://notifica.saude.gov.br/login
https://notifica.saude.gov.br/login
https://datasus.saude.gov.br/esusve/


O LACEN está priorizando o processamento de amostras de pacientes internados 

em estado grave, óbitos e profissionais de saúde, devendo o município encaminhar 

listagem dos casos a serem priorizados para o e-mail cvesesrj@gmail.com, conforme 

modelo abaixo: 

 

 

6.3. Notificação de resultados laboratoriais emitidos pela rede privada 

 Serão apenas os resultados emitidos pelos laboratórios pertencentes à 

Rede Nacional Referência Laboratorial. O laboratório que quiser ser integrante desta 

rede deverá enviar alíquota, com resultado detectável para SARS n-Cov, para contra 

prova no LACEN. 

 As notificações positivas dos laboratórios deverão ser enviadas por meio 

digital para a  Vigilância Epidemiológica do município onde o laboratório está 

localizado, e deverão conter informações imprescindíveis que permitam o registro do 

caso no E-SUS VE pelo município de residência do paciente, contendo os dados: Nome 

do Laboratório, Data da Coleta, Nome do paciente, Data de Nascimento, Nº CNS ou Nº 

CPF, Endereço completo, Bairro de residência, Município de Residência, Telefone de 

Contato, Exame realizado: Biologia Molecular (RT PCR) / Imunológico, Resultado e 

Data da emissão do laudo. 

 

6.4. Testes rápidos para diagnóstico 

 O Ministério da Saúde comprou e está distribuindo kits rápidos para 

diagnóstico sorológico. Os testes têm como populações-alvo, EXCLUSIVAS, 

indivíduos com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, 

mesmo que relatada – admitido que idosos eventualmente não apresentem febre, mas 

podem ter a concomitância de outros sinais de agravamento, como síncope, confusão 



mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência – acompanhada de tosse OU 

dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória, vinculados aos seguintes 

grupos: 

1. Profissionais de saúde em atividade na Atenção Primária à Saúde (APS), hospitais, 

prontos-socorros e unidades de pronto-atendimento (UPA); 

2. Profissionais de segurança pública em atividade; 

3. Pessoa com diagnóstico de síndrome gripal (SG) que residam no mesmo domicílio de 

um profissional de saúde ou segurança em atividade; 

4. Pessoas com 60 anos ou mais. 

 Os testes devem ser aplicados em pessoas cujos sintomas compatíveis 

com síndrome gripal tenham se iniciado há pelo menos 8 dias. Nos casos de 

profissionais de saúde e segurança pública, solicita-se adicionalmente que a pessoa 

esteja há 72h assintomático. Além dos testes fornecidos pelo Ministério da Saúde, o 

Município adquiriu mais 1.000 testes rápidos. 

  



 

7. MEDIDAS DE CONTROLE DE INFECÇÃO 

Como forma de supervisionar e aprimorar as práticas de prevenção e controle de 

infecção foram destinados um médico infectologista e uma enfermeira para 

desenvolverem ações como: 

 Orientação e treinamento dos profissionais dos serviços de saúde quanto às 

medidas de prevenção e controle de (COVID-19), conforme NOTA TÉCNICA 

GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 Orientações para serviços de saúde: 

medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência 

aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus (SARS-

CoV-2), atualizada em 31/03/2020 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020e).  

 Instituição/revisão de fluxos, protocolos e rotinas para a triagem clínica nas 

unidades de saúde que atuam como portas de entrada para identificação dos 

casos suspeitos, com a oferta de máscaras cirúrgicas a sintomáticos respiratórios 

e demais cuidados para coleta de exames, isolamento e cuidados dos pacientes; 

 Instituição/revisão de fluxos, protocolos e rotinas para o controle de infecções 

nas instituições hospitalares; 

 Instituição/revisão de fluxos, protocolos e rotinas bem como capacitar as equipes 

para o transporte de pacientes suspeitos ou confirmados 

 Instituição/revisão de fluxos, protocolos e rotinas bem como capacitar 

profissionais para limpeza e de desinfecção de todas as superfícies internas do 

veículo após a realização do transporte.  

 Instituição/revisão de fluxos, protocolos e rotinas bem como capacitar 

profissionais para limpeza e desinfecção de todas as unidades de saúde.  

 Orientação de profissionais dos Municípios envolvidos com o manuseio de 

corpos, tanto nas unidades de saúde quanto na preparação funerária e 

enterramento, de acordo com o Protocolo de Manejo de Corpos do Ministério da 

Saúde. 

 Orientar o reforço da provisão de todos os insumos (máscaras cirúrgicas, 

máscaras N95, sabonete líquido ou preparação alcoólica, lenços de papel, 

avental impermeável de mangas compridas, óculos de proteção, protetores 



faciais e luvas de procedimento) do veículo de transporte e unidades de saúde, 

conforme recomendações da Anvisa na Nota técnica supracitada. 

 Destaca-se que a Secretaria já realizou uma compra emergencial de 

equipamentos de proteção individual e de insumos de limpeza e desinfecção para 

atender às demandas das unidades de saúde. 

Medidas complementares à assistência: 

 Os EPIs devem ser descartados como resíduo infectante, conforme RDC 

Anvisa nº222/2018 (ANVISA, 2020); 

 O paciente deve ser transportado em veículo com compartimento separado 

entre o motorista e o paciente; este deve usar máscara cirúrgica durante todo 

o transporte; 

 Os profissionais de saúde que prestarem assistência ao paciente durante o 

transporte deverão utilizar os EPI recomendados (como se estivessem na 

unidade de saúde – precaução de contato e respiratório para aerossóis); com 

intensificação da higienização das mãos (álcool gel a 70%); 

 O veículo utilizado no transporte deverá sofrer limpeza e desinfecção de 

todas as suas superfícies, com álcool 70% ou hipoclorito de sódio 1%, antes 

do próximo uso; 

 Os resíduos gerados deverão ser descartados conforme RDC Anvisa 

nº222/2018 (ANVISA, 2020). 

 

 

  



 

8. EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 
 

 Para a preparação das equipes de saúde para o enfrentamento do 

Coronavírus, entre os dias 09/03/2020 e 19/03/2020 foram realizadas 04 capacitações 

para profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

dentistas, médicos veterinários, farmacêuticos, agentes comunitários de saúde e agentes 

de endemias. Foi abordado que é o Covid-19, epidemiologia, transmissão, quadro 

clínico, cuidados médicos, cuidados de enfermagem, uso de EPIs, paramentação e 

desparamentação, formas de isolamento, notificação e acompanhamento dos casos. 

Como referência para o treinamento foram utilizados os documentos, disponíveis pelo 

Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e ANVISA. Para multiplicação de 

conhecimentos nas unidades de saúde foi definido um profissional da equipe para atuar 

como multiplicador. 

 Foi realizado, nos dias 8 e 9 de abril, o treinamento de todas as equipes 

de limpeza que atendem as principais unidades de Saúde do município, como o novo 

Hospital Municipal de Campanha COVID-19, CIMI (Centro Integrado Materno 

Infantil), Saúde Coletiva, PAM (Posto de Atendimento Médico), Hospital de São 

Vicente e UPA (Unidade de Pronto Atendimento).Durante o treinamento, foram 

repassados às equipes os princípios de higienização hospitalar, higienização correta das 

mãos, a importância do uso dos equipamentos de proteção individual (EPI), cuidados na 

limpeza, separação dos tipos de resíduos (infectante e lixo comum) e cuidados na 

prevenção à disseminação do COVID-19. 

 No mês de abril, foi realizada capacitação em serviço para as equipes do 

Centro de Triagem, UPA 24h e Hospital de São Vicente, com o objetivo de reforçar o 

treinamento sobre uso e manuseio de EPI, coleta de amostras e fluxos e protocolos 

assistenciais para SRAG/COVID-19. 

  



 

9. ASSISTÊNCIA 

 Para garantia da oferta de serviços de saúde e ações de promoção, 

prevenção e recuperação à saúde destinadas ao controle e atendimento de contingente de 

casos de SG, SRAG e da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) nas 

unidades de saúde sob gestão municipal; foram suspensos os atendimentos eletivos e 

mantidos os atendimentos de acompanhamento das gestantes e puérperas, que estão 

ocorrendo nas unidades de Atenção Primária e no Centro Materno-Infantil. Também 

foram mantidas as consultas de psiquiatria, de doentes crônicos descompensados no 

PAM e os agendamentos de exames para pacientes de oncologia e cardiologia, na 

Central Municipal de Regulação. As recomendações para o atendimento a gestante e 

puérpera com suspeita de COVID-19, constam do anexo 1 deste documento. 

 O fluxo assistencial adotado no Município segue a Nota Técnica 

Conjunta – SVS/SUBGAIS/SES-RJ Nº 04/2020: Fluxo Assistencial Coronavírus 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020e), sendo assim os casos suspeitos de Coronavírus 

são classificados em todas as portas de entrada como RISCO IMEDIATO, uma vez que 

a transmissão é direta de pessoa a pessoa por contato direto com secreções expelidas ao 

tossir, ao respirar, ao falar ou ao espirrar pelo caso suspeito, principalmente em 

ambientes de aglomeração 

 Reitera-se que a NOTIFICAÇÃO IMEDIATA deve ser realizada, por 

todas as portas de entrada, pelo meio de comunicação mais rápido disponível, em até 24 

horas a partir do conhecimento de caso através do e-mail do CIEVS SES/RJ por meio 

do e-mail notifica.ses.rj@gmail.com  E da plataforma eletrônica específica para este 

agravo: FormSUScap (https://redcap.saude.gov.br). A notificação também deverá ser 

encaminhada para a Vigilância Epidemiológica Municipal. Responsável: Mariana Lopes 

Nogueira, Tel.: (22) 98817-3956; E-mail: ve.araruama@gmail.com. 

