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1 - INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Os primeiros coronavírus humanos foram identificados em meados da década de 1960. O 
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. A maioria das pessoas se 
infecta com coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se 
infectarem.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu o primeiro alerta da doença em 31 de 
dezembro de 2019, após ter sido notificada por autoridades chinesas sobre o aparecimento de um 
surto de doença respiratória aguda grave na cidade de Wuhan, na província de Hubei. O resultado 
das primeiras análises da sequência do vírus realizadas por equipes chinesas, comprovaram que essa 
doença respiratória grave era causada por um novo coronavírus. A OMS denominou o quadro 
sintomático de doença por COVID-19, sigla em inglês para coronavírus de 2019. A nomenclatura 
científica da COVID-19 é SARS-CoV-2, que significa "severe acute respiratory syndrome coronavirus 2" 
(síndrome respiratória aguda grave de coronavírus 2).  

Nas semanas seguintes foram detectados casos em outras províncias da China que 
concentrava aproximadamente 99% dos casos ocorridos em todo mundo até fevereiro de 2020. 
Outros países também começaram a ser afetados e a evolução da situação levou a Organização 
Mundial da Saúde - OMS a declarar o evento como uma Emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional em 30 de janeiro de 2020. Em 26 de fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso 
de COVID-19 no Brasil em um paciente de São Paulo. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a 
COVID-19 como uma pandemia. 

Tendo em vista que o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de 
Importância Nacional em 04 de fevereiro de 2020, e considerando a Lei 13.979, diretrizes do 
Ministério da Saúde e o Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo Novo 
Coronavírus, foi elaborado o Plano municipal de contingência para o enfrentamento da Covid-19, o 
qual está em sua segunda atualização. As atividades previstas são elaboradas a partir de uma 
classificação de risco em três níveis de resposta: Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde 
Pública. O cenário da doença em nosso município será monitorado periodicamente pela Secretaria 
de Saúde, para garantir que o nível de resposta seja adequado e as medidas correspondentes sejam 
adotadas. Assim, a eventual disseminação poderá vir a implicar em algumas mudanças neste Plano, 
de acordo com a evolução da situação epidemiológica.  

 
 
2 - MUNICÍPIO 
 

Tacima é um município brasileiro localizado na região do Curimataú Oriental do estado da 
Paraíba. De acordo com a estimativa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), no ano de 2020, sua população estimada é de 10.969 habitantes.  

O município de Tacima está distante aproximadamente 130 quilômetros da capital 
estadual (João Pessoa/PB). Ocupa uma área de 245,236 quilômetros quadrados; Limita-se com os 
municípios Passa e Fica, Nova Cruz (Rio Grande do Norte) e Riachão, Dona Inês, Logradouro, Caiçara, 
Araruna, Belém (Paraíba). 
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3 - OBJETIVOS 
 

Realizar ações de enfrentamento à pandemia, minimizando a disseminação do novo 

coronavírus e consequente morbimortalidade e repercussões na economia e no funcionamento dos 

serviços. O plano de contingência tem por fim descrever as ações de Vigilância em Saúde, Vigilância 

Epidemiológica e Gestão do Município de Tacima em cada um dos níveis de resposta à epidemia da 

COVID-19, a fim de minimizar riscos à população frente a introdução e propagação do vírus no 

município, divulgando informações em saúde, estabelecendo estratégias e orientando à adoção de 

medidas preventivas de controle e mitigação.  

 
4 - IMPLANTAÇÃO DO COMITÊ MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E 
CONTROLE DA COVID-19 

 
Com base na Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública decorrentes do coronavírus, considerando que cabe à Administração 
Pública adotar medidas de prevenção e combate ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no 
âmbito do seu território e a necessidade de se imprimir maior diligência no planejamento estratégico 
e na realização do combate a COVID-19, foi instituído em 25/03/2020 o comitê municipal com a 
finalidade elaborar e acompanhar as ações de prevenção e controle da COVID-19 no município 
Tacima/PB. O Comitê tem em sua composição o Secretário Municipal de Saúde, Coordenador da 
Atenção Primária, Coordenador de Vigilância em Saúde, Coordenador Geral das ações de combate à 
COVID-19, e um representante da Secretaria de Educação, Secretaria de Administração, Secretaria de 
Tributação e Arrecadação, Gabinete do Prefeito, Secretário de Finanças e do Conselho Municipal de 
Saúde. 
 
