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1. INTRODUÇÃO 
 

No início de dezembro de 2019, casos de pneumonia de origem 
desconhecida foram identificados em Wuhan, capital da província de Hubei na 
China. Em 31 de dezembro de 2019, esses casos foram associados a um novo 
RNA vírus (betacoronavírus 2) como patógeno responsável, atualmente 
denominado SARS-CoV 2 ou Coronavírus. A doença causada por este vírus é 
chamada COVID-19. 

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. 

Desde dezembro de 2019 até os dias atuais, o Brasil e o mundo estão 
atravessando uma crise sem precedentes na história. O Sistema Único de Saúde 
(SUS) não havia passado por um problema tão grave. Além dos desafios 
normalmente enfrentados, com a pandemia do COVID-19, temos que dar conta 
dessa situação aguda e grave, que resulta em sobrecarga ainda maior e de 
forma abrupta no nosso sistema de saúde. O momento exigiu e ainda exige 
tranquilidade, planejamento e colaboração. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, 
declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em 
razão da disseminação do coronavírus. Seguida do Ministério da Saúde (MS) 
que em 3 de fevereiro de 2020, declarou Emergência de Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV) através da Portaria MS n° 188 (SES-RJ,2020). 

A evolução da pandemia no Brasil estabeleceu, também por meio da 
portaria MS nº 188, o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública 
(COEnCoV) como mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta à 
emergência no âmbito nacional, sob responsabilidade da Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS/MS) a gestão do COEnCoV. 

Apesar de as estimativas oficiais, nos tranquilizar parcialmente com a 
informação que a maioria das pessoas acometidas pelo COVID-19 poderiam ser 
manejadas na Atenção Primária à Saúde (APS), pois poucos precisariam de 
internação hospitalar, está sendo o suficiente para causar colapso em alguns 
locais do país. Tornando-se condicionante, portanto, uma organização na Rede 
de Atenção à Saúde, integrando os diversos pontos de atenção que atuam na 
linha de frente, trazendo grandes desafios para a Gestão Pública. 

A pandemia exige organização em todos os pontos de atenção à saúde, 
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definindo papéis, fluxos, protocolos no atendimento ao usuário acometido, no 
caso atual, à Covid-19. Em paralelo, o aperfeiçoamento da comunicação por 
meio de notificação de casos suspeitos, casos confirmados, identificação de 
contatos e monitoramento conjunto do indivíduo e integralidade do cuidado entre 
outras ações. 

Frente as dificuldades enfrentadas no dia a dia da pandemia, a Prefeitura 
Municipal de Três Rios (PMTR) elaborou o 3º Plano de Resposta de Emergência 
ao COVID-19 no município. Este documento aborda as ações e atividades que 
devem e estão sendo realizadas nos diversos pontos da RAS, tanto na APS 
como no Programa de Atenção à Internação Domiciliar (PAID), no Atendimento 
Pré e Intra-Hospitalar (APH e AIH). O plano foi modulado e pactuado de forma a 
preservar vidas e buscar à retomada ordenada da econômica. 

 
1.1 Contextualização do Município de Três Rios. 

Três Rios é um município do estado do Rio de Janeiro, localizado na 
região Centro-Sul Fluminense (figura 1), entre as cidades de Sapucaia, 
Comendador Levy Gasparian, Areal, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Vassouras, 
Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paracambi e Mendes. Segundo o 
censo Instituto Brasileiro Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a população 
urbana conta com 77.432 habitantes, estimada em 2017, de 79.402 habitantes, 
do qual 97% residem em área urbana.  

 
Figura 1: Principais Rodovias da Região Centro Sul Fluminense. 

 
Fonte: Fundação CIPE 
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O município de Três Rios dispôs sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional, por meio do Decreto 
nº 6257, de 13MAR20. Em 15 de março, o Decreto 6258 dispôs sobre a 
suspensão das atividades escolares no município de Três Rios além de todas as 
atividades que envolvessem acúmulo de pessoas. 

Três Rios está com o processo de organização do sistema de saúde, 
redirecionado para ações e serviços no desenvolvimento das RAS, de forma a 
produzir melhor impacto nos indicadores de saúde da população, tendo a 
atenção básica como ordenadora e como centro de comunicação da Rede. 
Possui estrutura de saúde local e referência regional, que contempla unidades 
dos diferentes níveis de atenção, desde a atenção primária, secundária e 
terciária, organizados de forma hierarquizada e regionalizada. 

A Secretaria de Saúde vem buscando qualificação, como empenho 
podemos citar o início da configuração da Rede Cegonha, a adesão às Redes 
de Atenção Psicossocial, de Atenção às Urgências e Pessoas com Deficiência. 
Entre outras investidas, especificamente em relação ao novo coronavírus, o 
município desde antes da confirmação do primeiro caso de COVID-19, em 
02/04/2020, identificou a necessidade de elaboração de respostas específicas 
para cada território, que considerassem a projeção local de casos, o contingente 
populacional e o complexo hospitalar de cada território. 