 O fluxo de atenção ao paciente com síndrome respiratória envolve as 

unidades públicas de Atenção Primária à Saúde, o Centro de Triagem, a UPA 24h 

Hospital de São Vicente e o Hospital de Campanha COVID-19, conforme descrito a 

seguir. 

 

mailto:notifica.ses.rj@gmail.com
https://redcap.saude.gov.br/
mailto:ve.araruama@gmail.com


9.1. Fluxo Assistencial nas Portas de Entrada 

 

 A seguir são identificadas as portas de entrada para o atendimento de 

casos de síndrome gripa/SARS/COVID-19. Destaca-se que as unidades de saúde devem 

atender à  NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020: Orientações para 

Serviços de Saúde: Medidas de Prevenção e Controle que devem ser adotadas durante a 

assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo Novo Coronavírus - 

SARS-CoV-2 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020e). 

 

Centro de Triagem da Síndrome Gripal / COVID-19 

Foi montada uma tenda ao lado da UPA 24 horas, com localização na 

Rua Baster Pilar, s/nº - Parque Hotel; para abrigar um Centro de Triagem da Síndrome 

Gripal /COVID-19, com atendimento 24h, de acordo com a Nota Técnica SGAIS/ SES-

RJ Nº 21 Centros de Triagem COVID-19 (CT COVID-19). O centro de triagem tem o 

objetivo de dar atendimento diferenciado ao paciente sintomático de síndrome 

respiratória e reduzindo a permanência destes na recepção da UPA 24h e reduzindo o 

impacto nos demais atendimentos da UPA 24h (SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE, 2020c).  

Na unidade atua a equipe médica de plantão da UPA 24h com médico, 

enfermeiro, administrativo e auxiliar de serviços gerais, em regime de escala, todos com 

EPI necessário ao atendimento.  

São atribuições do Centro de Triagem:  

a. Acolher usuários que busquem atendimento, direcionando para área de espera 

separada entre usuários com febre no momento e usuários com outras queixas;  

b. Realizar Acolhimento com classificação de risco, assegurando atendimento imediato 

a usuários com sinais de gravidade; Subsecretaria de Gestão da Atenção Integral à 

Saúde  

c. Orientar isolamento domiciliar/comunitário nos quadros leves e sobre sinais de 

agravamento da doença que exigem novo atendimento em unidades de saúde;  



d. Realizar solicitação de remoção através de ambulância para unidades de referência 

para casos graves, assegurando suporte necessário durante o tempo de espera para a 

remoção;  

e. Notificar em até 24h todos os atendimentos com critério clínico para casos suspeitos 

em sistema oficial, através do link https://notifica.saude.gov.br/login;  

f. Notificar imediatamente casos graves através de preenchimento de ficha de 

notificação de Síndrome Respiratória Aguda Grave, encaminhando cópia da notificação 

à SMS e outra junto com a guia de atendimento no momento da remoção do usuário;  

g. Caso o CT COVID-19 não disponha de internet, caberá à Unidade de Saúde 

associada a digitação das notificações no sistema online;  

h. Informar através de lista digital todos os atendimentos realizados no dia, assegurando 

ciência à Unidade de Saúde de Atenção Primária de referência;  

i. Caberá ao município sede do CT COVID-19 o direcionamento adequado das 

informações a cada UAPS. Após atendimento, a equipe de APS de referência deverá 

realizar contato telefônico para acompanhamento do quadro clínico;  

j. Realizar contato telefônico de seguimento para usuários que buscaram o CT em até 

48h, estabelecendo monitoramento sobre a evolução do quadro. O contato de 

seguimento deve ser realizado diariamente pelo CT COVID-19 e mantido até 

confirmação da absorção do monitoramento do caso pela UAPS. Caso seja obtida a 

informação de internação, o caso deverá ser notificado através de ficha de notificação 

para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). 

k. Os casos suspeitos, prováveis e confirmados devem ser notificados ao Centro de 

Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS). As notificações devem 

seguir as orientações da Nota Técnica - SVS/SES-RJ Nº 22-A/2020 – Doença pelo 

Coronavírus (COVID-19), informações atualizadas da Nota Técnica - SVS/SES-RJ Nº 

01/2020 (sétima atualização), disponível no link: https://Coronavírus.rj.gov.br/ 

wpcontent/uploads/2020/04/SEI_SEI_080001_007817_2020-19.pdf.  

É essencial observar sempre as orientações atualizadas da Superintendência de 

Vigilância Epidemiológica e Ambiental da SES-RJ e trabalhar em estreita parceria com 

a equipe de vigilância em saúde municipal.  

https://coronavírus.rj.gov.br/%20wpcontent/uploads/2020/04/SEI_SEI_080001_007817_2020-19.pdf
https://coronavírus.rj.gov.br/%20wpcontent/uploads/2020/04/SEI_SEI_080001_007817_2020-19.pdf


l. Deve-se fornecer atestado médico de 14 dias a partir do início dos sintomas, 

atendendo também às recomendações do Ministério da Saúde para atestado a familiares, 

conforme disposto na Portaria GM/MS nº 454, de 20 de março de 2020. 

No centro de triagem o paciente é abordado primeiramente pelo 

enfermeiro que procederá a dispensação de máscara cirúrgica e álcool gel para as mãos, 

fará o atendimento de enfermagem e após encaminhará para o atendimento médico. De 

acordo com o quadro e gravidade do paciente o paciente será encaminhado para 

internação ou para isolamento domiciliar, recebendo todas as orientações e prescrições 

pertinentes. 

 No caso de requerer internação, será procedida a coleta de material para o 

RT-PCR, solicitada a tomografia ao Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC e a vaga 

ao Hospital de Campanha COVID-19. Somente não havendo disponibilidade de vaga 

neste Hospital será requerida vaga ao Hospital de São Vicente ou ainda à regulação 

Estadual de vagas.  Uma vez colhida a amostra, o paciente será encaminhado 

primeiramente ao HERC para a realização da tomografia e então seguirá para a 

internação. 

A solicitação de vagas para os hospitais municipais, a regulação é 

municipal e se dará por meio de solicitação por e-mail. No caso de necessidade de leitos 

de internação em unidades fora do Município a solicitação de vagas se dá por meio de 

regulação do Sistema Estadual de Regulação-SER. 

 



 

 O Centro de Triagem deverá ainda: 

 Fornecer máscara cirúrgica ao paciente sintomático e/ou identificado como caso 

suspeito de Coronavírus e encaminhá-lo para área pré-determinada para o 

atendimento inicial; 

 Disponibilizar preparação alcoólica para a higiene das mãos. Álcool gel no 

ponto de assistência – Área do paciente. 

 À equipe assistencial utilizar máscara N95 OU PFF2 em caso de contato 

prolongado ou de geração de aerossóis. 

 Restringir procedimentos geradores de aerossóis ao mínimo possível, somente se 

absolutamente indicados; 

 Manter portas fechadas dos quartos ou consultórios onde o paciente se encontra.  

 

Triagem do Hospital de São Vicente (Hospital Municipal Prefeito Armando S 

Carvalho -HMPASC)  

 Localizado na Rua Olentina Alves, s/nº - São Vicente de Paulo, possui 

equipe formada por: médicos, enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia, assistente 

social, maqueiros, técnicos de raios-X, farmacêuticos, administrativo e ASG da unidade 

em regime de escala. A unidade dispões de um acesso e consultório isolado para realizar 

triagem de casos de síndrome respiratória que chegam à unidade. Os casos leves, após 

atendidos são orientados ao isolamento domiciliar e para os casos graves a unidade 



destinou dois leitos de isolamento, onde o paciente aguarda a vaga de internação. A 

solicitação de leitos de internação se dá conforme já descrito para a UPA 24h.  

O fluxo assistencial desta triagem segue as mesmas diretrizes do Centro 

de Triagem. 

 

Unidades de Atenção Primária à Saúde 

Todos os Postos de Saúde e Policlínicas permanecem abertos de segunda 

a sexta, em horário normal, dispondo da equipe médica, enfermagem, administrativo e 

ASG da unidade em regime de escala. Os atendimentos odontológicos também foram 

suspensos, com manutenção de emergência odontológica na UPA 24h e no Hospital de 

São Vicente. 

 O quadro a seguir identifica todas as unidades da rede de APS de 

Araruama e suas equipes de profissionais: 

 

 

Tipo Equipes Profissionais  Endereço 

ESFSB 
PSF São 

Vicente 

01 Médico 

01 Enfermeira  

01 Técnico Enfermagem 

07 ACS 

Rua da Saudade, quadra 4, lote 5 

ESF 

PSF 

MATARUNA 

 “Mataruna” 

01 Médico 

01 Enfermeira  

01 Técnico Enfermagem 

04 ACS 

Rua Barão de Vassouras, s/n.  

ESF 

PSF PARQUE 

MATARUNA 

2   

“Mutirão” 

01 Médico 

01 Enfermeira  

01 Técnico Enfermagem 

04 ACS 

Rua Barão de Vassouras, s/n.  

ESF 

PSF PARQUE 

MATARUNA 

3   

“Jardim São 

Paulo” 

01 Médico 

01 Enfermeira  

01 Técnico Enfermagem 

04 ACS 

Rua Barão de Vassouras, s/n.  

ESF/SB Praia Seca 

01 Médico 

01 Enfermeira  

01 Técnico Enfermagem 

06 ACS 

Estrada de Praia Seca km 11,5 

ESF Sobradinho 

01 Médico 

01 Enfermeira  

01 Técnico Enfermagem 

04 ACS 

Estrada de Três Vendas, s/n. 