 
5 - ORGANIZAÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA 
 

A organização do plano de contingência inicialmente ficou sob a responsabilidade da 

Secretaria de Saúde do município, porém com advento do corona vírus na Paraíba/PB, a organização 

do plano de contingência passou a ser realizado pelo comitê municipal de acompanhamento de 

ações de prevenção e controle do novo coronavírus, pois envolve outros entes municipais para dar 

maior abrangência no planejamento estratégico e nas ações realizadas.  

Segundo o Plano de Contingência do Ministério da Saúde, o nível de emergência está 

organizado em duas fases: contenção e mitigação. Na fase de contenção, as ações e medidas são 

adotadas para evitar a disseminação da Covid-19. Na fase de mitigação, as intervenções têm o 

objetivo de remediar ou reduzir os impactos do novo coronavírus. Nosso município vem seguindo as 

orientações do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde Pública – SES/PB, como forma 

de evitar a disseminação do vírus. Utilizamos também do plano de contingência nacional e estadual 

para entender situações não contempladas no plano municipal. 

 A Secretaria de Saúde do município vem seguindo as recomendações e monitorando a 

situação diariamente e encaminhando os dados da evolução da COVID-19 para o E-SUS VE. Vem 
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sensibilizando a rede de serviços assistenciais sobre o cenário epidemiológico da COVID-19, 

apresentando a situação epidemiológica por meio da página oficial do município e redes sociais 

(Facebook e Instagram).  

É dever da gestão de saúde promover atividades integradas entre vigilância sanitária, 

vigilância epidemiológica, equipes saúde da família e outros órgãos envolvidos na prevenção e 

controle da COVID-19 no município. Assim como contratar mais profissionais e adquirir, conforme 

demanda, insumos e equipamentos essenciais para garantia das ações em caráter emergencial para 

promoção e manutenção da saúde de pacientes; sendo autorizado a realocação de recursos, 

inclusive para a aquisição de equipamentos de uso permanente, com a anuência expressa do CMS. 

A Secretaria de Saúde vem promovendo com afinco, ações de prevenção e combate à Covid-

19, o qual podemos citar, na fase de prevenção: à realização de barreiras sanitárias com desinfecção 

de carros e aferição de temperatura nas entradas da cidade; entrega de máscaras de tecido à 

população mais carente, feirantes, mototaxistas e idosos; organização da feira livre para evitar 

aglomerações, com a realização de barreiras sanitárias em todos os acessos,  e equipes higienizando 

às mãos dos feirantes e consumidores; implantação de lavatórios públicos nos principais pontos 

estratégicos da cidade; na fase de mitigação: implantação do atendimento virtual com psicológico 

exclusivo para pessoas diagnosticadas com a Covid-19; blitz sanitárias no comércio em parceria a 

secretaria de tributação; saúde itinerante para a zona rural, com testagem rápida. Havendo 

necessidade, está autorizado a contratação de mais profissionais para atendimento dos pacientes e 

ações de combate à COVID-19.  

 Com a implantação de uma sala específica de referência a síndromes respiratórias, houve 

uma ampla divulgação no município para que as pessoas com suspeita de infecção pelo coronavírus 

se dirijam primordialmente ao centro para avaliação médica e realização do teste rápido ou Swab. Os 

pacientes são esclarecidos a se manterem em isolamento domiciliar durante 14 dias. Havendo 

eventuais complicações relacionados ao Coronavírus, o atendimento será realizado pelo Centro de 

Saúde – PSF II. O surgimento de novas variantes do coronavírus e consequente aumento de números 

de casos, está exigindo do município maior empenho em ações de mitigação, bem como em 

investimentos para tratamento dos pacientes acometidos pela COVID-19. 

Ressalta-se, que devido à dinâmica do contexto epidemiológico em que estamos 
inseridos e a incerteza científica quanto às características deste vírus, em especial das novas 
variantes, haverá revisão e atualização deste Plano como forma a adequar e ajustar as ações de 
respostas, sempre que se mostre necessário. 
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6 - ATIVIDADES POR NÍVEIS DE RESPOSTA 
 
 As atividades a serem desenvolvidas no município estarão atreladas ao nível de resposta 
condizente à fase da pandemia. 
 

