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Plano Municipal de Contingência do Novo Corona Vírus – COVID-19 de  

Comendador Levy Gasparian 

 

Introdução 

 O presente documento tem o objetivo de sistematizar as ações e procedimentos de 

responsabilidade da esfera municipal de governo no que diz respeito à resposta ao surto de 

Coranavírus, onde está contido a organização de fluxos para o enfrentamento de situações que 

saem da normalidade. 

 Os Coronavírus (CoV) compõem uma grande família de vírus, conhecidos desde 

meados a década de 1960. Podem causar desde um resfriado comum até síndromes respiratórias 

graves, como a síndrome respiratória aguda grave (SARS – Severe Acute Respiratory 

Syndrome) e a síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS – Middle East Respiratory 

Syndrome). Os casos agora identificados estão relacionados a uma nova variante do 

Coronavírus, denominada 2019-nCoV (recentemente renomeada COVID-19), até então não 

identificada em humanos.  

 Em 31 de dezembro de 2019, o escritório da OMS na China foi informado sobre casos 

de pneumonia de etiologia desconhecida (causa desconhecida) detectada na cidade de Wuhuan, 

província de Hubei, na China. As autoridades chinesas identificaram um novo tipo de 

Coronavírus, que foi isolada no dia 07 de janeiro de 2020. Em dia 11 e 12 de janeiro de 2020, a 

OMS recebeu mais informações detalhadas, da Comissão Nacional de Saúde da China, de que o 

surto estava associado a exposições em um mercado de frutos do mar, cidade de Wuhan. 

 O Coronavírus é capaz de provocar epidemias recorrentes e pode evoluir causando 

pandemias quando um novo vírus se dissemina em uma população que não apresenta imunidade 

para o novo subtipo viral. A magnitude e o impacto da doença irão depender primariamente da 

virulência e do grau de transmissibilidade do vírus, além das medidas de intervenção 

preventivas. 

 Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em razão da disseminação 

do corona vírus. 

 Em 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19), por meio da Portaria MS n 188, e conforme Decreto n 7.616, de 17 

de novembro de 2011. 
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 A Portaria MS n 188 também estabeleceu o Centro de Operações de Emergências em 

Saúde Pública (COEnCoV) como mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta à 

emergência no âmbito nacional, ficando sob responsabilidade da Secretaria de Vigilância em 

Saúde (SVS/MS) a gestão do COE-nCoV. 

 

Cenário Epidemiológico do COVID – 2019 

 Dia 26 de fevereiro foi confirmado o primeiro caso de COVID-19 em território 

nacional, ocorrido no estado de São Paulo, cujo paciente chegou de viagem da Itália. 

 Até o dia 23 de março foram confirmados 279.249 casos do Coronavírus em todo o 

mundo, sendo 17.451 óbitos. 

 Na mesma data o Brasil conta com 1.891 casos confirmados, sendo 34 óbitos. 

 O estado do Rio de Janeiro, até o dia 23 de março de 2020, apresenta 233 casos 

confirmados, sendo 02 óbitos. 

 A cidade de C. Levy Gasparian no dia 14/04/2020 apresenta até a presente data oito 

casos suspeitos, sendo três testados laboratorialmente e os três casos já descartados por 

resultados laboratorial e os outros casos quatro casos já estão de alta clínica e um caso está 

sendo monitorado. 

  

Premissas  

 O plano foi baseado nas premissas e estimativas descritas a seguir: 

a) Em 11 de março de 2020 a OMS declarou pandemia do novo Coronavírus. 

b) No dia 20 de março de 2020 foi declarada transmissão comunitária em todo o território 

nacional. 

c) A taxa de letalidade na China, atualizada no dia 04 de março de 2020, está em torno de 

3,8%. 

d) Decreto n° 1.862, de 20 de março de 2020. Dispõe sobre novas medidas para 

enfrentamento do novo coronavírus (covid-2019) e dá outras providências. 

e) Decreto Municipal n° 1.864, de 24 de março de 2020. Decreta estado de calamidade 

pública no âmbito do município de Comendador Levy Gasparian em decorrência do 

covid-19, implementando novas medidas de enfrentamento da pandemia, especialmente 

relacionadas ao funcionamento de empresas e dá outras providências. 