Nesse sentido, foi proposta a criação dos Planos de Contingência 
Operativos das Macrorregiões de Saúde, consequentemente, chegou-se ao 
documento acessório e complementar ao Plano de Resposta de Emergência ao 
COVID-19 no município de Três Rios. O município vem trabalhando com a 
descentralização do atendimento dos pacientes com COVID-19, com auxílio: da 
Atenção Básica (AB), por meio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que 
auxiliam no cadastramento ao Programa de Assistência ao paciente em 
Isolamento Domiciliar (PAID); da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), por 
meio do Centro de Triagem COVID-19; da rede de APH e AIH. 

Além do diagnóstico e acompanhamento dos pacientes acometidos pela 
COVID-19, desde 19 de janeiro de 2021, o município conta com o empenho na 
aplicação das vacinas autorizadas de forma emergencial pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA), CoronaVac e Astrazeneca. Até a construção 
deste documento já foram vacinados 2332 profissionais da área de saúde, 80 
idosos asilados e 289 idosos acima de 90 anos, totalizando 2701 indivíduos 
vacinados.  

Este documento representa a terceira versão do plano. O objetivo é a 
preparação da resposta para enfrentamento da pandemia da COVID-19 com 
definição de orientações e de pontos de atenção da rede que é referência para 
atendimento da Síndrome Respiratória Aguda Grave em decorrência da COVID-
19. Por se tratar de documento de construção coletiva, com interveniência dos 
gestor municipal e contribuições de atores locais interessados, possui perfil 
dinâmico, podendo ser alterado de acordo com a evolução do quadro 
epidemiológico e com novas descobertas científicas. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 
O presente Plano de Resposta de Emergência ao COVID-19 no município 

de Três Rios tem como objetivo, organizar as atividades municipais diante de um 
elevado contingente populacional a ser dignosticado, tratado e vacinado, que 
demanda a organização dos Serviços de Saúde públicos e/ou privados no 
sentido de ampliar a oferta da assistência sem sobrecarregar o sistema. O intuito 
deste Plano é orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias para 
atingirmos a meta proposta pela campanha de forma coordenada e articulada. 

 
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
Limitar a transmissão humano a humano, incluindo as infecções 

secundárias entre contatos próximos e profissionais de saúde, prevenindo 
eventos de amplificação de transmissão.  

Descentralizar, identificar, isolar e cuidar dos pacientes precocemente, 
fornecendo atendimento adequado às pessoas infectadas.  

Comunicar informações críticas sobre riscos e eventos à sociedade e 
combater a desinformação.  

Organizar a resposta assistencial de forma a garantir o adequado 
atendimento da população trirriense na rede de saúde. 

Imunizar no mínimo 90% de cada população alvo. 
 

4. DIAGNÓSTICO E NOTIFICAÇÃO  
4.1 COVID -19 

A COVID-19 é uma doença causada pelo Coronavírus, denominado 
SARSCoV-2, seu espectro clínico varia de infecções assintomáticas a quadros 
graves e óbito. A Organização Mundial de Saúde reconhece que a maioria (cerca 
de 80%) das pessoas com COVID-19 podem ser assintomáticas ou 
oligossintomáticas e, em torno de 20% dos casos detectados requerem 
atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória. Dos pacientes 
com assistência hospitalar, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte 
ventilatório e sua letalidade, geralmente, varia conforme a faixa etária e 
condições clínicas associadas. 

Os indivíduos, na maioria das vezes, se infectam com os Coronavírus 
comuns ao longo da vida. As crianças pequenas são propensas a se infectarem 
com o tipo mais comum do vírus (COE/SVS/MS, 2020a). Não menos 
importantes, outros vírus respiratórios, também ocorrem sob a forma de surtos 
e, eventualmente, circulam ao mesmo tempo, tais como influenza, parainfluenza, 
rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus e outros Coronavírus. 

O período de incubação do SARS-CoV-2 para a infecção entre humanos 
varia de 2 a 14 dias. Estima-se que cada pessoa infectada possa transmitir o 
vírus a dois ou três outros indivíduos. A transmissão pessoa-pessoa se dá por 
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meio da via respiratória, por secreções produzidas durante episódios de tosse, 
espirros e coriza, semelhante à transmissão do vírus da influenza.  

 
4.2 CLASSIFICAÇÃO DE CASOS COVID-19 

Os casos suspeitos com clínica leve e moderada podem ser atendidos na 
APS e/ou no setor de Triagem COVID-19, posteriormente, acompanhados pelo 
PAID. Os casos com maior gravidade que necessitem de internação hospitalar 
serão referenciados para a Rede de Urgência e Emergência e assitidos nos leitos 
de retaguarda de enfermaria Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Centro de 
Tratamento COVID – (CTC Boa União) e/ou em Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) do Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição (HCNSC). 