6.1 - Nível de resposta I: Alerta 
 

Vigilância em Saúde: 
• Acompanhar e investigar rumores; 
• Acompanhar os dados epidemiológicos sobre a circulação do SARSCoV-2 (COVID-19) e outros vírus 
respiratórios; 
• Atualizar diariamente os gestores da Secretaria de Saúde dos rumores e resultados das 
investigações; 
• Intensificar a divulgação dos meios de comunicação para notificações de casos suspeitos; 
• Monitorar e investigar casos e óbitos suspeitos com enfoque no Coronavírus diariamente; 
• Orientar os profissionais de saúde no monitoramento dos casos suspeitos; 
• Realizar capacitação de coleta de amostras biológicas para isolamento viral para profissionais da 
rede de saúde municipal; 
• Emitir alertas para os profissionais de saúde e população em geral com orientações das medidas de 
prevenção e controle da COVID-19; 
• Sensibilizar os profissionais de saúde e população em geral em relação às medidas não 
farmacológicas (etiqueta respiratória, higiene das mãos) preventivas para COVID-19. 
 
Atenção à Saúde 
• Elaborar e divulgar o fluxo de atendimento e de isolamento hospitalar e domiciliar dos casos 
suspeitos para atenção primária e serviços da rede de urgência e emergência; 
• Sensibilizar profissionais da rede de atenção para garantir o atendimento visando reconhecer 
prováveis casos suspeitos da 
COVID-19; 
• Capacitar os profissionais da rede de saúde municipal sobre a COVID-19, podendo este ser de 
forma online; 
• Reforçar medidas de precaução para as profissionais e pacientes; 
• Reforçar a aplicação dos protocolos de desinfecção e limpeza de salas e equipamentos das 
unidades de saúde e transportes de pacientes; 
• Realizar o transporte de caso suspeito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ou 
Transporte Sanitário para as unidades de referências, conforme plano estadual; 
• Providenciar a aquisição e distribuição de todos os insumos, como sabão líquido, papel toalha, 
álcool gel e equipamentos de proteção individual (EPI), para abastecer e reforçar a rede de saúde; 
• Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes; 
• orientar os profissionais da rede de saúde sobre a organização do fluxo de serviço no município; 
 
Gestão 
• Definir, em conjunto com os gestores, o porta-voz que será responsável pela interlocução com os 
veículos de comunicação; 
• Acompanhar diariamente as notificações no sistema em conjunto com a equipe técnica; 
• Construir notas de esclarecimento sobre panorama da pandemia; 
• Prestar esclarecimentos para a população/imprensa por meio dos sites e redes sociais; 
• Direcionar estratégias de comunicação de massa; 
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• Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e controle da COVID-19; 
• Elaborar instrumentos de orientação para o manejo clínico de casos suspeitos e confirmados da 
COVID-19, baseando-se nas melhores evidências cientificas e no contexto local. 
 
6.2 - Nível de resposta II: Perigo Iminente 
Intensificar todas as ações do nível de alerta e: 
 
Vigilância em Saúde 
• Alertar os gestores sobre a mudança no cenário epidemiológico e o atual nível de resposta; 
• Monitorar a evolução clínica dos casos suspeitos e/ou confirmados internados até a alta e dos 
casos em isolamento domiciliar durante o período de incubação (14 dias) ou até o descarte para a 
COVID-19, diariamente; 
• Realizar levantamento de contatos dos casos notificados para monitoramento; 
• Monitorar os contatos dos casos suspeitos, diariamente, durante o período de incubação (14 dias) 
ou até o descarte para COVID-19 do caso índice; 
• Processar os registros de casos suspeitos e de contatos em banco de dados local; 
• Elaborar e divulgar para gestores, um resumo técnico dos casos notificados de COVID-19 e informe 
epidemiológico diariamente; 
• Monitorar o seguimento da amostra para o laboratório de referência até a liberação do resultado; 
• Apoiar as unidades de referência na realização e transporte de coletas de amostras biológicas para 
isolamento viral para COVID-19; 
 