ESF/SB Morro Grande 
01 Médico 

01 Enfermeira  
Praça Morro Grande, s/n – 2º Distrito. 



01 Técnico Enfermagem 

04 ACS 

ESF/SB 

Morro Grande 

II 

“Jardim 

Califórnia” 

01 Médico 

01 Enfermeira  

01 Técnico Enfermagem 

04 ACS 

Praça Morro Grande, s/n – 2º Distrito. 

ESF Fazendinha 

01 Médico 

01 Enfermeira  

01 Técnico Enfermagem 

07 ACS 

Rua Antônio da Cunha, nº98 – Parque Alves 

Branco II. 

ESF 

Fazendinha II 

“Alves 

Brancos”  

01 Médico 

01 Enfermeira  

01 Técnico Enfermagem 

04 ACS 

Rua Antônio da Cunha, nº98 – Parque Alves 

Branco II. 

ESF Itatiquara 

01 Médico 

01 Enfermeira  

01 Técnico Enfermagem 

07 ACS 

Estrada de Morro Grande, s/n. 

ESF/SB Iguabinha 

01 Médico 

01 Enfermeira  

01 Técnico Enfermagem 

03 ACS 

Rua Dr. Almir Guimarães, nº10. 

ESF Iguabinha II 

01 Médico 

01 Enfermeira  

01 Técnico Enfermagem 

03 ACS 

Rua Dr. Almir Guimarães, nº10. 

ESF/SB 
Ponte dos 

Leites 

01 Médico 

01 Enfermeira  

01 Técnico Enfermagem 

03 ACS 

Avenida Joaquim Barbosa, nº18. 

ESF/SB Paracatu 

01 Médico 

01 Enfermeira  

01 Técnico Enfermagem 

03 ACS 

Estrada Velha de Rio Bonito, s/n. 

ESF Bananeiras 

01 Médico 

01 Enfermeira  

01 Técnico Enfermagem 

03 ACS 

Rua Brás de Pina, s/n. 

 

Na rede de APS foram suspensos os atendimentos eletivos, exceto os de 

acompanhamento pré-natal, para reduzir as aglomerações nas unidades de saúde. As 

equipes das unidades da APS foram preparadas para o atendimento aos casos de 

suspeita de síndrome respiratória com o objetivo ampliar os pontos de acesso à 

assistência, uma vez que o território de Araruama é muito grande e também com o 

objetivo de reduzir uma possível sobrecarga e aglomeração de pessoas na UPA 24h. 

Diante de casos que necessitem de atendimento de urgência estes pacientes são 

transportados por ambulância para continuidade do cuidado no Centro de Triagem. Os 

pacientes que são atendidos e considerados casos leves são orientados ao isolamento 

domiciliar recebem todas as recomendações protocolares e passam a ser monitorados 

pelos ACS, quando em área de abrangência de equipes de saúde da família. Quando 



residem em área de abrangência da “Casa da Saúde”, são monitorados pelas respectivas 

enfermeiras. 

 As equipes de APS também estão realizando atividades de educação em 

saúde em salas de espera sobre estratégias de prevenção (cuidados básicos para reduzir 

o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas) e identificação de 

sinais e sintomas de alerta referente ao Coronavírus. 

 Os agentes comunitários de saúde realizam busca ativa para avaliar 

possíveis casos de Coronavírus na população cadastrada no território de abrangência e, 

se necessário, notifica e acompanhar o caso. Inicialmente as equipes da APS acionavam 

a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde para notificação para a 

coleta de exame para isolamento viral, o que foi suspenso a partir da mudança de 

protocolo do Ministério da Saúde, de que as coletas passassem a ser feitas apenas dos 

casos de pacientes hospitalizados. 

 Os casos suspeitos atendidos pela APS, além de serem notificados, têm 

seus atendimentos registrados no sistema de informação da Atenção Primária vigente - 

estratégia e-SUS Atenção Primária (SISAB). 

 As unidades de APS recebem informação para acompanhamento de 

pacientes encaminhados para isolamento domiciliar pela UPA 24h e Hospital de São 

Vicente, para monitoramento pelos ACS ou “Casa da Saúde”. 

 O protocolo de manejo na APS deverá seguir as recomendações do: O 

Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (Covid-19) na Atenção Primária à Saúde 

Versão 7 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020d) e a NOTA TÉCNICA Nº 6/2020-

COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS: atenção às gestantes no contexto da infecção 

Sars-Cov-2 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020g). 

 Deste modo, o manejo clínico da Síndrome Gripal na APS/ESF difere 

frente a gravidade dos casos. Para casos leves, inclui medidas de suporte e conforto, 

isolamento domiciliar e monitoramento até a alta do isolamento. Para casos graves, 

inclui a estabilização clínica e o encaminhamento e transporte a centros de referência ou 

serviço de urgência/emergência ou hospitalares. Dada a letalidade muito mais elevada 

da Covid-19 entre os idosos (pessoas com 60 anos ou mais), deve-se priorizá-los para 

atendimento. Além deles, pessoas com doença crônica, gestantes e puérperas devem ter 

atendimento priorizado. Gestantes e puérperas não têm risco elevado para COVID-19, 



mas apresentam maior risco de gravidade se infectadas por Influenza. Os casos de 

síndromes gripais sem complicações ou sem comorbidades de risco serão conduzidos 

pela APS/ESF. Logo, faz-se obrigatório o acompanhamento dos profissionais da 

APS/ESF ao longo do curso da doença.  

 O manejo diagnóstico e terapêutico de pessoas com suspeita de infecção 

respiratória caracterizada como Síndrome Gripal, causada ou não por COVID-19, deve 

ser: 

1. Identificação de caso suspeito de Síndrome Gripal e de COVID-19 

2. Medidas para evitar contágio na UBS – deve ser feito o fornecimento de máscara 

cirúrgica, uso de álcool gel nas mãos e encaminhamento imediato para atendimento 

médico 

3. Estratificação da gravidade da Síndrome Gripal: Casos leves: manejo terapêutico e 

isolamento domiciliar E Casos graves: estabilização e encaminhamento para o Centro 

de Triagem anexo à UPA 24h 

4. Notificação Imediata 

5. Monitoramento clínico 

6. Medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa 

 

UPA 24h 

A UPA conta com equipe médica, enfermagem, administrativo e ASG da 

unidade em regime de escala e tem por objetivo o atendimento aos casos de 

emergências diversas dentro do Município. Possui dois isolamentos destinados aos 

casos suspeitos de SRAG/COVID-19, que dão suporte ao Centro de Triagem 

implantado, anexo à esta unidade.  

 

9.2. Assistência aos Pacientes em Internação Hospitalar 

 

 O fluxo assistencial dentro das unidades hospitalares deverá seguir as 

seguintes normas: 



 Para os pacientes com critérios de internação: Internar em quarto privativo, com 

precauções de contato (luvas; capote/avental, protetor ocular) durante todo o 

período de internação, e precauções para gotículas regular, quando indicado, o 

paciente para leito de isolamento; 

 No caso de mais de um paciente com suspeita clínica/epidemiológica, 

estabelecer o isolamento por coorte dos casos confirmados numa mesma 

enfermaria com distância mínima de 1 metro entre os leitos; 

 As unidades de internação hospitalar deverão possuir NVH – Núcleo de 

Vigilância Hospitalar, (CCIH/VE/CAO/CRP);  

 As tomografias computadorizadas serão realizadas pelo HERC, mediante 

autorização, tendo sido solicitadas pela porta UPA 24h ou triagem do Hospital 

de São Vicente. Após a realização da tomografia computadorizada o paciente 

seguirá diretamente para o local de internação. 

 Os exames laboratoriais ficarão a cargo do laboratório municipal, exceto os 

exames contidos nas unidades de CTI realizados pelo aparelho de gasometria. 

 Transporte dos pacientes entre as unidades hospitalares ficará a cargo da DIVEI, 

bem como a higienização das ambulâncias. 

 

Hospital de Campanha – COVID-19. 

 Esta unidade, inaugurada em 15 de abril, foi instalada na Rua major Felix 

Moreira, nº 359 – Centro. A unidade tem por objetivo a internação dos pacientes graves 

suspeitos ou confirmados de COVID19 que necessitam de suporte hospitalar. São 4 

leitos de Unidade de Pacientes Graves (podendo chegar a 10 leitos de UPG) e 20 leitos 

de enfermaria. A regulação dos leitos do Hospital de Campanha é municipal, sendo este 

a primeira opção para o encaminhamento de munícipes para internação. 

 Para o funcionamento da nova unidade de saúde, Hospital de Campanha 

COVID-19, foi necessária a contratação emergencial dos profissionais de saúde, a 

saber:  

 7 médicos plantonistas e 3 de rotina; 

 1 coordenador médico;  

 1 médico infectologista; 

 1 médico revisor de óbitos; 



 4 assistentes sociais; 

 8 fisioterapeutas, dentre eles alguns intensivistas;  

 6 enfermeiros plantonistas e 1 coordenador;  

 14 técnicos de enfermagem;  

 7 fisioterapeutas e 1 coordenador; 

 3 técnicos de RX; 

 3 farmacêuticos.  

 

Hospital de São Vicente (Hospital Municipal Prefeito Armando S Carvalho -

HMPASC)  

 Localizado na Rua Olentina Alves, s/nº - São Vicente de Paulo, possui 

equipe formada por: médicos, enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia, assistente 

social, maqueiros, técnicos de raios-X, farmacêuticos, administrativo e ASG da unidade 

em regime de escala. No que se refere à atenção aos pacientes com síndrome 

respiratória a unidade terá por objetivo a internação dos pacientes suspeitos ou 

confirmados de COVID19 que necessitam de suporte hospitalar, em uma segunda fase, 

em caso de lotação do Hospital de Campanha COVID-19. Neste caso, a unidade terá 

como ofertar: 6 leitos de Unidades de Pacientes Graves, 3 leitos USI e 45 leitos de 

enfermaria.  



