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1. INTRODUÇÃO 

Em janeiro de 2020, o mundo foi surpreendido com as informações sobre casos de 

uma infecção que atingiu pessoas em uma província chinesa e que rapidamente 

atingiu populações de países nos cinco continentes levando á Organização Mundial de 

Saúde a decretar situação de pandemia. 

O Brasil, através do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde, vem monitorando todos os acontecimentos nas várias partes do mundo e 

pesquisadores brasileiros participam ativamente de estudos sobre a ação deste novo 

vírus, o SARS-CoV-2 e ainda em janeiro instituiu o Centro de Operações de 

Emergências em Saúde Pública (COE-nCov) com o objetivo de nortear as ações para 

o enfrentamento da doença (COVID-19) causada pelo novo coronavírus. 

Seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e 

da Secretaria Estadual de Saúde (SESA), apresenta-se este Plano Municipal para o 

Enfrentamento da Infecção Humana pelo novo coronavírus para o município de 

Quixadá-Ceará. 

Neste momento, 14 de março de 2020, o município de Quixadá não apresenta casos 

confirmados para COVID-19, contudo reconhece a necessidade premente de se 

preparar para prestar a melhor e mais adequada assistência à população em uma 

eventual ocorrência de casos positivos, sintomáticos ou assintomáticos, tanto no nível 

domiciliar quanto ambulatorial e hospitalar. 

A estrutura deste plano contempla, inicialmente, a caracterização demográfica e 

socioeconômica do município de Quixadá, bem como a relação estratégica com os 

municípios na região do Sertão Central e, em seguida, elencam-se os objetivos e 

metas, protocolos, fluxos e as necessárias pactuações para prevenir e conter a 

epidemia. Também se descreve a operacionalização das ações previstas para cada 

fase identificada e determinada pela situação epidemiológica do município. 

Por fim, são demonstradas as necessidades de aporte financeiro necessário para 

garantir a estrutura adequada para a execução das ações para atingir os objetivos e 

metas traçadas para superar essa difícil situação que parece muito próxima. 

Vale ressaltar que este plano será reavaliado diariamente e readequado conforme a 

realidade dos casos apresentados que possam, por ventura, exigir mudanças de 
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estratégias com novas outras ações e pactuações entre os entre da federação e o 

governo federal. 

 

2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E SOCIOECONÔMICOS DE QUIXADÁ 

O município de Quixadá, distando 158 km da capital do Estado do Ceará, Fortaleza, 

pertence à Macrorregião do Sertão Central, com tempo estimado de viagem de  

2h18m. 

IBGE, em 2019, apresentou estimativa populacional do município de Quixadá em 

87.728 pessoas. Considerando o censo de 2010, o município contava com 80.604 

habitantes dos quais 71,32% viviam em zona urbana e 28,68% residiam em zona 

rural. Outro dado significativo para o momento é a distribuição da população por faixa 

etária, quando naquele momento a população acima de 60 anos somava 9.278 

pessoas das quais 1.725 pessoas tinham idade entre 80 e 100 anos. Ou seja, 

transportando esse dado para os dias atuais quando a pandemia pelo novo 

coronavírus tem vitimado mais os idosos acima de 80 anos, evidencia-se que 18% dos 

idosos de Quixadá se encontram na faixa etária mais suscetível a maior gravidade da 

doença e com maior risco de morte. 

Cabe ainda destacar que Quixadá, além de se configurar como centro comercial no 

Sertão Central, é um Polo Universitário o que motiva um incremento populacional 

temporário composto por estudantes que residem no município durante a sua 

graduação, bem como produz intensa movimentação diária de estudantes que se 

deslocam para assistir aulas e em seguida retornam aos seus municípios de 

residência. Tal característica, qual seja de uma população que se desloca diariamente 

ou nos finais de semana para seu lugar de origem, contribui para um risco adicional na 

disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-19). 

Quixadá tinha, pelos dados do IBGE (2019), o 20º PIB do Estado do Ceará. Ainda 

segundo o IBGE (2019), em 2017, o salário médio mensal era de 1.9 salários mínimos. 

A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 9.3%. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por 

pessoa, tinha 49.2% da população nessas condições.  

 

3. REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 



8 
 

Atualmente, os serviços de saúde que integram as Redes de Atenção à Saúde estão 

distribuídos conforme apresentados nas tabelas abaixo. 