O contexto local da epidemia deve ser avaliado diariamente pela gestão 
e trabalhadores com decisões sobre a manutenção e implantação de atividades 
remotas (home office) ou suspensão dos serviços. Os trabalhadores dos 
serviços devem permanecer em extrema vigilância quanto ao aparecimento de 
sintomas, contato com casos confirmados e necessidade de medidas de 
isolamento, caso seja necessário, procurar pelo serviço de APS, o Centro de 
Triagem ou solicitar apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU). 

O Ministério da Saúde (2020) classifica os casos COVID-19 em suspeitos 
(tabela 1) e confirmados de acordo com critérios clínico, clínico epidemiológico, 
clínico e imagem e laboratorial sintomático e assintomático. 

 
Tabela 1: Casos suspeitos de COVID-19. 
 

CASOS SUSPEITOS 
SÍNDROME GRIPAL  

(SG) 
SÍDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE 

(SRAG) 
Quadro respiratório agudo + febre SG  
+ tosse OU dor de graganta OU coriza OU 
dificuldade respiratória 

+ dispneia / desconforto respiratório OU pressão 
persistente no tórax OU saturação de O2 < 95% em ar 
ambiente OU cianose na face ou perioral 

SITUAÇÕES ESPECIAIS 
- Crianças: considerar obstrução nasal na 
ausência de outro diagnóstico 
- Idosos: considerar rebaixamento do nìvel 
de consciência: confusão, sonolência, 
irritabilidade. 

- Crianças: + observar batimento de asa de nariz, 
cianose, tiragem intercostal, desidratação e 
inapetência. 

Fonte: produzido pelo autor, conforme orientações do MS, 2021. 
 

Os casos confirmados, como citados anteriormente, podem ser decididos 
de acordo com critérios clíncios, epidemiológicos, de imagem e laboratoriais. 
Conforme descrito na tabela 2: 
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Tabela 2: Critérios para casos confirmados. 
 

CASOS CONFIRMADOS POR CRITÉRIOS 
CLÍNICO CLÍNICO-

EPIDEMIOLÓGICO 
CLÍNICO E DE 

IMAGEM 
LABORATORIAL 

SG OU SRAG SG OU SRAG SG OU SRAG OU óbito 
por SRAG não 
confirmado COVID 

SG OU SRAG 

+ 
anosmia OU 

ageusia aguda 

+  
contato domiciliar (7 dias 
anteriores aos sintomas) 
com caso confirmado de 

COVID-19 
= indicação laboratorial 

+  
pelo menos uma 

alteração tomográfica1 

Biologia 
molecular 

(swab) 
3º-7º 

dia de 
sintomas 

Imunológico 
(teste rápido) 
Após 7º dia 
de sintomas 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme informações do MS, 2021. 
 
Legenda: 1. Opacidade em vidro foscoperiférico, opacidade em vidro fosco multifocal e 
sinal de halo reverso. 
 
4.3 DIAGNÓSTICO PRECOCE E PROTOCOLO FARMACOLÓGICO 
 

A transmissão do coronavírus pode ocorrer por gotículas de saliva, 
espirro, tosse ou catarro, que podem ser repassados por toque ou aperto de 
mão, objetos ou superfícies contaminadas pelo infectado, e o diagnóstico 
precoce de novos casos de COVID-19 favorece a interrupção da transmissão 
como a indicação do regime de quarentena por 14 dias para os casos 
identificados, e seus contatos diretos após o início dos sintomas. E quando 
necessário também contribui no tratamento farmacológico em tempo oportuno. 
No caso de tratamento medicamentoso (quadro 1), os medicamentos utilizados 
para doenças respiratórias existentes na relação municipal de medicamentos do 
município de Três Rios (REMUME) poderão ser solicitados caso o médico 
indique para equipe de saúde do centro de triagem COVID-19 e da ESF a sua 
necessidade. 
 
Quadro 1: Relação de Medicamentos Padronizados para COVID-19 

DESCRIÇÃO UNIDADE 
Azitromicina, 500 mg Comprimido 
Amoxicilina, associada com clavulanato de potássio, 
500mg + 125mg Comprimido 
Dexametasona 1mg/ml elixir Frasco 5ml 
Dipirona sódica, 500 mg Comprimido 
Ivermectina, 6 mg Comprimido 
Paracetamol, 500 mg Comprimido 
Salbutamol, 100mcg/dose, aerosol oral Frasco 200 doses 
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Fonte: NOTA TÉCNICA – Nº 03/2020. Coordenação de Assistência Farmacêutica. 