FLUXO DE ATENDIMENTO ANTERIOR À INAUGURAÇÃO 
DO HOSPITAL DE CAMPANHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUXO DE ATENDIMENTO APÓS A INAUGURAÇÃO 
DO HOSPITAL DE CAMPANHA 
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9.3. Assistência ao Paciente em Isolamento Domiciliar 

 

 Todos os pacientes encaminhados para isolamento domiciliar são 

orientados e recebem das unidades de saúde que compõem a rede de portas de entrada 

as orientações de medidas de segurança de isolamento domiciliar impressas. A 

Vigilância Epidemiológica recebe informações e realiza acompanhamento dos 

pacientes, a partir do recebimento das notificações. 

 As medidas de segurança de isolamento domiciliar orientadas são: 

 1- Manter o paciente em quarto individual bem ventilado. Caso não seja possível 

manter em quarto privativo, manter a distância de pelo menos um metro da pessoa 

doente.  

2- Limitar o número de cuidadores e não receber visitas.  

3- Limitar a circulação do paciente e verificar se ambientes compartilhados, como 

cozinha e banheiro são bem ventilados (manter as janelas abertas).  

4- O cuidador deve usar máscara cirúrgica bem ajustada ao rosto quando estiver no 

mesmo ambiente, durante a manipulação do paciente doente.  

5- Descartar a máscara cirúrgica imediatamente, após o uso e realizar a higienização das 

mãos com água e sabonete ou álcool gel após a remoção da máscara.  

6- Ao lavar as mãos com água e sabonete, utilizar, preferencialmente, toalhas de papel 

descartável para secar as mãos. Caso as toalhas de papel não forem possíveis, trocar as 

toalhas de pano sempre que estiverem molhadas.  

7- Etiqueta respiratória deve ser utilizadas por todos. Cobrir a boca e o nariz, durante a 

tosse ou espirros, usando máscara cirúrgica, lenço de papel ou cotovelo flexionado, em 

seguida higienize as mãos.  

8- Descartar os materiais usados para cobrir a boca e o nariz, imediatamente após o uso.  

9- Evitar o contato direto com os fluidos corporais, principalmente os orais ou secreções 

respiratórias e fezes. Usar luvas descartáveis para fornecer cuidados respiratórios ou 

orais e quando manipular fezes, urina e resíduos. Realizar a higiene das mãos antes e 

depois da remoção das luvas.  



10- Luvas, máscaras e outros resíduos gerados pelo paciente, ou durante os cuidados 

com os pacientes, deve ser colocado em lixeira com saco de lixo no quarto da pessoa 

doente antes do descarte dos resíduos domésticos.  

11- Evitar o compartimento de escova de dente, talheres, pratos, bebidas roupa de cama 

ou toalhas.  

12- Talheres e pratos devem ser limpos com água e sabão, ou detergente comum após o 

uso e podem ser reutilizáveis. 

13- Limpar e desinfetar as superfícies, frequentemente trocadas, como mesas de 

cabeceira, quadros de cama e outros móveis do quarto do paciente diariamente com 

desinfetante doméstico comum.  

14- Limpar e desinfetar as superfícies do banheiro pelo menos uma vez ao dia com 

desinfetante doméstico comum.  

15- Roupas limpas e sujas, roupa de cama, toalhas de banho e de mão do paciente 

devem ser lavadas com água e sabão comum. Evitar agitar a roupa suja.  

16- Usar luvas descartáveis e roupa de proteção (por exemplo, aventais de plástico) ao 

limpar ou manusear superfícies, roupas ou superfícies com fluido corporais. Retire o 

avental antes da remoção das luvas e realizar a higiene das mãos imediatamente depois.  

17- Os pacientes devem permanecer em casa Haiti a resolução completa dos sinais e 

sintomas.  

18- Considerando as evidências limitadas de pessoa a pessoa, indivíduos que podem ter 

sido exposto a casos suspeitos de infecção por Coronavírus (incluindo cuidadores e 

trabalhadores da área da saúde) devem ser aconselhados a monitorar sua saúde por 14 

dias, a partir do último dia do possível contato, e procurar atendimento médico imediato 

e se desenvolver, qualquer sintoma, particularmente, febre, tosse e falta de ar.  

19- Contatos sintomáticos devem entrar em contato com os serviços de saúde 

informando sua chegada e durante o transporte a unidade de saúde, usar máscara 

cirúrgica o tempo todo e evitar utilizar o transporte público. É aconselhável chamar uma 

ambulância, ou utilizar veículo com boa ventilação. 

 

  



 

10. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

No âmbito da assistência farmacêutica, foram definidas as seguintes 

ações: 

 Capacitação - farmacêuticos do Município realizaram a capacitação do 

Conselho Federal de Farmácia voltada ao enfrentamento do COVID-19 e 

ficaram responsáveis por repassar a capacitação aos demais farmacêuticos 

do Município 

 Estoque estratégico de medicamentos - Foi realizado pedido de compra 

emergencial para reforço no abastecimento, de acordo com a projeção de 

possíveis casos; 

 Medicamento específico (fosfato de oseltamivir) – medicamento de 

dispensação Estadual por meio do CGA.  Diante da possibilidade de não se 

ter a quantidade necessária para abastecimento, foi aberto processo de 

compra pelo Município. A gestão da farmácia mantém contato diário com o 

CGA para acompanhar a disponibilidade dos pedidos de dispensação; 

 Adequação da logística de distribuição – providenciada a reavaliação da 

logística de distribuição de medicamentos e correlatos para garantir o 

abastecimento adequados das unidades de atendimento aos pacientes com 

síndrome gripal/SRAG/COVID-19, incluindo a solicitação via internet e 

visita diária aos setores pela gestão da Farmácia. 

  



 
11. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE RISCO 
 

 Várias ações estão sendo desenvolvidas pela Secretaria de Comunicação 

Social, em articulação com a Secretaria de Saúde para dar publicidade aos dados e 

informações para a população em geral (ARARUAMA, 2020a). 

 Foi criada uma página exclusiva, no Portal da Prefeitura de Araruama, 

para informar a população sobre as ações que estão em curso para o enfrentamento da 

doença. Nesta página também é disponibilizada a comunicação da ocorrência de casos 

suspeitos, confirmados e ocorrência de óbitos no Município.  

(https://www.araruama.rj.gov.br/novo/Coronavírus) 

 

 

 

https://www.araruama.rj.gov.br/novo/coronavirus


 No portal da transparência foi criada uma página específica para 

disponibilizar, na íntegra todos os atos legais publicados pela Prefeitura, a respeito do 

enfrentamento ao Coronavírus. 

(https://www.araruama.rj.gov.br/transparencia/?pg=atos&categoria=MzY%3D&titulo=

Coronav%C3%ADrus%20-%20ATEN%C3%87%C3%83O) 

 A Comunicação Social também está encarregada da produção de vídeos 

nos quais a Prefeita informa, comunica e orienta a população, sempre que necessário.  

  

https://www.araruama.rj.gov.br/transparencia/?pg=atos&categoria=MzY%3D&titulo=Coronav%C3%ADrus%20-%20ATEN%C3%87%C3%83O
https://www.araruama.rj.gov.br/transparencia/?pg=atos&categoria=MzY%3D&titulo=Coronav%C3%ADrus%20-%20ATEN%C3%87%C3%83O


 

12. AÇÕES ESPECIAIS DE ENFRENTAMENTO À 
EMERGÊNCIA SANITÁRIA 

 

12.1. Vacinação contra a Gripe 

 A Coordenação de Imunização está responsável pela organização e 

desenvolvimento da Campanha de Vacinação contra a Gripe. A campanha foi adiantada 

por determinação do Ministério da Saúde como forma de reduzir a demanda de 

assistência hospitalar por formas graves de gripe, bem como para auxiliar no 

diagnóstico diferencial de COVID-19. A campanha está sendo realizada desde o dia 23 

de março, com previsão de encerramento para 22 de maio. Conforme orientações do 

Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde Foi definida a seguinte 

estratégia: 

1a Fase (iniciada dia 23 de março):  Idosos (60 anos ou mais) e Trabalhadores da 

saúde;  

2ª Fase (iniciada dia 16 de abril): Professores das escolas públicas e privadas, 

Profissionais das forças de segurança e salvamento e Portadores de doenças crônicas 

não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. 

3ª Fase (iniciada dia 09 de maio): Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, Gestantes 

e puérperas, Povos indígenas, Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas 

socioeducativas, População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional e 

Adultos de 55 a 59 anos de idade.  

 Tendo em vista a preocupação com o COVID-19 (novo Coronavírus) e, 

com o intuito de evitar aglomerações, principalmente na 1ª Fase da Campanha de 

Vacinação que é voltada PRINCIPALMENTE para os idosos, a Prefeitura de Araruama 

disponibilizou 5 EQUIPES DE SAÚDE, para circular nos bairros, de casa em casa, 

realizando a vacinação em pessoas acima dos 60 anos.  

 Durante toda a campanha, as seguintes unidades de saúde funcionarão 

(no dia 23/03 das 14 às 17h; dia 24/03 em diante das 7 às 16h e no dia “D” sábado - 09 

de maio, das 9 às 16h):    

1. CIMI 



2. PSF Ponte dos Leites 

3. Clínica de Iguabinha 

4. UBS Bananeiras 

5. PSF São Vicente 

6. Clínica de Sobara 

7. Policlínica Fazendinha 

8. Policlínica Mataruna 

9. PSF Itatiquara 

10.Policlínica Morro Grande 

11.PSF Paracatu 

12.PSF Boa Vista 

13.Policlínica Praia Seca 

 Também foi disponibilizado, na Praça Menino João Hélio, um posto 

Drive-thru, para vacinação de idosos, para que sejam vacinados sem a necessidade de 

saírem do carro. 