TABELA 1. ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 

SERVIÇO SITUAÇÃO UNIDADES CAPACIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

Pública - sede UAPS Campo 

Velho 

02 EqSF 

UAPS Alto São 

Francisco 

01 EqSF 

UAPS Combate 02 EqSF 

UAPS Campo Novo 02 EqSF 

UAPS Renascer 01 EqSF 

UAPS São João 01 EqSF 

UAPS Centro 02 EqSF 

UAPS Putiú ***Provável 

unidade de apoio 

Públicas - distritos UAPS S.J dos 

Queiroz 

01 EqSF 

UAPS Várzea da 

Onça 

01 EqSF 

UAPS Cipó dos 

Anjos 

01 EqSF 

UAPS Tapuiará 01 EqSF 

UAPS Juatama 01 EqSF 

UAPS Califórnia 01 EqSF 

UAPS Juá 01 EqSF 

UAPS Riacho 

Verde  

01 EqSF 

UAPS Dom 

Maurício 

01 EqSF 

UAPS Custódio 01 EqSF 

UAPS Jatobá 01 EqSF 

  

TABELA 2. SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  

SERVIÇOS SITUAÇÃO UNIDADE CAPACIDADE 
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HOSPITAIS Público HMEB 37 leitos 

Contratado HMJMJ 82 leitos* 

TRS Contratado CDRQ 12 pacientes/turno 

AMBULATÓRIO DE 

DOENÇAS 

INFECIOSAS 

Próprio SAE Infectologista, 

enfermeiro, psicólogo 

e ginecologista, cada 

profissional com   20 

horas 

REABILITAÇÃO Próprio CREFI 07 Fisioterapeutas 

POLICLÍNICA Consórcio Policlínica Dr. Fco. 

Carlos C. Roque 

Múltiplos serviços 

ambulatoriais clínicos 

e por imagem 

LABORATÓRIOS Público No HMEB 03 Bioquímicos 

01 Biomédico 

Contratado No HMJMJ 01 Bioquímico e u 

Bioquímico 

Consórcio Na Policlínica Terceirizado 

PARA 

REFERÊNCIAS NO 

NÍVEL TERCIÁRIO 

Público HRSC Quixeramobim 

HSJ Fortaleza 

URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA 

Público UPA porte II 02 médicos 24 horas 

HMEB Recebe referências 

de emergências em 

Clínica Médica  

CONTRATADO HMJMJ Emergências em 

Pediatria, Obstetrícia 

e Cirurgia. 

 

Existem ainda, no município de Quixadá, outros serviços de saúde, privados e/ou da 

rede suplementar, mas não contratados ou conveniados ao SUS, tais como Clínicas 

de Especialidades, Laboratórios de Análises Clínicas e Serviços de Diagnóstico por 

Imagem. 

4. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo Geral  

 Dotar a gestão municipal, notadamente os serviços de saúde, de instrumento 

normatizador das ações necessárias ao enfrentamento da infecção pelo novo 

coronavírus.  
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4.2. Objetivos específicos 

 Monitorar oportunamente a possível emergência do novo Coronavírus (SARS-

CoV-2) no Município de Quixadá; 

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

epidemiológico; 

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

suporte laboratorial, comunicação e gestão); 

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

Coronavírus (SARS-CoV-2), na rede municipal de saúde e com a rede de 

referência definida pela SESA, definindo cada passo desde a identificação, a 

notificação, a investigação e o manejo oportuno; 

 Instituir o Comitê Municipal  Intersetorial de Monitoramento e 

Planejamento para o Enfrentamento da COVID-19 e dar outras providências 

para garantir a promoção de ações intersetoriais e o estabelecimento de 

responsabilidades por setores específicos; 

 Produzir e disseminar informações epidemiológicas de modo a manter a 

transparência e envolver a população nos cuidados individuais e coletivos para 

evitar a disseminação do SARS-CoV-2. 

5. PROTOCOLOS E AÇOES EM CADA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA. 

A OMS, o MS e a SESA orientam que as ações de enfrentamento à infecção pelo 

coronavírus devem ser programadas para dar três níveis de resposta: Alerta, Perigo 

Iminente e Emergência que serão determinadas em consonância com a situação 

epidemiológica do município, mas considerando também a situação no mundo, no 

Brasil e nas unidades da federação.  

 Alerta: corresponde a uma situação em que o risco de introdução do SARS-

COV-2 no Brasil seja elevado e não apresente casos suspeitos; 

 Perigo Iminente: corresponde a uma situação em que há confirmação de caso 

suspeito; 

 Emergência de Saúde Pública: corresponde a uma situação em que há 

confirmação de transmissão local do primeiro caso de Coronavírus (COVID-19) 

e está dividida em duas fases: de contenção quando as medidas são 

adotadas para identificar oportunamente e evitar a dispersão do vírus, ou seja, 

as estratégias devem ser voltadas para evitar que o vírus seja transmitido de 
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pessoa a pessoa, de modo sustentado. A segunda fase é a de mitigação 

quando a partir do registro de 100 casos positivos do novo coronavirus. 