 
4.4 SINTOMATOLOGIA COVID-19 

Aproximadamente 90% dos usuários apresentam mais de um sintoma 
(Quadro 2), sendo que 15% dos pacientes apresentam febre, tosse e dispneia. 
Alguns usuários podem apresentar náusea ou diarreia 1 a 2 dias antes do início 
da febre e dificuldades respiratórias. A infecção humana pelo SARS-CoV-2 é 
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), 
segundo anexo II do Regulamento Sanitário Internacional. Portanto, trata-se de 
um evento de saúde pública de notificação imediata. 

 
Quadro 2: Sintomas dos pacientes diagnosticados com COVID-19. 
 

MAIS COMUNS MENOS COMUNS 
Febre ≥ 37,8ºC Anorexia 

Tosse Escarro, dor de garganta, hemoptise 
Dispneia Confusão, tonturas 
Mialgia Cefaleia 
Fadiga Náusea, vômito, diarreia e dor abdominal 

 Conjunção conjuntiva 
 Anosmia, hiposmia 

Fonte: SAPS/Ministério da Saúde, 2020. 
 

Os sinais e sintomas da COVID-19 quando agrupados definem a 
classificação da síndrome leve, moderada ou grave, como pode ser visto no 
quadro 3: 
 
 
 
 
Quadro 3: Classificação por sinais e sintomas. 
 
 LEVE MODERADO GRAVE 

ADULTOS E 
GESTANTES 

SG: 
tosse, dor de 
garganta ou 

coriza seguido 
ou não: 

Anosmia, 
ageusia, coriza, 

diarreia, dor 
abdominal, 

febre, calafrios, 
mialgia, fadiga, 

cefaleia. 

Tosse persistente 
febre persistente 

diária 
 

OU 
 

Tosse persistente 
+ 

piora progressiva 
de outro sintoma 

relacionado à 
COVID-19 
(adinamia, 

SRAG ou SG 
+ 

dispneia 
 

OU 
 

Pressão no tórax 
 

OU 
 

Saturação de O2 < 95% 
em ar ambiente 
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prostração, 
hiporexia, diarreia) 

 
OU 

 
Pelo menos um dos 

sintomas acima 
+ 

presença de fator 
de risco 

OU 
 

Cianose lábios ou rosto 
Em gestantes, observar hipotensão. 

CRIANÇAS 

Taquipneia: ≥ 70 rpm para menores 
do que 1 ano; ≥ 50 rpm para 

crianças maiores do que 1 ano; 
hipoxemia, desconforto respiratório, 

alteração da consciência, 
desidratação; dificuldade para se 

alimentar, lesão miocárdica, 
elevação de enzimas hepáticas; 

disfunção da coagulação; 
Rabdomiólise, qualquer outra 

manifestação de lesão em órgãos 
vitais 

 Fonte: BRASIL. ORIENTAÇÕES PARA MANEJO DE PACIENTES COM COVID-19. 2020, p. 
9. Disponível em: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/June/18/Covid19-
Orientac--o--esManejoPacientes.pdf 
 
4.5 Diagnóstico Laboratorial 

Recomenda-se: 
• Coleta de aspirado de nasofaringe (ANF) ou 
• Swab combinado nasal/oral ou 
• Amostra de secreção respiratória inferior (escarro ou lavado traqueal ou 

lavado broncoalveolar). 
 
Considerando novos vírus ou novos subtipos virais em processos 

pandêmicos, a coleta para diagnóstico poderá ser estendida até o 7° dia (mas 
preferencialmente até o 3° dia). Usar equipamento de proteção individual (EPI) 
adequado, que inclui luvas descartáveis, avental e proteção para os olhos ao 
manusear amostras potencialmente infecciosas, bem como uso de máscara N95 
durante procedimento de coleta de materiais respiratórios com potencial de 
aerossolização (aspiração de vias aéreas ou indução de escarro). A realização 
de coleta de amostra está indicada sempre que ocorrer a identificação de caso 
suspeito. Deve ser coletada 01 amostra na suspeita de COVID-19.  

A amostra será encaminhada ao Laboratório Central de Saúde Pública 
Noel Nutels (Lacen-RJ), acompanhada de cópia da ficha de notificação 
(disponível em http://notifica.saude.gov.br/) e do registro no GAL. As amostras 
devem ser mantidas refrigeradas (4-8°C) e devem ser processadas de 24 a 72 
horas após a coleta. Na impossibilidade de envio dentro desse período, 
recomenda-se congelar as amostras a -70°C até o envio. A embalagem para o 
transporte de amostras de casos suspeitos de infecção por COVID-19 deve 
seguir os regulamentos de remessa para Substância Biológica UN 3373, 
categoria B.  
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A coleta de amostra será realizada pelas unidades assistenciais locais, 
UPA, HCNSC e Centro de Triagem com apoio da vigilância epidemiológica, que 
fará o transporte para o Lacen-RJ. 
 