 

Objetivos Estratégicos 
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- Limitar a transmissão humano a humano, incluindo as infecções secundárias entre contatos 

próximos e profissionais de saúde, prevenindo eventos de ampliação de transmissão. 

- Identificar, isolar e cuidar dos pacientes precocemente, fornecendo atendimento adequado aos 

pacientes infectados. 

- Comunicar informações críticas sobre riscos e eventos à sociedade e combates a 

desinformação. 

- Organizar a resposta assistencial de forma a garantir o adequado atendimento dos munícipes 

na rede de saúde. 

 

Definição de Caso de COVID-2019 

     Para fins de esclarecimento, a Secretaria de Saúde de Comendador Levy Gasparian 

adota neste Plano os seguintes conceitos, baseado no plano de Contingencia do Estado do Rio 

de Janeiro: 

 

 1. CASO SUSPEITO DE COVID-19  

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

transmissão comunitária de qualquer país E apresente:  

 Febre E  

 Pelo menos 1 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); OU  

● Situação 2 – CONTATO PRÓXIMO: pessoa que, nos últimos 14 dias, teve contato 

próximo de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 E apresente:  

 Febre OU  

 Pelo menos 1 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); OU.  

 

2. CASO PROVÁVEL DE COVD-19 

 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:  
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  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 cabeça, 

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

inapetência.  

 

3. CASO CONFIRMADO DE COVID-19  

  LABORATORIAL: caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-PCR em 

tempo real, pelo protocolo Charité (não utilizado na APS, conforme orientação do MS 

13/03/2020, a menos que seja unidade definida como sentinela).  

 CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito ou provável com histórico de contato 

próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19, que 

apresente febre OU pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias 

após o contato, e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.  

 

4. CASO DESCARTADO DE COVID-19: Caso que se enquadre na definição de suspeito 

E apresente resultado laboratorial negativo para SARS-CoV-2 OU confirmação laboratorial 

para outro agente etiológico.  

 

5. CASO CURADO DE COVID-19:  

 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.  

  Casos em internação hospitalar: diante da avaliação médica.  

 

6.FEBRE: temperatura acima de 37,8°. Pode não estar presente em alguns casos como por 

exemplo: em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações 

possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nessas situações, a avaliação clínica deve 

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

Considerar a febre relatada pelo paciente, mesmo não mensurada.  
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7. CONTATO PRÓXIMO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE 

COVID-19:   

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

  Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por exemplo, 

gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido ou lenços de papel usados e que 

contenham secreções);  

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

inferior a 2 metros;  

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

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

2 metros;  Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de 

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

COVID-19 sem EPI recomendado, ou com uma possível violação do EPI;  

  Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos de distância (em qualquer 

direção) de um caso confirmado de COVID-19; seus acompanhantes ou cuidadores e os 

tripulantes que trabalharam na seção da aeronave em que o caso estava sentado.  

  

8. CONTATO DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE 

COVID-19: 

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

da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento etc. A avaliação do grau de 

exposição do contato deve ser individualizada, considerando-se o ambiente e o tempo de 

exposição.  

 

9. DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

PÚBLICA  

Definições de casos operacionais para a vigilância em saúde pública não são definições 

clínicas. Os médicos podem identificar situações em que a avaliação clínica pode ser levada 

em consideração e a sua decisão deve ser registrada na ficha de notificação e no prontuário 

do paciente. 