A Secretaria de Saúde de Quixadá, em 11 de março de 2020, identificou o primeiro 

caso suspeito do município que ficou em monitoramento e isolamento domiciliar 

tendo sido descartado por apresentar exame laboratorial negativo em 14 de março de 

2020, data essa em que foi registrado o segundo caso suspeito que continua em 

isolamento domiciliar, aguardando resultado de exame laboratorial. Vale ressaltar que 

relativo à COVID-19, a OMS são considerados casos suspeitos àqueles pacientes 

que apresentam sintomas respiratórios, como febre e tosse e viajaram para qualquer 

país com transmissão sustentada no território; pacientes que contataram alguém que 

viajou para este(s) destino(s) ou teve contato com um caso suspeito ou confirmado. 

Para efeito de operacionalização os organismos internacionais, o MS e a SESA 

consideram as seguintes situações epidemiológicas: 

 Situação 1 – VIAJANTE: pessoa que, nos últimos 14 dias, retornou de viagem 

internacional de qualquer país e apresenta febre (temperatura acima de 37,8C) 

e pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para 

respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para 

deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, 

batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia); 

 Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: pessoa que, nos últimos 14 dias, teve 

contato próximo com caso suspeito ou confirmado para COVID-19 e apresente: 

febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 

respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para 

deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, 

batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia). 

 

Outra situação a ser considerada é a de caso provável: 

 Situação 3 – CONTATO DOMICILIAR: pessoa que, nos últimos 14 dias, 

resida ou trabalhe no domicílio de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 

e apresente: febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 

dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, 

dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, 

sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) ou 

outros sinais e sintomas inespecíficos como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de 
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cabeça, calafrios, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, 

desidratação e inapetência. 

Realizada a investigação, o caso poderá ser confirmado (mediante exame laboratorial 

ou critérios clínico-epidemiológicos), descartado (com resultado laboratorial negativo 

ou positivo para outros agentes etiológicos que não seja o SARS-CoV-2) ou curado 

(casos em isolamento domiciliar: casos confirmados que passaram por 14 dias em 

isolamento domiciliar, a contar da data de início dos sintomas e que estão 

assintomáticos bem como os casos em internação hospitalar: diante da avaliação 

médica). 

O município de Quixadá seguirá os protocolos adotados pela OMS com respaldo do 

MS e da SESA e estabelece, neste plano, os fluxos para efeitos de organização da 

atenção à saúde nas RAS no âmbito dos serviços públicos e privados visto tratar-se 

de doença de notificação imediata. 

5.1. AÇOES EM CADA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

A Secretaria de Saúde de Quixadá estabelece neste Plano as ações que serão 

desenvolvidas em duas situações distintas: a de perigo iminente e a de emergência 

em saúde pública. Para organizar, dividiu a apresentação em dois campos distintos, 

mas complementares e interdependentes: no primeiro campo, estão elencadas as 

ações de identificação e monitoramento dos possíveis casos bem como as ações de 

suporte às ações que serão realizadas na assistência direta em cada ponto das Redes 

de Atenção à Saúde. Os quadros seguintes disporão sobre as ações da Vigilância em 

Saúde; da Assistência Farmacêutica e Laboratorial; da Educação em Saúde; da 

Comunicação, Mobilização e Articulação Social e da Gestão e financiamento. Em 

seguida, serão disponibilizadas as ações previstas para a assistência ambulatorial e 

hospitalar. 

 

QUADRO 1. VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

CENÁRIOS 

PERIGO IMINENTE EMERGÊNCIA EM 

SAÚDE PÚBLICA 

Intensificar as ações de 

investigação e controle em 

pactuação com a SESA e 

Intensificar as ações de 

investigação e controle em 

pactuação com a SESA e 
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VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA 

o MS o MS 

Intensificar a orientação à 

população quanto a 

prevenção e controle do 

novo Coronavírus (SARS-

CoV-2). 

Intensificar a orientação à 

população quanto a 

prevenção e controle do 

novo Coronavírus (SARS-

CoV-2). 

Monitorar eventos e 

rumores na imprensa, 

redes sociais e junto aos 

serviços de saúde.  

Divulgar atualização de 

procedimentos a serem 

adotados no cenário de 

transmissão local. 