Atenção à Saúde  
• Atender e executar o protocolo de assistência a casos suspeitos e medidas de isolamento na 
unidade hospitalar, até a transferência para a referência pelo SAMU ou Transporte Sanitário, quando 
necessário; 
• Disponibilizar o transporte de pacientes graves suspeitos de COVID-19 pelo SAMU ou Transporte 
Sanitário à referência estadual; 
• Notificar imediatamente o caso suspeito no sistema Notifica Saúde do MS; 
• Garantir suporte adequado de medidas terapêuticas medicamentosas; 
• Realizar a desinfecção e limpeza de salas e equipamentos do centro que dar apoio aos primeiros 
tratamentos à síndromes respiratórias, e nos transportes de pacientes segundo protocolos; 
 
Gestão 
• Prover meios para a garantia da continuidade das atividades do plano, no nível de perigo iminente; 
• Adquirir, conforme demanda, os insumos essenciais para garantia das ações em caráter 
emergencial; 
• Manter permanente articulação com a Gestão Estadual para apoio mútuo quanto ao fluxo dos 
pacientes às Unidades de Referência, bem como para a execução do plano de contingência 
municipal; 
• Articular ações de comunicação assertiva de risco para prevenir crises sociais, de mídia, econômicas 
e até políticas decorrentes da transcendência do evento e, consequentemente, pânico da população 
e dos profissionais da rede de serviços assistenciais públicos e privados diante do cenário 
epidemiológico da COVID-19; 
• Ampliar a publicidade das informações sobre COVID-19 para a população, profissionais de saúde, 
do turismo e a imprensa; 
• Garantir a continuidade do abastecimento de insumos como sabão líquido, papel toalha, álcool gel 
e EPI na rede de saúde municipal;  
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• Divulgar situação epidemiológica entre os profissionais da rede de atenção municipal. 
• Promover a aplicação dos recursos destinados ao combate à COVID-19 de forma eficiente, 
garantindo a continuidade das ações de contenção e mitigação da pandemia. 
 
6.3 - Nível de resposta III: Emergência de Saúde Pública 
Intensificar todas as ações dos níveis anteriores e: 
 
Vigilância em Saúde 
• Alertar os gestores estratégicos, sobre a mudança no cenário epidemiológico e o nível de resposta 
ativado; 
• Apoiar os profissionais de saúde na investigação oportuna dos óbitos, surtos e situações inusitadas, 
de acordo com a capacidade operacional da equipe e colaboradores e sempre que solicitado ou 
identificado à necessidade de apoio da esfera local; 
• Coordenar a execução de medidas de contenção e de mitigação;  
• Desenvolver estratégias e mecanismos de cooperação; 
• Elaborar material informativo e educativo. 
 
Assistência à Saúde 
• Garantir a notificação de novos casos suspeitos; 
• Monitorar a evolução clínica dos casos suspeitos internados até a alta e dos casos em isolamento 
domiciliar durante o período de incubação (14 dias) ou até o descarte para COVID-19; 
• Avaliar os casos suspeitos e confirmados para COVID-19 que não necessitam de hospitalização, 
levando-se em consideração se o ambiente residencial é adequado e se o paciente é capaz de seguir 
as medidas de precaução recomendadas pela equipe de saúde; 
• Prover mecanismos para expansão de serviços de saúde e ampliação do atendimento, identificando 
as estratégias viáveis; 
• Manter a rede atualizada sobre protocolos clínicos e medidas de prevenção; 
• Avaliar a capacidade e qualidade dos atendimentos nos serviços de pronto atendimento 
municipais, indicando a necessidade ou não da ampliação dos atendimentos; 
• Ampliar a cobertura vacinal da população adscrita; 
• Divulgar situação epidemiológica entre os profissionais da rede de atenção municipal. 
 
Gestão 
• Prover meios para garantir a continuidade das atividades do plano iniciadas no nível de perigo 
iminente; 
• Adquirir, conforme demanda, insumos e equipamentos essenciais para garantia das ações em 
caráter emergencial para promoção e manutenção da saúde de pacientes, sendo autorizado a 
realocação de recursos, inclusive para a aquisição de equipamentos, com a anuência expressa do 
CMS. 
 
7 - TRANSMISSÃO DA COVID-19 
 

Mesmo com estudos em andamento sobre formas de contágio, a disseminação mais comum 
do novo coronavírus é no contato com pessoa infectada sem as devidas precauções. A doença se 
espalha geralmente por meio de pequenas gotículas expelidas do nariz ou da boca. Essas gotículas se 
depositam em objetos e superfícies. Pessoas podem se infectar com a Covid-19 ao encostar a mão 
em objetos ou superfícies contaminadas e depois tocar nos olhos, nariz ou boca. Segundo dados da 
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SES/PB, o período de incubação é 5,2 dias, podendo chegar até 12,5 dias, período em que os 
primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção. 
 