 

 

Ações da Vigilância em Saúde 
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 A Vigilância está acompanhando as informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

e outras organizações nacionais e internacionais para que as diretrizes e protocolos do 

município estejam de acordo com os desdobramentos internacionais e nacionais; 

 Os veículos oficias de mídia da prefeitura estão divulgando incansavelmente os métodos de 

prevenção e controle da infecção pelo novo coronavírus. Carros de som circula por toda 

cidade também informando as ações de prevenção. Panfletos informativos estão sendo 

confeccionados para a distribuição em todo o território do município. 

 Coordenar as ações de lavagem de locais públicos que normalmente geram aglomerações 

como praças e ponto de ônibus. 

 Gerenciar as ações do Centro de Operações m Saúde Pública COECOVID-19, auxiliando 

no monitoramento de casos conformados ou suspeitos. 

 Devido ao município possuir uma população pequena, a Vigilância será acionada toda vez 

que houver um caso suspeito e ela será responsável por realizar as notificações e atuar em 

conjunto com a Atenção Primária na investigação e monitoramento dos casos. 

 Em virtude na Nota Técnica – SVS/SES-RJ N 22-A/2020, a Vigilância em Saúde do 

município determina que às unidades de saúde da rede pública e privada local, que os casos 

suspeitos, prováveis e confirmados, seja encaminhado a ela para que o responsável possa 

notificar o Centro de Informações Estratégicas em Saúde (CIEVS) da SES-RJ através do e-

mail notifica.ses.rj@gmail.com ou pelo telefone do plantão 24h (21) 98596-6553 e também 

notificar os casos suspeitos de Síndrome Gripal SG atendidos nas unidades de saúde, 

através do formulário eletrônico on line disponível no link 

https://notifica.saude.gov.br/login  . Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave SRAG, 

atendidos em qualquer estabelecimento da rede de saúde do município ou transferidos para 

hospitais públicos ou privados que são referência para internação do município, internados 

em leitos de enfermaria ou UTI, deverão ser notificados por profissionais de saúde através 

do formulário online no link https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/ . Já os casos de 

SRAG em profissionais de saúde são notificados através do link 

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

 Estar atenta a situação epidemiológica do país, do estado e do município quanto a adoção de 

novas, medidas  de prevenção e controle da infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19). 
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 É responsável por monitorar, orientar e determinar o fechamento de estabelecimentos, 

templos religiosos e indústrias que não se enquadram nos serviços essenciais determinados 

pelos Decretos  Municipais n° 1.862, de 20 de março de 2020 e n° 1.864, de 24 de março de 

2020.  

 Monitorar e esclarecer boatos e eventos que ocorrem nas redes sociais e imprensa junto aos 

serviços de saúde. 

 

Suporte Laboratorial 

 

 Garantir a execução dos fluxos para diagnóstico laboratorial para detecção de infecção 

humana pelo novo coronavírus (COVID-19), onde deve ser realizado a coleta das amostras 

nos hospitais públicos e privados de referência do município para os pacientes suspeitos 

que se encontrarem internados em leitos de UTI ou não, conforme Nota Técnica – 

SVS/SES-RJ N 09/2020. Os hospitais de referência para internação localizam-se em 

municípios vizinhos, sendo: 

 Hospital Nossa Senhora da Conceição – Três Rios 

 Hospital Nossa Senhora da Piedade – Paraíba do Sul 

 Hospital Universitário de Vassouras – Vassouras  

 Hospital Municipal Luiz Gonzaga – Miguel Pereira 

A coleta do material deve ser feita até o sétimo dia após início dos sintomas, deve ser feita três 

amostras de suwab oreonasofaríngeo no hospital de referência. Este por sua vez aciona a 

Vigilância em Saúde do município de C. Levy Gasparian, para que esta possa realizar a 

notificação do caso suspeito, registar o envio da amostra no GAL e encaminhar a amostra para 

o Lacen-RJ, garantindo que amostra fique refrigerada entre 4-8 ° C durante todo o transporte e 

garantir o seu processamento entre 24 a 72 horas após a coleta da amostra. 