Notificar, investigar e 

monitorar prováveis casos 

suspeitos para infecção 

humana pelo novo 

Coronavírus (SARS-CoV-

2).  

Notificar, investigar e 

monitorar prováveis casos 

suspeitos para infecção 

humana pelo novo 

Coronavírus (SARS-CoV-

2) 

Emitir e atualizar os alertas 

para a Superintendência 

Regional de Saúde, 

Unidades de Atenção 

Primária a Saúde, 

Unidades de Pronto 

Atendimento, SAMU e à 

Rede Hospitalar, sobre a 

mudança de cenário. 

Potencializar e oportunizar 

as ações de investigação e 

controle do SARS-CoV-2 

no município em parceria 

com a SESA e municípios 

da região do Sertão 

Central 

Atuar junto ao Setor de 

Comunicação da 

Prefeitura de Quixadá para 

manter a população 

informada quanto às 

medidas planejadas e em 

execução para o 

monitoramento dos casos 

suspeitos  

Atuar junto ao Setor de 

Comunicação da Prefeitura 

de Quixadá para manter a 

população informada 

quanto às medidas 

planejadas e em execução 

para o monitoramento dos 

casos suspeitos 

 Intensificar a articulação 

com os serviços de 

Intensificar a articulação 

com os serviços de 
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referência organizados 

pela SESA para ajuste dos 

fluxos de pacientes.  

referência organizados 

pela SESA para ajuste dos 

fluxos de pacientes. 

Orientar para a utilização 

dos equipamentos de 

proteção individual 

apropriado para cada 

situação. 

Orientar para a utilização 

dos equipamentos de 

proteção individual 

apropriado para cada 

situação. 

Articular com a rede de 

serviços públicos e 

privados de atenção à 

saúde o aprimoramento e 

a detecção de possíveis 

casos suspeitos nos 

serviços de saúde.  

Acompanhar 

oportunamente as revisões 

das definições de 

vigilância, diante de novas 

evidências ou 

recomendações da 

OMS/MS. 

Elaborar e divulgar 

informes Epidemiológicos 

sobre a situação do novo 

Coronavírus (SARS-CoV2) 

no Município de Quixadá 

Elaborar e divulgar 

informes Epidemiológicos 

sobre a situação do novo 

Coronavírus (SARS-CoV2) 

no Município de Quixadá 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA Articular encontro com os 

fiscais sanitários da 

AGEFISQ com o objetivo 

de que durante as 

inspeções sanitárias nos 

serviços de saúde, os 

profissionais sejam 

alertados sobre a 

importância da 

implementação da etiqueta 

respiratória correta e 

higienização das mãos no 

combate às infecções.  

 

Acionar AGEFISQ para 

fortalecimento da 

implementação da cadeia 

de biossegurança para os 

profissionais das unidades 

de saúde. 

 Articular encontro com os 

fiscais sanitários da 
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AGEFISQ com o objetivo 

de que durante as 

inspeções sanitárias no 

comércio e quaisquer 

outras instituições, os 

trabalhadores sejam 

alertados sobre a 

importância da 

implementação da etiqueta 

respiratória correta e 

higienização das mãos no 

combate às infecções. 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

DO TRABALHADOR 

Limitar o número de 

trabalhadores do serviço 

de saúde e familiares em 

contato com os casos 

suspeitos ou confirmados 

de infecção humana pelo 

SARS-CoV-2. Sempre que 

possível, designar uma 

equipe do serviço de 

saúde exclusivamente 

para esses casos.  

Intensificar a orientação 

aos trabalhadores quanto 

à prevenção e controle do 

novo Coronavírus 

(SARSCoV-2).   

Investigar e monitorar 

prováveis casos suspeitos 

para infecção humana pelo 

novo Coronavírus 

(SARSCoV-2) relacionada 

ao trabalho.  

Investigar e monitorar 

prováveis casos suspeitos 

para infecção humana pelo 

novo Coronavírus 

(SARSCoV-2) relacionada 

ao trabalho. 

Elaborar e distribuir 

material informativo e 

manter disponíveis normas 

e rotinas dos 

procedimentos envolvidos 

na assistência aos casos 

suspeitos ou confirmados.  

Monitorar o cumprimento 

dos protocolos e rotinas 

dos procedimentos 

envolvidos na assistência 

aos casos suspeitos ou 

confirmados.   
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Treinamento dos 

trabalhadores sobre o uso 

e descarte adequado de 

equipamentos de proteção 

individual e coletiva, de 

acordo com as orientações 

da NOTA TÉCNICA Nº 

04/2020 

GVIMS/GGTES/ANVISA. 