 

 

12.2. Saúde Delivery 

 Foi criado pelo Município um canal de teleatendimento através dos 

números 22-99221-2893 e 22-99253-6271, pelo qual as pessoas com sintomas do 

COVID-19 vão com um profissional da saúde. Sendo detectado a suspeita de um caso 

de COVID-19, um profissional de saúde irá até a residência da pessoa para avaliar 

ocaso e deflagrar as ações de assistência necessárias a cada caso. 



 

 

12.3. Barreiras Sanitárias 

Foram instaladas, em 06 de abril, barreiras sanitárias em pontos de acesso 

à cidade. A ação visa o controle e prevenção ao COVID-19. Sendo uma no Distrito de 

Praia Seca, uma na saída da Via Lagos e outra no Distrito de Iguabinha.  

 

 

 

12.4. Doação de cestas básicas 

 A Prefeitura de Araruama está realizando a entrega de alimentos para os 

pais ou responsáveis de alunos da rede municipal de ensino. A finalidade da ação é 

contribuir com as famílias nesse momento de pandemia do Coronavírus, em que muitos 

não podem sair de casa para trabalhar e, assim, buscar o sustento da casa. No total, serão 

entregues 1.617 cestas básicas, cerca de 40 toneladas de alimentos.  

 A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, organizou 

uma logística para evitar aglomeração de pessoas. Os alimentos vão ser levados por 

ônibus escolares até os locais de entrega, com logística para garantir o distanciamento 

de um metro nas filas. 



 

 

12.5. Projeto “Casa da Costura” 

A Prefeitura de Araruama lançou no dia 07 de abril, o projeto “Casa 

Costura”. O objetivo é que o poder público possa se aliar às profissionais que já têm 

equipamento de trabalho em casa, neste caso, a máquina de costura, para que elas 

possam produzir peças que auxiliam na prevenção e combate ao Coronavírus. Deverão 

ser confeccionados capotes, máscaras de proteção, EPI (equipamento de proteção 

individual) que serão usados pelos profissionais da saúde pública municipal, além disso, 

algumas máscaras também vão ser distribuídas à população. As costureiras vão entrar 

com a mão de obra e a Prefeitura com o material, além de remunerar as profissionais. 

 

 

12.6. Desinfecção da cidade 

 A Prefeitura de Araruama, com a colaboração da Secretaria de Meio 

Ambiente está realizando a desinfecção de pontos críticos da cidade, onde ainda ocorre 

circulação de pessoas, como a rodoviária, frente de farmácias, hospitais e 

supermercados. 



 

 

12.7. Ações de cuidados e proteção a grupos populacionais específicos 

Idosos em instituições de longa permanência  

 A equipe de Vigilância Sanitária realizou visita técnica nas instituições 

de longa permanência para idosos– ILPI existentes no Município, no período de 31 

de março a 2 de abril, para orientações para prevenção e controle de infecções pelo 

novo Coronavírus, conforme a Nota Técnica – SVS/SES-RJ nº 12/2020: 

Orientações para prevenção e controle de infecções pelo novo Coronavírus 

(COVID-19) a serem adotadas nas instituições de longa permanência de idosos 

(ILPI) no Estado do Rio de Janeiro (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, 

2020a) e Nota Técnica nº 05/2020 GVIMS/GGTES/ ANVISA: Orientações para a 

prevenção e o controle de infecções pelo novo Coronavírus em instituições de longa 

permanência para idosos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020f). Estabeleceu-se com 

estas instituições um canal direto com a Vigilância Epidemiológica e a Vigilância 

Sanitária para qualquer intercorrência. As instituições (listadas abaixo) foram 

visitadas sendo que uma delas havia encerrado suas atividades. Estas instituições 

abrigam atualmente 139 idosos. Foi feito o levantamento do quantitativo de cada 

casa de permanência para agendar a vacinação de Influenza e visita e a Vigilância 

Ambiental realizou o trabalho focal e Peri focal para eliminar os possíveis focos de 

criadouros de Aedes aegypti.  No anexo 2 deste documento constam as 

Recomendações para Prevenção e Controle de infecções por Coronavírus (SARS-

Cov-2) em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). 

 

 

 

 



INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL ENDEREÇO TELEFONE 

Sênior Club Hotel e 

Residência 

Responsável: Jacqueline Brás França 

Amaral Carneiro 

Rua Carlos Hélio Vogas da Silva nº 

262- Centro 

2664-4956 

26644781 

Solar de Araruama-  Responsável: Tiago da Silva 

Nepomuceno 

Rua João Vasconcelos nº 285- Centro 

e 329- Vila Capri. 

26647298 

Lar recanto dos Girassóis Responsável: Hilda Maria Brandizzi 

Alves 

Rua Geraldo Barreiros Campélio nº 

109 - Parque Mataruna 

988181054 

Lar de Joanas Responsável: Rafael Av. Beira Rio nº 1935 - Rio do Limão 2664-2134 

Solar de Araruama II Responsável: Tiago da Silva 

Nepomuceno 

Rua Costa Rica nº 42 - Parque Hotel 2664-4781 

Casa de Repouso Nossa 

Senhora da Conceição 

Responsável: Carlos Alberto Rua São Pedro nº 95- Pontinha do 

Outeiro 

2665-7467 

998337691 

Motta de Repousa Motta e 

Rotas  

Responsável: Suely Rua Jacó do Bandolim - nº 846- 

Outeiro 

988363990 

Casa de Repouso Vovó 

Irene 

Responsável: Renata Costa Rua XV de Novembro nº 702 -  

XV de Novembro 

2665-8546 

988052077 

Lar São Francisco de 

Assis 

Responsável: Eliane Regina Martelo 

Amaral 

Rua do Céu nº213 - Praça da Bandeira 2665-4523 

Residencial Eugênia 

Salles 

Responsável: Joelson Praia do Hospício nº 864 - Hospício 26658948 

988039067 

Pousada Lar Doce Lar - 

ESSE ILP ENCERROU 

AS ATIVIDADES 

Responsável: Yula Carla dos Santos 

da Silva 

Rodovia Amaral Peixoto Km 81 - nº 

31 Viaduto  

266-40586 

974001722 

Aconchego Santa Rita de 

Cássia 

Responsável: Thayanne Mozart 

Navarro 

Rua República do Peru nº 170 - 

Parque Hotel 

992255556 

Pausada Praia da 

Felicidade 

Responsável: Rua Pena Branca - Parati 266-72788 

Casa Lar Unidos Pelo 

Amor 

Responsável: Leandra Dias da S.S. 

Gomes 

Rua Mariano Falcão nº 187 

Bananeiras 

21- 970067162 

Casa Amarela 

Hospedagem para Idosos 

Responsável: Estrada de Boa Vista nº 330 - Três 

Vendas 

21-991071436 

Residência S. Gerônimo Responsável: Rua Prefeito Afrânio Valadares nº 

864- Hawai 

2665-8949 

 Bem Estar Geriátrico Responsável: Maria do Rosário - 

Vanderlúcio 

Rua Júlio de Castilho nº 133- Rio do 

Limão 

988140109 

999732784 

Vila dos Idosos - Laudina 

Bragança 

Responsável: Monique da Costa 

Bragança 

Rua Vivili Alfradique de Araújo nº847 

- Bairro: Cerâmica 

 

 

Crianças e Adolescentes em instituição de abrigo 

 No momento encontram-se abrigados no município 06 adolescentes, com 

idade entre 13 a 17anos, sem doenças pré-existentes que se enquadrem no grupo de 

risco para COVID-19. Caso alguma criança/adolescente abrigada desenvolva algum 

quadro suspeito de COVID-19, será encaminhado para avaliação na unidade de saúde 

municipal (Atenção primária à Saúde ou Centro de Triagem) e serão seguidas as 

recomendações fornecidas pelos profissionais da saúde, respeitando-se inclusive a 

necessidade de quarentena. Caso seja necessária a admissão de outras 

crianças/adolescentes, será seguido o protocolo de quarentena de 7 dias, caso não 

manifeste qualquer sintoma, será liberado o convívio. A unidade de acolhimento conta 

com 10 funcionários diariamente. Todos os funcionários fazem uso de equipamentos de 

proteção individual (luva e máscara cirúrgica) e não há escassez de material de limpeza 

e higiene (desinfetante, sabonete, álcool gel).  Caso algum funcionário apresente sinais e 



sintomas do COVID-19, será imediatamente afastado e orientado a procurar o serviço 

de saúde e seguir as recomendações prescritas.  

 A Vigilância em Saúde está em articulação permanente com a SEPOL 

para apoiar as ações desta instituição nos cuidados com a as crianças e adolescentes 

abrigados. 

 Endereço do Abrigo: Rua Protógenes Guimarães nº 422 - Bairro: Outeiro/Araruama.  

Responsável pelas informações: Sra. Ana Maria – Secretária de Política Social, 

Trabalho e Habitação - cel.: 22 988127648.  

População em situação de rua  

 Os moradores em situação de rua estão sendo atendidos em regime de 

abrigo no Centro Pop, no momento estão abrigados 10 usuários - em acordo com a 

capacidade do local. Os demais, uma média de 35 pessoas, continuam sendo atendidos 

no Centro Pop com o fornecimento de 3 refeições diárias (café da manhã, almoço e 

lanche da tarde) e as devidas orientações. Com relação aos usuários em situação de rua 

também foram feitas abordagens locais e distribuídos cobertores, sabonetes e álcool gel.  

 A Vigilância em Saúde está em articulação permanente com a SEPOL 

para apoiar as ações destas instituições nos cuidados com a população de rua. 