7.1 – Medidas que evitam a transmissão da COVID-19  
  

Até o presente momento não há conhecimento de formas de prevenção mais efetiva do que 
a não exposição ao vírus através do isolamento social. No entanto, se não há essa possibilidade, 
recomenda-se: 

  
● Lavagem de mãos frequente com água e sabão, com duração mínima de 20 segundos, e na 
indisponibilidade de água e sabão, uso álcool em gel a 70%;  

● Uso de máscara de proteção, industrial ou caseira, ao entrar em estabelecimentos;  
 

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

● Manter os ambientes bem ventilados;  

● Evitar contato próximo com pessoas doentes;  

● Ficar em casa quando estiver doente;  

● Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com lenço de papel descartável, jogando-o no lixo após 
uso, na ausência de lenço, utilizar a parte interna do cotovelo, flexionando o braço;  

● Limpar e desinfetar objetos e superfície tocados com frequência;  

● Não compartilhar objetos de uso pessoal (talheres, pratos ou garrafas);  

● Evitar aglomeração de pessoas;  

● Evitar viagens a locais ou países com transmissão local do vírus, principalmente os locais com 
circulação comprovada de novas variantes.  

 
 
8 - DEFINIÇÕES DE CASO 
 
Caso suspeito de infecção humana pelo Coronavírus (COVID –19): 
 

Tendo como base os aspectos clínicos da doença, bem como o cenário epidemiológico que se 
apresenta atualmente, foram definidos os seguintes critérios para casos suspeitos: 

 
● Síndrome 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.  
- Em crianças (menores de 2 anos de idade): considera-se também obstrução nasal, na ausência de 
outro diagnóstico específico.  
- Em idosos: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios específicos de 
agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. 
  
● Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório 
ou pressão persistente de tórax ou saturação de O² menor que 95% em ar ambiente ou coloração 
azulada dos lábios ou rosto.  
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-  Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos das asas do nariz, cianose, tiragem 
intercostal, desidratação e 18 inapetência. Importante destacar que muitas crianças são 
assintomáticas, com alta taxa de transmissibilidade. 
 
Situação 1: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade de respirar, 
batimentos das asas nasais entre outros) e histórico de viagem para área de transmissão local, de 
acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; 
 
Situação 2: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, 
batimento das asas nasais entre outros) e histórico de contato próximo de caso suspeito para COVID 
–19 nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; 
 
Situação 3: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, 
batimento das asas nasais entre outros) e contato próximo de caso confirmado para COVID – 19, em 
laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; 
 
Situação 4: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, 
batimento das asas nasais entre outros) mesmo sem paciente apresentar histórico de viagens para 
países de área de transmissão, ter tido contato próximo com caso suspeito de COVID – 19, ou casos 
confirmados pela doença. Neste cenário em virtude da transmissão comunitária, qualquer pessoa 
que venha apresentar dois ou mais sintomas correlacionados acima se enquadra em investigação 
para COVID – 19. 
 
OBSERVAÇÃO 1: O aparecimento de febre pode não está presente em alguns casos como, por 
exemplo pacientes jovens, idosos que em algumas situações possam ter utilizado medicamento 
antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve 
ser encaminhar ao centro de referência de síndromes 
 respiratórias para atendimento.  
 
OBSERVAÇÃO 2: Pessoas que mantiveram contato próximo com casos suspeitos por COVID – 19 
dentro de um mesmo espaço por um período prolongado, sem uso de EPI, essas pessoas são 
orientadas a ficarem isoladas e ficam em monitoramento para investigação de possíveis 
aparecimentos de sinais e sintomas correlacionados a COVID – 19. 
 
Caso provável de infecção humana pela COVID – 19: Caso suspeito com teste inconclusivo para 
COVID – 19. 
 
Caso confirmado de infecção humana pela COVID – 19: Indivíduo com confirmação laboratorial para 
COVID – 19 independente de sinais e sintomas. 
 