 

 

Os trabalhadores que atuam nos serviços de saúde apresentam um maior risco de 

exposição, contaminação e infecção por agentes biológicos patogênicos, incluindo o 

novo Coronavírus (SARS-CoV-2). Assim, é essencial a adoção de medidas de 

prevenção e controle durante todas as etapas de atendimentos a casos suspeitos ou 

confirmados: antes da chegada do paciente ao serviço, na chegada, triagem e espera 

do atendimento e durante toda a assistência prestada.  Apenas a adoção integrada de 

todas as medidas garantirão a minimização dos riscos de infecção nos ambientes de 

saúde.  Estas medidas incluem precauções padrão, tais como: proteção individual 

voltada aos trabalhadores e controles administrativo, ambiental e de engenharia, a 

saber:  

 Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) recomendados aos 

profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento de casos 

suspeitos ou confirmados de infecção humana pelo SARS-CoV-2 são: 1) 

gorro; 2) óculos de proteção ou protetor facial; 3) máscaras; 4) avental 

impermeável de mangas compridas; 5) luvas cirúrgicas. 

 Quanto ao tipo de máscara, utilizar as de proteção respiratória (respirador 

particulado) com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3µ 

(tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3), sempre que realizar procedimentos 

geradores de aerossóis como, por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, 

ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual 

antes da intubação, indução de escarro, coletas de amostras nasotraqueais e 

broncoscopias.  

 Para os profissionais de apoio (limpeza, nutrição, hotelaria) que estejam 

envolvidos na realização de serviços que tenham relação com os casos 

suspeitos ou confirmados de infecção humana pelo SARS-CoV-2 ou em 

atividades que envolva o contato com superfícies e materiais potencialmente 
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contaminados recomenda-se os seguintes EPIs: 1) gorro; 2) óculos de 

proteção ou protetor facial; 3) máscara cirúrgica; 4) avental impermeável de 

mangas compridas; 5) luvas de procedimentos, botas de borracha.  

 Para recepcionistas, vigilantes ou outros trabalhadores que se envolvam no 

acolhimento dos pacientes nos serviços de saúde, recomenda-se o uso de 

máscara cirúrgica e higiene das mãos. 

 Após o atendimento aos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção 

humana pelo SARS-CoV-2, deve-se realizar o descarte adequado de todos 

os EPIs e, imediatamente após o descarte, a higienização das mãos.   

 Os resíduos potencialmente infectados com o SARS-CoV-2 devem ser 

tratados antes da disposição final ambientalmente adequada. O tratamento 

pode ser feito dentro ou fora da unidade geradora, inclusive fora do 

estabelecimento, desde que respeitadas as condições mínimas de 

acondicionamento e transporte destes resíduos.  

 Esses resíduos devem ser acondicionados em sacos brancos leitosos 

devidamente identificados como material potencialmente infectante. 

 No formulário para notificação eletrônica imediata o campo ocupação é de 

preenchimento obrigatório, e tem como foco os profissionais dos serviços de 

saúde. 

 

 

 

QUADRO 2. COMUNICAÇAO, MOBILIZAÇAO E ARTICULAÇAO SOCIAL 

 

 

COMUNICAÇAO 

MOBILIZAÇAO E 

ARTICULAÇAO SOCIAL 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

CENÁRIO 

PERIGO IMINENTE EMERGÊNCIA EM 

SAÚDE PÚBLICA 

Orientar e sensibilizar a 

população sobre os 

cuidados de prevenção 

através de palestra nas 

Escolas, Templos 

Religiosos, Industrias, 

Construção Civil, 

Intensificar as orientações 

de prevenção e controle 

do SARS-CoV-2 através 

da Educação em Saúde 
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Comércios, Depósito de 

material reciclável, Feiras 

Livres rodas de conversa 

nas UAPS, Reuniões nas 

Associações comunitárias. 

 

QUADRO 3. GESTÃO E FINANCIAMENTO. 

 

 

GESTAO E 

FINANCIAMENTO 

CENÁRIO 

PERIGO IMINENTE EMERGÊNCIA EM 

SAÚDE PÚBLICA 

Estabelecer articulações 

junto aos entes federal e 

estadual para prover os 

recursos financeiros 

necessários para garantir 

o atendimento das 

demandas contingenciais 

como pessoal qualificado, 

estrutura, equipamentos e 

insumos.  

Garantir a estrutura 

necessária nos serviços de 

saúde do município para o 

controle da COVID-19 e a 

assistência necessária e 

adequada aos usuários do 

SUS. 