Endereço do Centro POP: Av. Araruama nº 1.141 - Centro/Araruama. Responsável 

pelas informações: Sra. Ana Maria – Secretária de Política Social, Trabalho e Habitação 

- cel.: 22 988127648. 

Pessoas em Residências Terapêuticas 

 A Coordenação de Saúde Mental orienta e supervisiona as atividades das 

residências Terapêuticas a fim de evitar um possível contágio dentro das residências. As 

recomendações sanitárias são as mesmas das demais populações em situação de longa 

permanência. Diante da suspeita de adoecimento de algum servidor este será afastado 

conforme as orientações médicas. Se algum usuário apresentar sintomas será 

encaminhado ao Centro de Triagem ou acionado o atendimento médico na própria 

instituição, caso seja necessário.  

  



 

13. MANEJO DE CORPOS 
 

Um dos meios de transmissão do SARS-COV2 é através do contato das 

mãos com superfícies contaminadas, é fundamental que os profissionais responsáveis 

pela manipulação de corpos suspeitos ou confirmados de Covid19 utilizem equipamento 

de proteção individual (EPI) adequados e sigam orientações específicas.  

Neste contexto o manejo de corpos no Município está orientado com base 

nas orientações do Ministério da Saúde contidas na publicação: Manejo de corpos no 

contexto do novo Coronavírus COVID-19, publicada em 25 de março de 2020 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020b). 

 

13.1. Óbitos Hospitalares 

 

 Durante os cuidados com corpos de casos suspeitos ou confirmados de 

COVID-19, devem estar presentes no quarto ou qualquer outra área apenas os 

profissionais estritamente necessários (todos com EPI). 

 Os EPIs recomendados para toda a equipe que maneja os corpos nessa 

etapa são: Gorro; Óculos de proteção ou protetor facial; Avental impermeável de manga 

comprida e Máscara cirúrgica (Se for necessário realizar procedimentos que geram 

aerossol, como extubação ou coleta de amostras respiratórias, usar N95, PFF2 ou 

equivalente, Luvas (usar luvas nitrílicas para o manuseio durante todo o procedimento e 

Botas impermeáveis. 

 

13.2. Ocorrência domiciliar, em instituições de moradia ou em espaço 

público 

 

Os familiares/responsável ou gestão das instituições de longa permanência ou autoridades 

locais informadas deverão dar orientações para que ninguém realize manipulação/contato 

com os corpos, até a chegada da equipe treinada para constatação do óbito e remoção do 

corpo que devem seguir o protocolo do Ministério da Saúde. 

 



13.3. Sepultamento 

 

 De acordo com o protocolo referido acima, os falecidos suspeitos ou 

confirmados para Covid19 poderão ser enterrados ou cremados, mas os velórios e 

funerais, onde ocorra a aglomeração de pessoas em um ambiente fechado, não são 

recomendados. Neste caso, o risco de transmissão também está associado ao contato 

entre familiares e amigos.  

A cerimônia de sepultamento deverá ocorrer em lugar ventilado e, de 

preferência, aberto, com no máximo 10 pessoas, respeitando a distância mínima de, pelo 

menos, dois metros entre elas, bem como outras medidas de isolamento social e de 

etiqueta respiratória. Essa recomendação deverá ser observada durante os períodos com 

indicação de isolamento social ou quarentena pelo gestor local ou federal.  

Nos casos de suspeitos ou confirmação de COVID-19, não haverá velório 

para evitar qualquer contato com o corpo. O protocolo recomenda ainda que seja evitada 

nos enterros a permanência de pessoas que pertençam ao grupo de risco: idade igual ou 

superior a 60 anos, gestantes, lactantes, portadores de doenças crônicas, população 

indígena e imunodeprimidos. Além disso, a presença de pessoas com sintomas 

respiratórios também deve ser evitada como, por exemplo, febre e tosse. 

Quanto aos profissionais que manipulam corpos em funerárias e 

cemitérios, estes devem estar paramentados com os equipamentos de proteção 

individual já referidos para os profissionais de saúde e seguir as demais recomendações 

do protocolo do Ministério da Saúde. A referida publicação foi encaminhada à SEPOL 

para que esta providencie as adequações de procedimentos nos cemitérios municipais e 

compartilhe com a rede de funerárias do Município. 

                     Informa ainda que foram disponibilizadas covas para o sepultamento de 

pessoas suspeitas ou confirmadas da contaminação pelo COVID-19 no cemitério de 

Morro Grande, bem como houve uma ampliação do mesmo, podendo atender ao limite 

de até 6.140 covas.   
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ANEXO 1 -RECOMENDAÇÕES PARA O ATENDIMENTO A 
GESTANTE E PUÉRPERA COM SUSPEITA DE COVID-19 

 

 O acompanhamento pré-natal de gestantes e puérperas na atenção básica, 

é de suma importância reforçar que o segmento do calendário de consultas, deverá ser 

mantido.  É importante reforçar às gestantes, durante as consultas, as orientações de 

medidas de prevenção e controle, conforme abaixo:  

 • Higiene frequente das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70%;  

 • Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienização adequada das mãos;  

 • Evitar contato próximo com pessoas doentes;   

• Evitar aglomerações ou viagens. Caso precise se deslocar às ruas, busque horário de 

menos fluxo de pessoas.   

• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, com cotovelo flexionado ou utilizando-se de 

um lenço descartável.  

• Caso apresentem sinais e sintomas característicos de Síndrome Gripal devem retornar 

à unidade para avaliação;  

 • As consultas de pré-natal deverão ser agendadas previamente, evitando aglomeração 

com diluição dos horários ao longo do dia e da semana, evitando que se coincidam com 

grupos de riscos onde o volume de atendimentos sejam grandes.  

 • No período em que estiverem aguardando a consulta, é importante solicitar que 

mantenham uma distância de 1 metro em relação aos outros pacientes que também 

esperam pelo atendimento. Uma vez absorvida no serviço de maior complexidade (alto 

risco, no CIMI), o pré-natal deverá ser compartilhado entre esse serviço e a unidade 

básica de saúde.   

• Não serão permitidos neste período a presença dos acompanhantes durante as 

consultas, para evitar as aglomerações.  

 

OBS: AO SER FEITA A NOTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO IDENTIFICAR QUE 

É GESTANTE (campo 11 da ficha), DATA DA DUM E UNIDADE DE ORIGEM. 

FICA DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE DE ORIGEM ACOMPANHAR E 



NOTIFICAR A VIGILÂNCIA QUALQUER INTERCORRÊNCIA E OU 

ALTERAÇÃO DO QUADRO IDENTIFICADO.  

 

TRANSMISSÃO VERTICAL   

 Dados limitados estão disponíveis para mulheres grávidas com infecção 

por COVID19, porém sabe-se que as características clínicas da pneumonia por pelo 

vírus em gestantes foram semelhantes às relatadas para pacientes adultas não grávidas 

que desenvolveram essa mesma doença. Até o momento, temos apenas um estudo 

clínico que avaliou a transmissão vertical do novo Corona vírus em 6 gestantes, sendo 

pesquisada a presença do vírus no líquido amniótico, sangue do cordão umbilical, leite 

materno e swab da orofaringe do recém-nascido. Todas as amostras apresentaram 

resultados negativos. Portanto, ainda não temos evidências, até esse momento, de 

transmissão vertical do COVID-19 ao feto ou ao recém-nascido através do aleitamento 

materno.  

 

MANEJO DAS GESTANTES COM SÍNDROME GRIPAL   

 Cabe o conhecimento das definições clínicas de Síndrome Gripal: 

Presença febre (deixa de ser uma condição obrigatória a partir do dia 20/03/2020) de 

início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo 

menos um dos sintomas: mialgia, cefaleia ou artralgia. Os casos de síndrome gripal 

devem ser classificados em casos leves ou casos graves. Os casos leves devem ser 

manejados na APS e os casos graves devem ser encaminhados para o serviço de 

emergência (UPA).  

Nos casos leves devem ser realizadas:   

1. Medidas não-farmacológicas: repouso, hidratação, alimentação adequada;  

 2. Medidas farmacológicas: analgésicos, antitérmicos; (Paracetamol ou Dipirona)   

3. Isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data de início dos sintomas, do paciente 

e seus contatos domiciliares (pessoas que morem na mesma casa).;    

4. Prescrever Oseltamivir para grávidas e puérperas até duas semanas após o parto 

(incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal), nos casos de síndrome gripal 



(independe da situação vacinal para influenza) Dose - Adultos: 75mg de 12 em 12 horas 

por 5 dias. 

 Deve haver contato (preferencialmente telefônico, presencial por Agente 

Comunitário de Saúde na impossibilidade de contato ou dificuldade de extração de 

informações por telefone), a cada 48 horas, com a gestante com Síndrome Gripal, que 

deve permanecer em domicílio, exceto em caso de piora clínica, quando deve ser 

avaliada por profissional de saúde de nível superior (médico ou enfermeiro), em 

domicílio ou na unidade de atenção primária;  

 

Manejo das gestantes com Síndrome Respiratória Aguda Grave Gestante que atenda a 

definição de caso de Síndrome Gripal E dispneia ou algum dos seguintes sinais de 

gravidade:  

✔Saturação de SpO2<95% em ar ambiente  

✔Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória.  

(maior do que 22irpm)  

✔Piora nas condições clínicas de doença de base.  

✔Hipotensão (pressão sistólica menor que 100mmHg – Instabilidade  

Hemodinâmica)  

✔Quadro de insuficiência respiratória  

✔Glasgow menor que 15   

 Necessitarão de internação as gestantes que cursarem com mais de um 

dos sinais citados acima. As gestantes com diagnóstico de síndrome respiratória aguda 

grave, internadas em unidade de terapia intensiva, necessitarão da coleta de material 

biológico para pesquisa viral. O Hospital Estadual dos Lagos continua sendo referência 

para parto e gestação de alto risco deste município.  