4.6 PROTOCOLO DE EXAMES APS E TRIAGEM COVID-19 

A realização dos exames (quadro 4) varia de acordo com a fase da 
infecção. Se em fase 3, os exames serão realizados de acordo com critério 
médico e clínica do paciente. 

 
Quadro 4: Protocolo de exames. 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 
PCR 
Teste rápido IgA  
Teste rápido 
 

Hemograma, PCR, 
DHL, Coagulograma, 
Uréia / Creatinina, 
TGO / TGP, NA+ / K+, 
D-Dímero, TC Tórax 

 

Fonte: Rede assistencial para enfrentamento ao COVID 19 do município de TRÊS 
RIOS: descentralização de protocolos e fluxos para APS, 2021. 
 
4.7 NOTIFICAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

A fim de proceder com a adequada notificação do evento, seguir as 
orientações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde no Boletim Epidemiológico 
que se encontra disponível em: 
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/APRIL/03/guia-
devigilancia-2020.pdf. 

Os casos suspeitos, prováveis e confirmados devem ser notificados de 
forma imediata, pelo profissional de saúde ou instituições de saúde do setor 
público e privado responsável pelo atendimento, à Vigilância epidemiológica 
municipal. As informações serão inseridas na ficha de notificação no sistema 
eSUS-VE (http://notifica.saude.gov.br/) e os casos suspeitos de COVID-19 que 
TAMBÉM atendem a definição de caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG1) devem ser notificados CONCOMITANTEMENTE no Sistema de 
Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe). 

A OMS determinou que o código U07, reservado para casos 
emergenciais, deve ser utilizado para a COVID-19. Desse modo, serão 
considerados neste documento os subtipos deste código, segundo o Quadro 5 a 
seguir: 
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Quadro 5: Códigos de CID contemplados nas diretrizes COVID-19. 
 

CID Descrição 
U07.1 Diagnóstico de COVID-19 confirmado 

por exames laboratoriais 
U07.2 Diagnóstico clínico ou epidemiológico 

de COVID-19, quando a confirmação 
laboratorial é inconclusiva ou não 

está disponível 
Fonte: SAPS/Ministério da Saúde, 2020. 

 
Na falta do CID U07.1 na base de registro, o CID B34.2 — Infecção por 

Coronavírus de localização não especificada — pode ser utilizado. Os 
trabalhadores da Atenção Primária poderão utilizar também a Classificação 
Internacional de Atenção Primária (CIAP-2) pelo código CIAP-2 R74 (Infecção 
Aguda de Aparelho Respiratório Superior). 

As Unidades da Rede de Urgência e Emergência devem notificar os casos 
suspeitos ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância a Saúde 
(CIEVS), conforme a Portaria de Consolidação nº04, através do meio telefônico 
(Estadual/Municipal), meio telefônico (Nacional) discando 0800644-6645, meio 
eletrônico (E-Notifica) e FormSUScap- 2019-nCov. 

As Unidades da Rede de Urgência e Emergência que realizam internação 
hospitalar terão obrigação de realizar registro de internação diariamente (Censo 
Hospitalar). Define-se internação hospitalar como o cuidado ao usuário com 
diagnóstico de caso suspeito ou confirmado de Covid- 19, com permanência que 
ultrapasse 24 horas corridas. No Censo Hospitalar deverão constar as seguintes 
informações: número de internações, número de saídas e a quantidade de leitos 
disponíveis para pacientes suspeitos ou confirmados para COVID-19. 

Em relação aos contatos, deverá ser realizada a busca ativa de familiares 
próximos, colegas de trabalho, entre outros, devendo ser orientados, sob a 
possibilidade de manifestação de sintomas e da necessidade de permanecer em 
afastamento temporário em domicílio, mantendo distância dos demais familiares, 
além de evitar o compartilhamento de utensílios domésticos e pessoais, até que 
seja descartada a suspeita. Orientar que indivíduos próximos que manifestarem 
sinais e sintomas da doença procurem imediatamente o serviço de saúde. 

 
 
 
 

5. GRUPO DE RISCO PARA SRAG PELA COVID-19 
 
COVID-19 é uma doença nova e há informações limitadas sobre fatores 

de risco para doenças graves. Com base nas informações disponíveis no 
momento e nos conhecimentos clínicos, são condições crônicas e ou fatores de 
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risco, que podem apresentar maior risco de desenvolver a forma grave da 
COVID-19: 

 
5.1 Idosos: 

− Idosos frágeis com dependência funcional, estratos 6 a 10 do IVCF-20 
(Índice de vulnerabilidade clínico-funcional); 

− Idosos com morbidades múltiplas (presença de duas ou mais doenças); 
− Idosos com uma condição crônica; 
− Idosos que vivem em instituições de longa permanência (ILPIs). 