 

5.2. ASSISTÊNCIA AO PACIENTE, CONTACTANTES E ÀS FAMÍLIAS 

5.2.1. ASSISTÊNCIA NA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE  

 5.2.1.1 ATENDIMENTO EM UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (UAPS)  

 RECEPÇÃO/PORTARIA  

 Ao ser abordado pelo paciente, o recepcionista deve perguntar se o paciente está 

gripado. Caso a resposta seja afirmativa, deverá entregar uma máscara cirúrgica e 

encaminhar o paciente como prioridade para realização do preparo; em caso negativo, 

o paciente deverá seguir o fluxo normal da UAPS.  

 SALA DE PREPARO  

 O profissional Técnico de Enfermagem deverá, no momento imediato da recepção do 

paciente, avaliar se há critérios para classificação como caso suspeito de infecção por 
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SARS-CoV-2. Caso haja critérios para definição de caso, o paciente deverá manter a 

máscara cirúrgica e ser encaminhado para local isolado, onde será avaliado, 

classificado o risco e encaminhado para unidade adequada para realização de 

atendimento clínico e coleta de swab. Caso o paciente não tenha condições para 

deslocamento por meios próprios, o profissional que realizou a classificação aciona o 

transporte sanitário da UPA ou do HMEB. Caso não haja critérios de suspeição, o 

profissional deverá seguir os procedimentos operacionais padrão da Unidade de 

Saúde.  

  

 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO  

 O profissional responsável pela realização do Acolhimento com Classificação de 

Risco deverá, ao avaliar o caso, acolher o paciente e realizar sua escuta qualificada, 

conferindo se este apresenta critérios para definição de caso suspeito, que são:  

 CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19): o 

Situação 1 - VIAJANTE: pessoa que apresente febre E pelo menos um dos 

sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de 

escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de 

garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa 

de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E com histórico de viagem para país 

com transmissão sustentada OU área com transmissão local nos últimos 14 

dias; OU o Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: Pessoa que apresente febre 

OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 

respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para 

deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, 

batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E histórico de contato 

com caso suspeito ou confirmado para COVID-19, nos últimos 14 dias.  

 CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19): o 

Situação 3 - CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que manteve contato domiciliar 

com caso confirmado por COVID-19 nos últimos 14 dias E que apresente febre 

OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 

respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para 

deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, 

batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia). Nesta situação é 

importante observar a presença de outros sinais e sintomas como: fadiga, 

mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, manchas vermelhas pelo corpo, 
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gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e 

inapetência. No caso de o paciente não preencher critérios para ser 

classificado como “Quadro Suspeito”, deverá ser encaminhado para seguir o 

fluxo normal da UAPS.   

 Caso o paciente seja classificado como quadro suspeito, deverá ser 

encaminhado imediatamente para UPA e treinada para consulta médica, 

seguindo rigorosamente as recomendações: 1) Uso constante da máscara 

cirúrgica; 2) Manter rigorosa higiene das mãos; 3) Permanecer em área 

separada até a realização da consulta.  

  

5.2.1.2 ATENDIMENTO MÉDICO  

 Caso haja necessidade iminente, a realização do atendimento médico deverá ser em 

sala privativa ou com menor circulação de pessoas, mantendo a porta fechada e o 

ambiente ventilado, seguindo rigorosamente as normas de segurança quanto à 

higienização das mãos e quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual: 1) 

Higiene das mãos com preparação alcoólica; 2) Máscara cirúrgica; 3) Óculos de 

proteção ou protetor facial; 4) Avental e gorro; 5) Luvas de procedimento.  

  

5.2.1.3 ENCAMINHAMENTO PARA UNIDADE DE COLETA  

  

A coleta do swab para os casos suspeitos será realizada inicialmente na UPA em 

conjunto com a Secretaria Estadual da Saúde, de modo a ser mantido um fluxo 

organizado e que exponha minimamente a população ao vírus.  

  

5.2.1.4 REGULAÇÃO  

 Pacientes com perfil para isolamento domiciliar serão acompanhados pela Equipe do 

da Estratégia de Saúde da Família do território. A Central de Regulação do Município 

de Quixadá, módulo hospitalar, deverá regular os casos de maior gravidade que 

necessitem de transferências e internações, seguindo definições pactuadas com a 

SESA.  