Caso descartado de infecção humana pela COVID – 19: Caso em que se enquadre na definição de 
suspeito e apresente resultado laboratorial negativo para COVID – 19, ou confirmação laboratorial 
para outro agente etiológico. 
 
Caso excluído de infecção humana para a COVID – 19: Caso notificado que não se enquadrar na 
definição de caso suspeito. Nesta situação o registro deverá ser excluído do banco de dados nacional. 
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9 – DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 
 

A realização da coleta de amostra está indicada para pacientes que se que apresentem 
sintomatologia indicada para COVID – 19 e se enquadrem nos grupos de riscos estabelecidos. 
Orienta-se a coleta de Swab (nasal/oral). A amostra deverá ser encaminhada com urgência para o 
LACEN-PB em caixa térmica com gelox, e conservado a temperatura de 4º a 8º C. A amostra deve ser 
mantida refrigerada (4º a 8ºC) e deve ser processada dentro de até 48 horas até chegar ao LACEN-
PB. As amostras devem constar os seguintes dados: Nome do paciente, data e hora da coleta, Ficha 
de Notificação e Cadastro no GAL Fluxograma para envio ao LACEN-PB encontra-se em anexo 
(ANEXO 1) Para coleta deve-se usar equipamento de proteção individual (EPI) adequado, luvas 
descartáveis (estéreis), luva de procedimento, avental de proteção (descartável), óculos de proteção, 
gorro, propé e máscaras N95, PFF2 ou PFF3. 
 
 
10 - NOTIFICAÇÃO AO E-SUS VE NOTIFICA 
 

Os casos suspeitos prováveis e confirmados devem ser notificados de forma imediata pelo 
profissional de saúde responsável pelo atendimento do(a) paciente e realizar o preenchimento direto 
do formulário de notificação pelo site:  https://notifica.saude.gov.br/login. 

 
10.1 - Coordenação e fluxo de informação (SES/PB) 
 

A secretaria municipal é a responsável pelo gerenciamento das informações relativas à 
notificação, investigação epidemiológica e acompanhamento dos casos notificados. Após a recepção 
e análise de informações sobre casos suspeitos é informado ao site do E-SUS VE Notifica – COVID – 
19 do Ministério da Saúde. De acordo com a evolução da situação epidemiológica mundial e 
nacional, compete ao SES/PB a elaboração e divulgação de Boletins epidemiológicos e das ações de 
enfrentamento a emergência de saúde pública. 

 
 

11 - REDE ASSISTENCIAL MUNICIPAL 
 

A rede municipal de saúde é composta por cinco equipes da Atenção Primária em Saúde – 
APS (Unidade Básica de Saúde de Cachoeirinha – PSF I, Centro de Saúde de Campo de Santana – PSF 
II, Unidade Básica de Saúde de Braga – PSF III, Unidade Básica de Saúde do Povoado Bola – PSF IV e 
Unidade de saúde Antônio Teixeira dos Santos – PSF V) Centro de Especialidades Odontológicas. A 
saúde do município terá como referência de procedimentos os elencados no plano de contingência 
estadual e nacional para infecção humana pelo novo coronavírus. 

O centro de referência de síndromes respiratórias é a referência no município para 
atendimento de casos suspeitos de COVID-19, realizando testes rápidos e de Swab para confirmação 
e orientando o paciente com sintomas leves a realizar isolamento domiciliar pelo período de 14 dias, 
a contar do início dos sintomas. Casos leves que apresentarem intercorrências ou doenças crônicas 
descompensadas deverão ser encaminhados ao Centro de Saúde de Campo de Santana – PSF II para 
atendimento. O monitoramento dos pacientes com sintomas iniciais leves será feito pelos 
profissionais da APS e Vigilância em Saúde, através de telefone e/ou visitas domiciliares do Agentes 
de Saúde e demais profissionais disponíveis. Em casos moderados e graves, a UPA da cidade de 
Guarabira é a referência inicial para o atendimento. 
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12 - REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR  
 

Conforme plano estadual, a partir do Nível de Resposta 1 a 3 (fase de contenção) foram 
adotados inicialmente dois hospitais de referência para os casos com necessidade de internação: 
Hospital Clementino Fraga e o Trauma de João Pessoa (adultos). Diante da ativação do Nível de 
Resposta 3 (fase de mitigação) foram incluídos na lista de hospitais outras unidades de referência 
com leitos COVID-19 por região de saúde, sendo a UPA, em Guarabira - PB, nossa referência inicial. 
Visto a dinamicidade que a situação requer e havendo necessidade, além dos hospitais elencados no 
plano estadual, ainda poderão ser incluídos outras unidades hospitalares como referência. 