5.2 Gestantes e puérperas: 
− Até o momento, não há evidências de risco aumentado na gestação, mas 

gestantes e puérperas até duas semanas pós-parto (incluindo as que 
tiveram aborto ou perda fetal) são consideradas grupo de risco. 

5.3 Outros fatores de risco ou condições crônicas, independentemente da idade: 
− Pessoas tabagistas e ou com histórico de tabagismo; 
− Pessoas com doença mental grave; 
− Pessoas com doenças cardíacas crônicas descompensadas; 
− Crianças < 5 anos (sendo que o maior risco de hospitalização é em 

menores de 2 anos, especialmente as menores de 6 meses com maior 
taxa de mortalidade); Crianças prematuras; 

− Pessoas com doenças cardíacas congênitas; 
− Pessoas com diabetes; 
− Pessoas com doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 

3A,3B, 4 e 5) 
− Pessoas em diálise; 
− Pessoas com doenças pulmonares crônicas ou asma moderada a grave; 
− Pessoas com doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme); 
− Pessoas com transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem 

comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração 
(disfunção cognitiva, lesão medular, epilepsia, paralisia cerebral, 
síndrome de Down, acidente vascular encefálico – AVE ou doenças 
neuromusculares); 

− Pessoas imunocomprometidas, incluindo: trata- mento contra o câncer, 
transplante de medula óssea ou órgão, deficiências imunológicas, HIV ou 
AIDS mal controlado, uso prolongado de corticosteroides, 
quimioterápicos, inibidores de TNF-alfa e outros medicamentos que 
enfraquecem o sistema imunológico; 

− Pessoas menores de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido 
acetilsalicílico (risco de síndrome de Reye); 

− Pessoas com doenças cromossômicas com estado de fragilidade 
imunológica; 

− Pessoas de qualquer idade com obesidade grave (índice de massa 
corporal [IMC] > 40); 
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− Pessoas que coabitam em instituições de cuidados de longa 
permanência, comunidades terapêuticas, abrigos; 

− População em situação de rua; 
− População indígena aldeada ou com dificuldade de acesso; 
− População privada de liberdade. 

 
Considerando que as condições crônicas são fatores de risco para 

complicações de SRAG decorrentes da COVID-19, se faz premente a 
continuidade de atenção a estes usuários de forma a estabilizar seus quadros, 
diminuir o risco e impactar positivamente na letalidade. 
 

6. MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
 

Apesar de, atualmente, haver a possibilidade de imunização, vale lembrar 
que o estabelecimento de uma resposta imune protetora leva tempo e que o 
problema ainda não está resolvido, sendo necessária a adesão da população às 
medidas não farmacológicas para prevenir a infecção e evitar a exposição ao 
vírus, como: 

● Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou com um 
desinfetante para as mãos à base de álcool 70% e evitar tocar os olhos, o nariz 
e a boca com as mãos não lavadas; 

● Evitar contato próximo com as pessoas (ou seja, manter uma distância 
de pelo menos 1 metro), principalmente daqueles que têm febre, tosse ou 
espirros; 

● Praticar etiqueta respiratória, ou seja, cobrir a boca e o nariz com o 
antebraço ao tossir ou espirrar com lenços descartáveis, desprezando os 
imediatamente após o uso em uma lixeira fechada e higienizar as mãos em 
seguida; 

● Procurar atendimento médico precocemente se tiver febre, tosse e 
dificuldade em respirar e compartilhar histórico de viagens com o profissional 
médico; 
 

6.1 USO DE MÁSCARAS 
O Ministério da Saúde divulgou que o uso de máscaras de pano pela 

população pode ser um método de barreira importante quando combinado aos 
demais cuidados de higiene já preconizados. As pessoas que usarem máscaras 
devem seguir as boas práticas de uso, remoção e descarte, assim como 
higienizar adequadamente as mãos antes e após a remoção. Os indivíduos com 
febre e/ou sintomas respiratórios são aconselhados a usar a máscara. É 
importante lavar as mãos com água e sabão ou álcool em gel a 70% antes de 
colocar a máscara facial. Além disso, deve-se substituir a máscara por uma nova 
limpa e seca, assim que ela se tornar úmida.  

O uso de máscara cirúrgica está recomendado para profissionais da área 
da saúde durante o atendimento a casos suspeitos de COVID-19 e pacientes 
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sintomáticos. Para a realização de procedimentos que produzem aerossóis, 
como a coleta de swab de nasofaringe ou orofaringe, a coleta de amostra de vias 
aéreas inferiores ou intubação orotraqueal, necropsia de tecido pulmonar, entre 
outros, os profissionais de saúde devem utilizar máscaras N95/ PFF2, além dos 
outros EPIs (luvas, proteção ocular e avental impermeável ou capote). Veja 
quadro 6: 
 
Quadro 6: Recomendações de uso de equipamentos de proteção individual, 
segundo a atividade desempenhada. 