  



21 
 

5.2.1.5 AÇÕES DE MONITORAMENTO  

 As ações de monitoramento consistirão, principalmente, na identificação de 

contactantes de casos suspeitos ou confirmados e no auxílio e participação na busca 

ativa destes, capitaneada pela equipe da Vigilância em Saúde. Os contatos próximos 

de uma pessoa com suspeita de Coronavírus (COVID19) devem ser acompanhados e 

monitorados pelas Equipes de Saúde da Família (EqSF), quanto à apresentação de 

sinais e sintomas.  Na presença destes sinais e sintomas, os profissionais da saúde 

deverão orientar a procura pelo serviço de saúde para avaliação e encaminhamento 

adequado.  

 

5.2.1.6 FLUXGRAMAS ORGANIZADORES DAS AÇOES NA APS 

ANEXOS  1 E 2. 

 

5.2.2. ASSISTÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  

  

5.2.2.1 ATENDIMENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24h) E 

HOSPITAL SECUNDÁRIO  

  

 RECEPÇÃO  

 Para todo paciente que chegar a UPA ou a uma unidade hospitalar e se dirigir ao 

balcão de recepção para cadastro, será perguntado se o mesmo apresenta algum 

sintoma de estado gripal. Caso a sua resposta seja afirmativa, esse paciente ficará 

separado dos demais pacientes e receberá uma máscara cirúrgica para que seja 

colocada pelo próprio e, em seguida, encaminhado para Classificação de Risco com 

prioridade.  

  

 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO  
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 O profissional responsável pela realização do Acolhimento com Classificação de 

Risco deverá, ao acolher o paciente, realizar sua escuta qualificada, avaliar se este 

apresenta critérios para definição de caso, que são de acordo com a OMS:  

 CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19): o 

Situação 1 - VIAJANTE: pessoa que apresente febre E pelo menos um dos 

sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de 

escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de 

garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa 

de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E com histórico de viagem para país 

com transmissão sustentada OU área com transmissão local nos últimos 14 

dias; OU o Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: Pessoa que apresente febre 

OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 

respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para 

deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, 

batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E histórico de contato 

com caso suspeito ou confirmado para COVID-19, nos últimos 14 dias.  

 CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19):  

Situação 3 - CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que manteve contato domiciliar 

com caso confirmado por COVID-19 nos últimos 14 dias E que apresente febre 

OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 

respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para 

deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, 

batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia). Nesta situação é 

importante observar a presença de outros sinais e sintomas como: fadiga, 

mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, manchas vermelhas pelo corpo, 

gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e 

inapetência. No caso de o paciente não preencher critérios para ser 

classificado como “Quadro Suspeito”, deverá ser seguir o fluxo normal da UPA 

ou unidade hospitalar.  Caso o paciente seja classificado como quadro 

suspeito, de acordo com critérios clínicos e epidemiológicos, deverá ser 

encaminhado imediatamente para consulta médica, seguindo rigorosamente as 

recomendações: 1) Uso constante da máscara cirúrgica; 2) Manter rigorosa 

higiene das mãos; 3) Permanecer em área separada até a realização da 

consulta.  
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 ATENDIMENTO MÉDICO  

  

A realização do atendimento médico deverá ser em sala privativa ou com menor 

circulação de pessoas, mantendo a porta fechada e o ambiente ventilado, seguindo 

rigorosamente as normas de segurança quanto à higienização das mãos e quanto ao 

uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI): 1) Higiene das mãos com 

preparação alcoólica; 2) Máscara cirúrgica; 3) Óculos de proteção ou protetor facial; 4 

Capote, Avental ou Jaleco. Caso o paciente seja identificado como um CASO 

SUSPEITO, deverá ser preenchido um formulário para encaminhamento à Unidade de 

Coleta do material para exame de confirmação da presença do vírus SARS-CoV-2.  

  

 ENCAMINHAMENTO PARA UNIDADE DE COLETA  

  

A coleta do SWAB para os casos suspeitos, está sendo executado pelo na Unidade de 

Pronto Atendimento.  Após a coleta do material, o paciente será encaminhado à sua 

residência e ficará em isolamento, esperando o resultado dos exames de testagem 

para SARS-CoV- 2, ficando sob o acompanhamento da Vigilância Epidemiológica, que 

dará as orientações e fará o monitoramento da evolução da situação do paciente.  

  

 REGULAÇÃO  

 A Central de Regulação do Município de Quixadá, módulo hospitalar, deverá regular 

os casos de maior gravidade que necessitem de transferências e internações, 

seguindo definições pactuadas com a SESA.  