 

PUERPÉRIO  

 A consulta puerperal nos primeiros 7 a 10 dias pós-parto deverá ser mantida.   



A puérpera deverá ser orientada quanto aos cuidados com o RN e higienização 

conforme abaixo:   

• Higienizar as mãos rotineiramente com água e sabão (ou álcool em gel a 70%), antes e 

após os cuidados com o RN e amamentação;  

 • Higienização das mãos imediatamente após tocar nariz, boca;   

• Evitar visitas ao binômio mãe-bebê;   

• Manter, preferencialmente, o binômio em quarto privativo  

 • Manter distância mínima do berço do RN e mãe de 1 metro, se possível  

 • Não manter contato com casos suspeitos ou pessoas infectadas.   

• Evitar aglomerações ou viagens. Caso precise se deslocar às ruas busque horário de 

menos picos de pessoas.   

• Evitar apertos de mãos, abraços e beijos ao cumprimentar as pessoas;  

 • Usar máscara cirúrgica durante a amamentação e aos cuidados com o RN. Em caso de 

tosse ou espirro deverá ser imediatamente trocada   

• Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienização adequada das mãos;  

• Evitar contato próximo com pessoas doentes;   

• Evitar aglomerações ou viagens. Caso precise se deslocar às ruas, busque horário de 

menos pico de pessoas.   

• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, com cotovelo flexionado ou utilizando-se de 

um lenço descartável  

 • Caso apresentem sinais e sintomas característicos de Síndrome Gripal devem retornar 

à unidade para avaliação;   

• No período em que estiverem aguardando a consulta, é importante solicitar que 

mantenham uma distância de 1 metro em relação aos outros pacientes que também 

esperam pelo atendimento;  

 

AMAMENTAÇÃO  



 De acordo com nota técnica do Ministério da Saúde publicada em 19/03/2020, os 

benefícios da amamentação superam quaisquer riscos potenciais de transmissão do vírus 

através do leite materno, não sendo necessário a suspensão da amamentação. Uma vez 

que a puérpera contaminada esteja esclarecida e de acordo, a amamentação pode ser 

realizada com as precauções necessárias, são elas:   

• Higiene frequente das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70%; antes de tocar o 

bebê ou antes de retirar o leite materno (extração manual ou na bomba extratora) e 

sempre antes do cuidado com o RN;   

• Usar máscara cirúrgica durante a amamentação e aos cuidados com o RN. Em caso de 

tosse ou espirro deverá ser imediatamente trocada;  

 • Caso haja a necessidade de extração de leite por bomba, orientar quanto aos cuidados 

rigorosos de limpeza após cada vez que utilizá-la.  

 • Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienização adequada das mãos;   

• Evitar contato próximo com pessoas doentes;   

• Evitar aglomerações ou viagens. Caso precise se deslocar às ruas, busque horário de 

menos pico de pessoas;  

• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, com cotovelo flexionado ou utilizando-se de 

um lenço descartável;  

• Caso apresentem sinais e sintomas característicos de Síndrome Gripal devem retornar 

à unidade para avaliação.   



 
 

ANEXO 2 - RECOMENDAÇÕES PARA PREVENÇÃO E 
CONTROLE DE INFECÇÕES POR CORONAVÍRUS(SARS-
COV-2) EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA 

PARA IDOSOS (ILPIS) 
 

 

SÍNDROME GRIPAL (SG): indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado 

por sensação febril ou febre1, mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de 

garganta OU coriza OU dificuldade respiratória OU Dor muscular e fadiga OU 

Sintomas gastrointestinais, como diarreia OU Anosmia ou Ageusia.   

EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios 

específicos de agravamento como sincope, confusão mental, sonolência excessiva, 

irritabilidade e inapetência.  

 

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): Síndrome Gripal que 

apresente: dispneia/desconforto respiratório OU Pressão persistente no tórax OU 

saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou 

rosto. “A fase atual da pandemia no Brasil exige que os serviços de APS/ESF trabalhem 

com abordagem sindrômica do problema, não exigindo mais a identificação do fator 

etiológico por meio de exame específico” (MS – 2020 - Sociedade Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia (SBGG)). 

 A população idosa tem sido a de maior vulnerabilidade às formas graves 

da doença e evolução para óbito, sobretudo entre idosos frágeis, portadores de 

comorbidades e residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). 

A mortalidade aumenta linearmente com a idade, sendo de 3,6% na faixa etária entre 

60-69 anos, de 8% entre 70-79 anos e de 14,8% naqueles com mais de 80 anos (Zhou e/t 

al., 2020). 



 Os idosos que moram em Instituição de Longa Permanência para Idosos 

(ILPI) estão em situação de maior vulnerabilidade à infecção por COVID-19 por vários 

motivos: 

 São frequentemente idosos frágeis; 

 Geralmente têm doenças subjacentes ou com comorbidades em estágios 

avançados; 

 Têm idade avançada; 

 Mantêm contato próximo com outras pessoas (cuidadores e profissionais) e 

outros coabitantes; 

 Passam muito tempo em ambientes fechados e com indivíduos igualmente 

vulneráveis. 

Em virtude das razões acima mencionadas, Gabinete de Crise de COVID-19 da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Araruama tem por objetivo descrever 

orientações e recomendações para as ILPIs. com intuito de prevenir e conter a 

disseminação do COVID-19. 

 

SITUAÇÕES ESPECÍFICAS: 

 

Profissionais da área de saúde (PAS) 

 Recomenda-se afastamento de PAS com sintomas respiratórios mesmo antes da 

identificação do COVID-19 na comunidade. O mesmo deverá procurar 

atendimento em unidade de saúde mais próxima de seu domicílio para definição 

de condutas, encaminhamentos e isolamento, conforme orientações do 

Ministério da Saúde; 

 Durante a assistência direta ao residente com quadro suspeito ou confirmado de 

Covid-19, o profissional de saúde deve utilizar os seguintes EPIs: gorro, óculos, 

máscara cirúrgica, luvas e avental descartável. Colocá-los imediatamente antes 

do contato com o residente ou com as superfícies e retirá-los logo após o uso, 

higienizando as mãos antes e imediatamente após remoção dos equipamentos; 

 Fazer a notificação imediata de todos os casos suspeitos de COVID-19. 



Residentes com sintomas respiratórios 

 Como regra geral, todos os residentes com sintomas respiratórios agudos devem 

ter sua movimentação na ILPI restrita ao máximo possível, permanecer em 

dormitório com boa ventilação e, idealmente, com banheiro próprio e com 

precaução respiratória e de contato; 

 As saídas para áreas comuns devem ser restritas ao mínimo possível. Se essas 

forem necessárias, o institucionalizado deve usar máscara cirúrgica e ficar a 

mais de dois metros dos outros idosos. Para este idoso devem ser seguidos 

rigorosamente os protocolos estabelecidos pelos organismos governamentais 

para prevenção de doenças transmitidas pelo ar (como influenza, por exemplo); 

 Recomenda-se que todos os residentes com sintomas respiratórios sejam 

assistidos por PAS com máscara cirúrgica. 

Limpeza e desinfecção de superfícies e espaços  

 É fundamental garantir a limpeza adequada e frequente das superfícies e 

espaços; 

 O procedimento para limpar e desinfetar superfícies e áreas de contato com o 

paciente será feito de acordo com a rotina de limpeza pela ANVISA e 

desinfecção da ILPI; 

 A equipe de limpeza deverá receber treinamento e informações antes de fazer a 

primeira entrada no dormitório e deverá usar equipamento de proteção 

individual apropriado; 

 O processo de limpeza e desinfecção de todas as superfícies deve ser realizado 

com álcool 70% para materiais de uso compartilhado ou hipoclorito de sódio a 

1%. No caso de a superfície apresentar matéria orgânica visível, deve-se 

inicialmente proceder à retirada do excesso da sujidade com papel/tecido 

absorvente e posteriormente realizar a limpeza e desinfecção desta; 

 Realizar limpeza frequente de superfícies muito tocadas e equipamentos que 

sejam compartilhados (maçanetas, controles de TV; barras de proteção e 

corrimãos etc.); 

 O material descartável usado deverá ser colocado em recipiente de resíduos com 

tampa e deve ser rotulado com avisos precisos de “material infectante”. 



Processamento de Roupas 

 Pode ser seguido o mesmo processo estabelecido para as roupas provenientes de 

outros pacientes em geral, com o mínimo de agitação e manuseio das roupas.  

 

Admissão de novo residente na ILPI  

No caso de admissão de novo residente na ILPI ou em caso de readmissão pós-

hospitalização, sintomas de infecção respiratória devem ser ativamente avaliados no 

momento da admissão e, se necessário, implementar medidas apropriadas de 

isolamento, seguindo as recomendações supracitadas neste documento. 

 

Ações frente contatos e casos de COVID-19: 

 Se o idoso morador teve contato com caso de COVID-19, mantê-lo em 

isolamento preventivo na própria ILPI solicitar a avaliação e conduta da equipe 

do Saúde Delivery e estes devem notificar a Vigilância Epidemiológica Saúde 

do Município e serviços públicos de saúde sobre o caso; 

 Caso o estado geral for leve, bom, estável e não houver critérios de gravidade, o 

idoso será transferido para uma instituição de isolamento municipal. 

 Caso o estado geral for de moderado a grave o idoso deve ser encaminhado a 

UPA ou Hospital particular para tratamento médico.  