 
FUNÇÃO ATIVIDADE EQUIPAMENTO DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
Prestador de cuidado 

direto ao paciente 
(médico, enfermeiro, 

fisioterapeuta, 
demais categorias) 

Cuidado direto ao paciente Máscara cirúrgica, avental 
impermeável de mangas 
longas, luvas, precaução 

ocular 

Prestador de cuidado 
direto ao paciente 

(médico, enfermeiro, 
fisioterapeuta, 

demais categorias) 

Realização de procedimento 
gerador de aerossol* 

(aspiração, Intubação, 
endoscopia, ventilação de 
alto fluxo, ventilação não 

invasiva, colheita de material 
nasofaríngeo) 

Máscara N95, avental 
impermeável de mangas 

longas, 
luvas, precaução ocular 

Profissional de   
higienização 

ambiental 

Entra no quarto do paciente 
com COVID-19 

Máscara cirúrgica, avental 
impermeável de mangas 
longas, luvas, precaução 
ocular, sapato fechado 

(impermeável) 
Visitante Visita o quarto de paciente 

com CoVID-19 
Máscara cirúrgica, avental 
impermeável de mangas 
longas, luvas, precaução 

ocular 
Profissional do 

laboratório 
Manipula amostras 

respiratórias 
Máscara cirúrgica, avental 
impermeável de mangas 
longas, luvas precaução 

ocular 
Fonte: Departamento Científico de emergência, 2020. 

 
6.2 ISOLAMENTO 
A medida de isolamento tem como objetivo separar pessoas com suspeita 

da COVID-19 ou em contato com casos suspeitos ou confirmados das pessoas 
saudáveis. Todas as pessoas com diagnóstico de SG deverão realizar 
isolamento domiciliar, portanto, faz-se necessário o fornecimento de atestado 
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médico até o fim do período de isolamento, isto é, 14 dias a partir do início dos 
sintomas.  

Os contatos domiciliares de paciente com SG confirmada também 
deverão realizar isolamento domiciliar por 14 dias. Caso seja necessário, os 
contatos deverão receber atestado médico pelo período de 14 dias, com o CID 
10: Z20.9 - Contato com exposição a doença transmissível não especificada. O 
médico deverá fornecer atestado mesmo para as pessoas do domicílio que não 
estiverem presentes na consulta da pessoa com sintomas.  

A pessoa sintomática ou responsável deverá informar ao profissional 
médico o nome completo das demais pessoas que residam no mesmo endereço, 
assinando um termo de declaração contendo a relação dos contatos 
domiciliares, sujeitando-se à responsabilização civil e criminal pela prestação de 
informações falsas. Caso o contato inicie com sintomas e seja confirmada SG, 
deverão ser iniciadas as precauções de isolamento para o paciente, o caso 
notificado e o período de 14 dias devem ser reiniciados. 

 
 
 
6.3 DISTANCIAMENTO SOCIAL 
As medidas de distanciamento social visam, principalmente, reduzir a 

velocidade da transmissão do vírus. A transmissão ocorrerá de modo controlado 
em pequenos grupos extradomiciliares, achatando a curva de crescimento da 
doença. Com isso, o sistema de saúde terá tempo para reforçar a estrutura com 
equipamentos (respiradores, EPI e testes laboratoriais) e recursos humanos 
capacitados (médicos clínicos e intensivistas, enfermeiros, fisioterapeutas, 
bioquímicos, biomédicos, epidemiologistas, entre outros). Esta medida diminui o 
impacto no sistema de saúde estendendo o prazo de propagação e permitindo 
que outras tecnologias de enfrentamento da doença possam ser desenvolvidas 
e incorporadas, como medicamentos e/ou vacinas.  

Pode ser classificado por: distanciamento social ampliado (DSA), 
distanciamento social seletivo (DSS) e bloqueio total (lockdown). O DSA consiste 
na estratégia não limitada a grupos específicos, exigindo que todos os setores 
se mantenham isolados, restringe ao máximo o contato pessoal. O DSS se refere 
a setores que apresentam maiores riscos, sendo orientados ao isolamento. E o 
lockdown é o nível mais alto de segurança e pode ocorrer em situações de 
grande ameaça ao sistema de saúde. 

 
7. FLUXO DA REDE DE ATENDIMENTO AO PACIENTE COM SUSPEITA 

DE COVID 19 
7.1 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) E PROGRAMA DE 
ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM ISOLAMENTO DOMICILIAR (PAID). 