  

 AÇÕES DE MONITORAMENTO  

  As ações de monitoramento consistirão, principalmente, na identificação de 

contactantes de casos suspeitos ou confirmados e no auxílio e participação na busca 

ativa destes, capitaneada pela equipe da vigilância em saúde. Os contatos próximos 

de uma pessoa com suspeita de coronavírus (COVID- 19) devem ser acompanhados e 

monitorados pelas Equipes de Saúde da Família (ESF), quanto à apresentação de 
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sinais e sintomas. Na presença destes sinais e sintomas, os profissionais da saúde 

deverão ser orientados ao uso de máscara N95 apenas se forem realizar 

procedimentos geradores de aerossóis, e seguir as orientações passadas pelo serviço 

de saúde para avaliação e encaminhamento adequado. 

 6. DEMANDAS CONTINGENCIAIS GERAIS 

QUADRO 4. DEMANDAS CONTINGENCIAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

SETOR NECESSIDADE Quantidade 

Vigilância epidemiológica Enfermeiros 03 

Técnicos de enfermagem 04 

Carro 01 

Telefone 01 

 

QUADRO 5. DEMANDA CONTINGENCIAL DE EPI 

SETOR NECESSIDADE Quantidade p/ 03 meses 

 
 

APS 
UPA  

HMEB 

Máscara cirúrgica 208.000 unidades 

Máscara N95 36.000 unidades 

Óculos de proteção 200 unidades 

Protetor facial  50 unidades 

Gorro 80.000 unidades 

Avental impermeável com 
mangas compridas 

50.000 unidades 

Botas de borracha cano 
longa 

80 pares 

Luva cirúrgica 720.000 pares 

Luva emborrachada 960 pares 

Sabão líquido* 5.000 L 

Papel toalha 4.500 pacotes c/250f 

Álcool gel 4.000 litros 

Lençóis 400 

Batas 180 

Virkon 800 sachês 500g 

 

QUADRO 6. DEMANDA CONTINGENCIAL DE NÚCLEO DE COMUNICAÇAO, 

MOBILIZAÇAO SOCIAL E EDUCAÇAO PERMANENTE 

SETOR NECESSIDADE Quantidade 

 
 
 
 

Mobilização 

Cartazes  2.000 

Locação de carro de som 
(04 meses) 

1.440 h 

Campanha de mídia 
institucional 

- 
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7. RECURSO COMPLEMENTAR À REDE HOSPITALAR LOCAL 

Através da literatura já publicada sobre o SARS-CoV-2, sabe-se que o ponto de maior 

preocupação é seu poder de transmissão e, consequentemente, da rapidez de 

disseminação do vírus. Quixadá tem número de leitos clínicos para internações de 

casos de média complexidade que se apresenta insuficiente nos períodos de 

sazonalidade e função de ser referência para os municípios de Choró, Ibaretama e 

Ibicuitinga. Projetando o risco de incidência de casos no município de Quixadá e um 

possível aumento exponencial de casos à destarte das medidas de contenção e 

controle, considera-se necessário preparar estrutura para aumentar a capacidade de 

assistir aos casos que necessitem internação em serviço de média complexidade. 

Quixadá dispõe hoje de uma Unidade da Atenção Primária à Saúde cuja inauguração 

aconteceria neste 18 de março. Contudo, diante do risco, propõe-se adaptar a referida 

estrutura para centralizar os atendimentos ambulatoriais e de observação dos casos 

que exija esta medida assistencial. 

ESTRUTURA DA REFERIDA UNIDADE 

 01 RECEPÇÃO; 

 01 SALA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO; 

 02 CONSULTÓRIOS MÉDICOS; 

 09 LEITOS DE ISOLAMENTO; 

 01 ENFERMARIA COM 03 (TRÊS) LEITOS; 

 01 FARMÁCIA; 

 01 SALA PARA EXPURGO; 

 01 SALA DE ESTERILIZAÇÃO; 

 01 SALA DE GUARDA DE MATERIAL; 

 01 SALA ADMINISTRATIVA. 

EQUIPE NECESSÁRIA: 

NECESSIDADE QUANTIDADE POR TURNO DE 12 

HORAS 

Enfermeiro coordenador 01 

Enfermeiro p/classificação 02 

Enfermeiro assistencial 04 

Técnico de enfermagem 12 

Médicos 04 



26 
 

Auxiliar de serviços gerais 04 

Atendentes 04 

Farmacêutico 01 

 

EQUIPAMENTOS PARA A REFERIDA UNIDADE 

EQUIPAMENTO POR LEITO DE ISOLAMENTO 

VENTILADOR MECÂNICO 09 

MONITORES CARDÍACOS 09 

MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL 

INVASIVA 

09 

MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL 

NÃO INVASIVA 

20 

CAMA ELÉTRICA PROJETADA 12 
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ANEXO 1 

 

ANEXO 2 
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