 

Atualização em 02/06/2020: 

Os munícipes que necessitarem de internação em leitos de UTI ou enfermaria, são 

inseridos no SER (Sistema Estadual de Regulação), onde o sistema irá regular o paciente para 

o local que há vaga disponível.  

As testagens de swab seguem sendo encaminhadas para o Lacen-RJ, contudo contamos 

também com o aporte de exame laboratorial sanguíneo de IgG e IgM, assim como a coleta de 
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swab oronasofaríngea, que são realizadas no laboratório de referência do município, o 

laboratório Santa Izabel, situado à Rua Osvaldo Cruz, 321, Centro, Três Rios – RJ. 

Também realizamos testes rápidos em casos suspeitos sintomáticos e contactantes de 

casos confirmados. 

 

Medidas de Controle e Prevenção 

 

 Todos os serviços de saúde estão treinados com relação ao controle e prevenção da infecção 

dos casos suspeitos, conforme as orientações determinadas pela Anvisa e possuem em loco o 

plano de contingência emergencial da Secretarias Estadual de Saúde para o controle do novo 

coronavírus. 

 Todos os pacientes que acessam os serviços de saúde do município passam por triagem 

clínica para que os casos suspeitos sejam identificados antes do atendimento médico e 

possam receber máscara cirúrgica, serem isolados em área separada ventilada e com 

dispenser de álcool em gel, além de serem espaçados com mínimo de 1,5 metros entre 

pessoas. 

 O município possui duas ambulâncias sanitárias para o transporte de pacientes suspeitos e os 

mesmos são transportados com máscara cirúrgica durante todo o trajeto até a chegada ao 

local de isolamento.  

 Dispõe de transporte de UTI móvel adulta e pediátrica, Contratualizado, para a transferência 

de pacientes que delas necessitarem. 

 Superfícies das áreas prediais das unidades de saúde do município, assim como a dos 

veículos de transporte estão sendo desinfetadas com álcool a 70% e hipoclorito de sódio. 

 A Secretaria de saúde está garantindo a provisão de insumos e de Equipamentos de Proteção 

Individual para as unidades de saúde e veículos de transporte. 

 Todos os estabelecimentos públicos de saúde do município possuem disponíveis 

dispensadores com álcool para todos os usuários e funcionários, pias providas de sabonete 

líquido e papel toalha, lixeiras com tampa e abertura por pedal e ambientes ventilados. Está 

suspenso o uso de aparelhos de condicionadores de ar durante a pandemia do COVID-19. 

 

 

Assistência 
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 Todas unidades de saúde sob gestão municipal, estão ofertando ações de promoção, prevenção 

e recuperação à saúde para o controle e atendimento da demanda de casos de SG, SRAG e da 

infecção humana pelo novo coronavírus. 

 As unidades de Atenção Primária do município estão: 

 Realizando capacitação constante dos profissionais que atuam na assistência para 

identificação e manejo dos casos de coronavírus. 

 Os profissionais estão realizando buscativa de possíveis casos sintomáticos na 

população cadastrada em seu território, através de visitas domiciliares e de 

atendimento nas unidades, e atuando em conjunto com a vigilância epidemiológica na 

investigação e acompanhamento dos casos suspeitos. 

 Notificam a Vigilância Epidemiológica do município sobre casos suspeitos para que 

esta possa a dar prosseguimento com os passos já descritos em tópicos acima. 

 Manter a população do território informada sobre os cuidados básicos para reduzir o 

risco de contágio ou de transmissão, além da identificação de sinais e sintomas de 

alerta sobre o coronavírus. 

 Os atendimentos estão sendo priorizados através da demanda espontânea, onde os 

casos suspeitos de coronavírus são priorizados. Auxiliando no atendimento de 

tratamento de casos leves a como proceder com o cuidado, informando sobre a 

importância do isolamento domiciliar e acompanhando estes casos para que estes 

pacientes, que estejam estáveis, evitem se deslocar ao pronto-atendimento do 

município. 