 
 

13 - REFERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA O COMBATE À COVID-19 
 

Todos os profissionais que laboram na rede pública de saúde municipal foram instruídos no 
combate a pandemia. As cinco unidades básicas de saúde e a vigilância em saúde laboram 
diretamente nas linhas de frente, informando, alertando, fazendo barreiras sanitárias, fiscalizando e 
diagnosticando os casos suspeitos de COVID-19. Não obstante, tem-se também toda a estrutura de 
profissionais capacitados no Centro de Saúde de Campo de Santana – PSF II para auxiliar os pacientes 
que se apresentam com os sintomas da COVID-19 no atendimento. 

 
 
14 - MANEJO CLÍNICO /TRATAMENTO 
 

As equipes de saúde devem estar em alerta para detecção de possíveis casos para notificação 
oportuna, visto que possibilitam a deflagração imediata das medidas de controle para interromper e 
minimizar sua circulação e transmissão. 

Pacientes Imunossuprimidos, pacientes com sintomatologia grave para coronavírus mesmo 
sem resultado confirmado, serão encaminhados pelo Hospital Clementino Fraga através do sistema 
Regulação para os hospitais de referência disponibilizados pela regulação do Estado da Paraíba. 

Pacientes que estavam em internamento e estão retornando ao município, devem ser 
encaminhados a suas residências por transporte sanitário e realizada a orientação para contactantes. 
O acompanhamento da evolução do caso se dará pela Atenção Primária de Saúde (APS), cujos 
profissionais foram capacitados quanto ao uso de EPI’s e manejo clínico do paciente. Caso o paciente 
apresente alguma piora do quadro clínico, os profissionais da APS encaminham o paciente para o 
Centro de Saúde de Campo de Santana – PSF II, o qual realizará o encaminhamento do paciente de 
volta ao hospital de referência. 

 
 

15 – INCREMENTO DA FORÇA DE TRABALHO  
  

Em virtude do aumento exponencial nos casos do novo coronavírus ocasionados 
principalmente pela nova variante, o município de Tacima/PB incrementou sua força de trabalho no 
combate a COVID-19 em duas frentes de atuação, a primeira será junto ao centro de referência de 
síndromes respiratórias e a segunda junto ao Hospital Clementino Fraga.  

No centro de referência em síndromes respiratórias, aumentando a quantidade de 
profissionais (enfermeiros e médicos) o atendimento foi expandido de segunda à sexta para todos os 
dias da semana, inclusive em feriados, das 08:00h às 17:00h. 
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16 - TRANSPORTE SANITÁRIO  
 

Conforme Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, as 
demandas eletivas resultantes de transferência entre hospitais de pacientes confirmados com 
coronavírus que precisam de suporte avançado de vida passou a ser realizado SAMU.  
 
17 – HOSPITAIS DE REFERÊNCIA: 
 

Tendo em vista que o Centro de Saúde de Campo de Santana não possui estrutura física 
capaz de suportar os casos de COVID-19 intermediários e graves que necessitem de tratamento 
intensivo, foi disponibilizado conforme o Plano de Contingência da PB, através dos Programas de 
Regulação estadual, para com os protocolos de Regulação dos Leitos COVID, como ferramenta de 
gerenciamento dos leitos, sendo credenciado para o atendimento dos pacientes de Tacima/PB, os 
hospitais que fazem parte da 2ª GRS e região metropolitana de João Pessoa/PB, sendo referências 
principais: 

 
•Hospital UPA de Guarabira/PB – para os casos de pacientes em situação moderada ou grave que 
necessitem de leitos em UTI ou internação e isolamento hospitalar; 
 
•Hospital Clementino Fraga e TRAUMA em João Pessoa/PB – para os casos de pacientes em situação 
moderada ou grave, quando o Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal não puder dar suporte; 
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Fluxo de atendimento os casos suspeitos da COVID-19 - Atenção Primária  

Casos suspeito de Coronavírus (Sars-Cov2) de acordo com definição de caso 
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