  Caso o idoso ou da Pessoa com Deficiência apresente sinais de agravamento do 

quadro como aumento da falta de ar, cianose ou desorientação, levá-lo 

diretamente para a unidade de urgência mais próxima,  

 Na instituição de isolamento de Covid-19: 

 O idoso residente com indicação de isolamento respiratório deverá assim 

permanecer em dormitório com boa ventilação e idealmente com 

banheiro próprio durante um período de 14 dias; 

 As saídas para áreas comuns devem ser restritas ao mínimo possível e, se 

necessário, o institucionalizado deverá usar máscara cirúrgica; 



 Idosos que dividem dormitórios com quem apresentou sintomas não 

precisam ser realocados, pois se entende que já foram expostos e deverão 

ser manejados conforme acima descrito; 

 Deverá ser realizada vigilância ativa em busca de sintomas respiratórios na ILPI; 

 Deverá haver um cuidado especial com as pessoas com deficiência que não 

consigam falar ou expressar seus sintomas, pelas dificuldades impostas pela 

gravidade da deficiência. Os cuidadores devem ser orientados a observar os 

sinais e aferir a sinais vitais constantemente, considerando que poderá não haver 

a queixa do paciente. 

 

FLUXOS DA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE  

 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE: - Após atendimento médico na unidade de saúde ou em 

visita domiciliar, o médico ou enfermeiro pode indicar a necessidade de atendimento em 

uma unidade hospitalar ou Instituição de isolamento de COVID-19; - A equipe de saúde 

delivery irá providenciar o transporte, para a remoção do paciente de onde ele estiver. 

 

5. TESTAGEM VIGILÂNCIA EM SAÚDE:  

Elegíveis, conforme normativa vigente:  

1. Trabalhadores de serviços de saúde em atividade, incluindo cuidadores;  

2. Idoso ou pessoa com deficiência com diagnóstico de Síndrome Gripal que 

resida no mesmo domicílio de um profissional de saúde; 

Procedimentos para RT-PCR: A equipe de campo realiza, na própria instituição, a coleta 

de material (swab orofaringe e nasal), nos casos suspeitos, a partir da notificação feita;  

O critério para realização da coleta da amostra deve atender definição de caso e período 

de sintomas entre 3º e 7º dia, para garantir oportunidade e qualidade no exame RT-PCR 

(pesquisa da presença do vírus na amostra).  

O resultado está disponível de acordo com a demanda do LACEN, identificando quem 

está na fase aguda da doença, com presença do vírus, auxiliando a manutenção das 

medidas protetivas de isolamento.  



Procedimentos para TESTE RÁPIDO:  

Para realização do teste rápido, quando implantado e conforme disponibilidade, a 

equipe de campo, durante a investigação avaliará elegíveis, considerando período: a 

partir do 8º dia do início dos sintomas E após 72 horas da remissão dos mesmos, nos 

grupos de interesse deste escopo: O resultado poderá ser dado em torno de 15 minutos, 

identificando quem possui anticorpos protetivos para COVID19, auxiliando na 

suspensão das medidas de isolamento. 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ISOLAMENTO 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE: - Orientar caso algum dirigente, trabalhador ou 

colaborador apresente sintomas como febre (aferida ou referida) associada a falta de ar, 

tosse ou dor de garganta, dentre outros sintomas, deve imediatamente se afastar de suas 

atividades e realizar isolamento domiciliar por 14 dias e, conforme a gravidade dos 

sintomas ou necessidade de atestado para o afastamento, procurar atendimento médico.  

 Explicar sobre a suspensão temporária de visitas presenciais e orientar sobre outras 

formas de contato com familiares e outras pessoas;  

 Orientar para que se evite a concentração de residentes em espaços não arejados  

 Sugere-se que as atividades coletivas rotineiras sejam realizadas em turmas menores, 

alternando horários das refeições, sala de TV, oficinas e outras;  

 A higienização das mãos dos profissionais que mantêm contato com os residentes deve 

ser feita com água e sabão (ou com álcool em gel a 70%) antes e após o contato com 

cada residente; 

 Explicar que os casos de sintomáticos respiratórios compatíveis com síndrome gripal 

devem ser isolados até elucidação diagnóstica, preferencialmente, encaminhados para 

serviço de saúde e ou serviço de isolamento nos casos recomendados pelos protocolos 

do Ministério da Saúde;  

 Recomenda-se, adicionalmente, que na admissão de novos residentes, haja precaução 

de convívio nos primeiros 14 dias;  

VIGILÂNCIA SANITÁRIA:  

 Solicitação a todas as Instituições de Longa Permanência que viabilizassem um Plano 

de contingência Institucional para o COVID 19;  



 Repasse de todos os manuais de Prevenção e Precaução acerca da doença, via e-mail, 

contato telefônico, assim como em todas as inspeções realizadas independente da 

origem (ofícios, denúncia, ouvidoria, conselhos, ações anuais de calendário); 

Contato direto com as ILPI para um levantamento do número de idosos e pessoas com 

deficiência (PcD) e grau de dependência, número de idosos e pessoas com deficiência 

(PcD) por quarto, a fim de verificar o risco sanitário em eventuais casos isolados na 

Instituição;  

Proceder contato direto da gerência do segmento junto ao ILPI, também com os 

irregulares “não oficiais “, muitos em fase de regularização com Termo de Ajuste de 

Conduta com o Ministério Público; 

Repassar sobre a importância da permanência em quarentena, não permitir 

temporariamente visitas, manter reforçada a higienização do local com hipoclorito e 

álcool gel, e manter em isolamento caso necessário o idoso sintomático respiratório, 

com separação de talheres, mantendo apenas um cuidador para não favorecer a 

disseminação do vírus, e acionar a equipe de Saúde Delivery.  

Nas etapas de monitoramento, orientação quanto ao funcionário utilizar EPI 

principalmente a máscara, e em casos de funcionário com sintomas febris ou 

respiratórios serem prontamente substituídos;  

Recomendar que alternem os horários de lanche e almoço para manter o refeitório com 

fluxo menor, disponibilizar água e sabão e papel toalha, e álcool gel;  

 Todos os ambientes abertos e arejados, superfícies limpas diariamente, manter os 

idosos e pessoas com deficiência (PcD) em distanciamento, em caso de atividades 

separar por 2 metros cada um;  

ASSISTÊNCIA À SAÚDE:  

 Avaliar diariamente a condições de saúde de todos os idosos e pessoas com deficiência 

para o surgimento de sintomas de síndrome gripal;  

 Afastar o idoso e pessoas com deficiência pelo período de 14 dias a contar o início dos 

sintomas, em quarto isolado dos outros internos e de preferência com banheiro 

privativo; 



 Caso o banheiro não seja privativo, organizar os horários de banho para que a pessoa 

com síndrome gripal seja a última a tomar banho e após realizar limpeza do banheiro 

com solução de hipoclorito;  

Se o idoso ou pessoas com deficiência com síndrome gripal necessita de cuidados no 

leito, organize a rotina para que este seja o último a ser realizado;  

Se as pessoas com deficiência precisarem de cuidados no leito, o cuidador deverá 

realizar a correta higiene das mãos após o cuidado em cada um, trocando os EPI a cada 

troca de cliente;  

Se for necessário colocar mais de um idoso e pessoa com deficiência com síndrome 

gripal em um quarto, manter as camas com afastamento superior a 1,5 metros, fornecer 

máscaras cirúrgicas ou caseiras para os idosos e Pessoa com deficiência e deixar 

disponível álcool gel para a higienização das mãos;  

Manter o ambiente do isolamento arejado e ventilado; manter a limpeza do espaço; - 

Designar apenas um cuidador para atuar no isolamento por dia; 

 

MONITORAMENTO CLÍNICO  

 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE:  

Todas as equipes de Saúde da Saúde Delivery devem possuir uma lista de pessoas 

apresentando Síndrome Gripal, com atenção especial àquelas que possuem os fatores de 

risco já mencionados;  

 Deve haver contato telefônico, a cada 48 horas, com a instituição onde reside o idoso e 

Pessoa com deficiência que foi notificado como Síndrome gripal.  

 Na impossibilidade de contato ou dificuldade de extração de informações por telefone, 

será realizada uma VD do Agente Comunitário de Saúde (se for área de cobertura da 

ESF) caso não seja a VD será realizada pela equipe de Saúde Delivery;  

 Diariamente a equipe da instituição deve avaliar o estado de saúde dos idosos e Pessoa 

com deficiência com síndrome gripal e em caso de piora entrar em contato com a 

unidade de saúde, a qualquer momento, não esperando o contato de rotina, para 

avaliação do médico ou do enfermeiro;  



 O monitoramento deve terminar após 14 dias a partir da data do início dos sintomas; 

 

NOTIFICAÇÃO E INVESTIGAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE:  

- Adotar medidas de notificação e investigação outras medidas necessárias são 

verificadas diretamente no serviço.  

- A notificação será feita em casos suspeitos de SG, e de SRAG hospitalizado ou óbito, 

independente da hospitalização, que atendam a definição de caso. 

 - Profissionais de saúde e as instituições podem e devem notificar ao órgão oficial de 

referência, dentro do prazo de 24 horas a partir da suspeita inicial do caso ou óbito. 

Mariana Lopes Nogueira, Tel.: (22) 98817-3956; E-mail: ve.araruama@gmail.com 

 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 

 - Realizar inspeção sanitária no local, verificar as condições higiênico sanitárias e 

providenciar medidas para minimização do risco sanitário, intervindo imediatamente. 

Na categorização de 01 caso com surto (cluster), o sistema de vigilância utilizará o 

SIVEP para entrada do dado, com capacidade de identificação institucional, a 

Vigilância em Saúde passa a adotar o sistema de Vigilância ativa, que considera o 

monitoramento semanal de ILPI e instituições afins, a partir da busca feita pelo serviço 

de saúde junto aos locais, independente da sinalização de casos suspeitos.  

● O monitoramento da vigilância ativa considera lista de todas as instituições, por 

território, com endereço e telefone, para busca de casos e outros; 
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