 Acompanhar através de visitas domiciliares, juntamente com a Vigilância 

Epidemiológica, os casos suspeitos ou confirmados. 

 Casos considerados mais graves detectados na Atenção Primária do município são 

encaminhados ao pronto-atendimento municipal, que dispõe de uma sala de 

estabilização com um respirador onde o paciente pode permanecer no local até 12 

horas. Caso este leito já esteja ocupado ou o paciente necessite de cuidados mais 

precisos, o mesmo é transportado para a Unidade de Pronto Atendimento regional 

localizada na cidade vizinha de Três Rios, ou para os Hospitais de Referência da 

Região Centro-Sul que são: 

 Hospital Nossa Senhora da Conceição – Três Rios 

 Hospital Nossa Senhora da Piedade – Paraíba do Sul 

 Hospital Universitário de Vassouras – Vassouras  
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 Hospital Municipal Luiz Gonzaga – Miguel Pereira 

Todos os pacientes que necessitarem de transporte para a sua transferência, o mesmo 

será feito pela ambulância sanitária do município e se necessário pela ambulância do 

SAMU. 

● Está sendo implementado e estruturado um Centro de Triagem, onde todos os 

pacientes suspeitos serão encaminhados para atendimento médico. Este centro irá 

funcionar na parte inferior da estrutura predial da Unidade de Pronto Atendimento 

municipal, situada rua Euclides Dantas Werneck, n 06, Centro - C. Levy Gasparian. E 

contará com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, motorista e uma ambulância 

sanitária exclusiva para transporte dos casos suspeitos para hospitais, caso necessitem. 

Neste local as pessoas também contaram com o suporte telefônico para 

esclarecimentos de dúvidas sobre o covid-19 com os profissionais, através do número 

(24) 2254 1100. A previsão é que até o fim do mês de abril já esteja funcionando. 

 

 Atualização em 02/06/2020: 

o Dia 01/06/2020 o Centro de Triagem do município iniciou suas 

atividades. Situado a Rua Euclides Dantas Werneck, nº 06, Centro – 

C. Levy Gasparian, O CT conta atualmente com seis médicos 

plantonistas, seis enfermeiros plantonistas, quatro técnicos de 

enfermagem em  regime de escala, quatro auxiliares de serviços gerais 

em regime de escala e quatro motoristas em regime de escala. O local 

funciona vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. Com 

consultório para atendimento médico ambulatorial, dispensação de 

medicação, dois leitos, um respirados, um ventilador mecânico, duas 

bombas de infusão, um aspirador, um monitor cardíaco e um 

desfibrilador. O paciente que chega em estado mais grave e necessita 

de internação, é inserido no SER e aguarda sua transferência para o 

hospital referenciado da Secretaria Estadual de Saúde com vaga 

disponível no local. Nesses casos a transferência do paciente é feita 

com ambulância UTI. 

 

Assistência Farmacêutica  
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 A farmácia da secretaria de saúde está localizada na Policlínica Dr Altino 

Alves Moreira e é o único estabelecimento de saúde do município que realiza 

dispensação de medicamentos.  

 Disponibiliza os medicamentos indicados e possui estoque estratégico para os 

pacientes sintomáticos. 

 Garantiu, junto a Secretaria Estadual de Saúde a liberação de Oseltamivir para 

os casos de SG e SRAG. 

 Está monitorando constantemente seus estoque de medicamentos para que não 

ocorra desabastecimento. 

Comendador Levy Gasparian, 24 de março de 2020. 

Atualizado em 14 de abril de 2020. 

Atualizado em 02 de junho de 2020. 

 

_______________________________ 

Rosiany Bittar Campos 

Secretária de Saúde 

 

 

____________________________ 

Valter Luiz Lavinas 

Prefeito de C. Levy Gasparian 
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