
 
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPALDE SUMÉ 
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Nota Técnica Conjunta Secretaria Municipal de Saúde e Conselho 

Municipal de Saúde – Coronavírus 

 

Considerando o atual cenário epidemiológico internacional, marcado pela emergência de 

novas cepas de vírus respiratórios (Novo Coronavírus 2019-nCoV) e, considerando as 

recomendações da Organização Mundial da Saúde, considerando a portaria nº188/GM/MS, de 

4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde pública de Importância Nacional a 

Secretaria de Saúde do Município e o Conselho Municipal de Saúde de Sumé vêm ratificar o 

disposto no decreto estadual nº 40122/2020  de 13 de março de 2020 do Governo do Estado 

da Paraíba e o decreto municipal N. 1311 DE 17 DE MARÇO DE 2020. Declarando Situação de 

Emergência. 

Ações: 

• Instituir comunicação com o Ministério da Saúde (MS) e outras autoridades de saúde 

para alinhamento oportuno de diretrizes nacionais e ou internacionais. 

• Fortalecer os serviços de saúde para detecção, notificação, investigação e 

monitoramento de casos suspeitos, prováveis e confirmados de infecção pelo vírus 

COVID-19. 

• Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação a etiqueta respiratória e 

higiene das mãos. 

• Reforçar importância da notificação imediata e investigação de casos suspeitos. 

• Intensificar Vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave e da Síndrome Gripal. 

• Monitoramento/acompanhamento* dos casos suspeitos, prováveis e ou confirmados 

em domicílio, sem indicação de internamento hospitalar: orientar precauções de 

transmissão respiratória por gotícula e identificação precoce de sinais de 

agravamento. 

• Monitoramento de rumores sobre ocorrências de casos suspeitos, em redes sociais, 

imprensa e serviços de saúde. 

• Ordenar a rede de atenção para atendimento aos casos de COVID-19, de acordo com 

nível de complexidade apresentada. 

• Implantação/Implementação de Acolhimento com Classificação de Risco para 

atendimento de casos do vírus COVID-19, considerando os protocolos de Influenza. 

• Ação integrada com o sistema de regulação da atenção à saúde, com vistas à 

adequada e oportuna transferência dos pacientes, de acordo com o nível de 

complexidade do caso. 

• Estabelecer como rotina, utilização de equipamentos de proteção individual 

(precaução de contato, respiratório) por trabalhadores(as) e usuários(as), de acordo 

com as normas já estabelecidas. 

• Disponibilização de Equipamentos de Proteção individual (EPI) nos serviços de saúde. 
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• Participação em entrevistas nos meios de comunicação de grande circulação, 

audiências públicas e outros meios disponíveis para difusão de informações sobre o 

Novo Coronavírus.  

• Suspenção das Atividades da Academia da Saúde. 

• Suspenção das Atividades do centro de reabilitação municipal (Fisioterapia) ficando os 

profissionais responsáveis pelos os atendimentos que não poderão ser interrompidos. 

• Suspenção das Atividades do CAPS. 

• Suspenção das Cirurgias Eletivas. 

• Suspenção das Visitas no Hospital e Maternidade Alice de Almeida. 

• Suspenção presencial da marcação de Consultas e Exames, estas serão agendadas pelo 

o Contato (83) 9.9982-1806. 

• Suspenção dos exames laboratoriais de rotina no Laboratório Municipal, serão 

disponibilizados apenas os exames de Urgência. 

• Reorganização do fluxo de Atendimento de Saúde Bucal. 

• Disponibilização de 02 leitos de retaguarda no Hospital e Maternidade Alice de 

Almeida. 