Quando pensamos na rede de assistência e fazemos um desenho 
pensamos em padronizar o fluxo de atendimento na rede para favor um 
atendimento ágil e de qualidade. O fluxograma 1 possibilita aos profissionais que 
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desenvolvam suas práticas de forma coordenada, ágil e com maior segurança.  
O que se propõe para a configuração da rede municipal é que o paciente 

não precise “peregrinar” a fim de conseguir um atendimento ágil e eficaz e que 
contribua para que a pessoa com caso suspeito ou confirmado de COVID-19 
exponha outras pessoas em ônibus, terminal rodoviário, taxis e etc., quanto do 
seu atendimento ele esteja próximo a sua residência, e assim possa iniciar seu 
isolamento o mais breve possível, diminuindo a contaminação de outros, 
considerando  a  estruturação  da  APS no  SUS,  baseada  no  território  e  com  
equipes multiprofissionais   dedicadas   a   entender   as peculiaridades   dos   
lugares   de   atuação   e   a nortear o atendimento a partir das características de 
cada território, devolvendo a ESF seu protagonismo no enfrentamento a 
endemias, integrando-a a rede de assistência, retirando o município do modelo 
hospitalocêntrico que a muito sabe-se não ser o ideal na prevenção de doenças.  

O manejo clínico do caso suspeito de COVID-19 envolve a identificação 
imediata dos usuários com sintomas respiratórios; a adoção de medidas para 
evitar contágio; a estratificação da gravidade da Síndrome Gripal; o atendimento 
dos casos leves; a prescrição e a orientação quanto ao isolamento domiciliar; a 
estabilização e o encaminhamento dos casos graves a serviços de urgência, 
bem como a notificação. 

As equipes devem se organizar para realizar o monitoramento de   todos   
os   casos   suspeitos   e   confirmados identificados na sua própria unidade, nos 
outros pontos de atenção da rede referenciados pela Vigilância Epidemiológica 
(VE) e também pela central telefônica de atendimento do PAID implantada no 
município durante a pandemia. O contato telefônico para o monitoramento dos 
casos suspeitos e confirmados deverá ser realizado por profissionais da ESF e 
PAID no intervalo de 48 ou 24 horas, a depender da avaliação clínica do usuário.  

As informações obtidas no monitoramento clínico deverão ser registradas 
em prontuário e informadas ao PAID; estas incluem verificação dos sintomas, 
seguimento    da evolução do quadro e a investigação do surgimento de sintomas 
nos contatos.  

Com    o    objetivo    de    identificar    e    isolar precocemente os casos 
suspeitos de COVID-19, as equipes deverão realizar busca ativa de sintomáticos 
respiratórios na    comunidade. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) fazem 
contato por telefone ou visita peridomicílio as famílias de sua microárea 
indagando quanto à presença dos sinais e sintomas de gripe.  Os pacientes 
identificados com sintomas gripais serão encaminhados para o(a) médico(a) ou 
enfermeiro(a) da equipe para atendimento telefônico, que determinará a conduta 
com base no primeiro atendimento ou poderão acionar serviço de apoio médico 
as urgências (SAMU) de acordo com o protocolo de classificação do paciente.  
 
7.2 CENTRO DE TRIAGEM – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 

O Centro de Triagem do Doente pelo Novo Coronavírus, que funciona na 
Unidade Básica de Saúde Triângulo, destina-se ao atendimento exclusivo a 
pacientes com quadro sugestivo da doença ou com sintomas respiratórios 
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(fluxograma 2). Este Centro de Triagem funciona 24h, com equipes médica, 
enfermagem, de fisioterapia e de psicólogos. A triagem específica COVID é um 
apoio ao atendimento da UPA, para que o atendimento seja realizado em fluxo 
paralelo a outras comorbidades. Lembrando que pessoas com síndrome 
respiratória aguda grave devem ser encaminhadas aos serviços de urgência 
(UPA ou Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição), sendo o serviço de 
triagem, como o nome sugere apenas uma avaliação inicial que antecede o 
tratamento definitivo e o paciente acometido pode ser atendido por diversas 
maneiras (fluxograma 3). 

 
 

Fluxograma 1: Descentralização de Ações: Rotina PSF – Monitoramento 
COVID 
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Fonte: Descentralização de protocolos e fluxos para APS município de Três Rios, 2021. 
Fluxograma 2: Possíveis fluxos da Triagem. 

 
 
Fonte: produção do autor, 2021. 
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Fluxograma 3: Demanda espontânea dos casos COVID 19 – Três Rios. 
 
 

Fluxo de Casos Suspeitos COVID 19 – Três Rios RJ 
DEMANDA ESPONTÂNEA 

 
 

 
Fonte: produção do autor, 2021. 
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7.3 ORGANIZAÇÃO DA REDE ASSISTENCIAL - REGULAÇÃO DE LEITOS 
(SISREG) 

A solicitação de vagas para internação de pacientes com suspeita ou 
confirmação de COVID-19 em leitos de isolamento será realizada pelas UPA e 
hospital solicitantes por meio do Sistema Estadual de Regulação (SER) e 
SISREG. O município de Três Rios conta com uma central de regulação que 
realiza a regulação dos leitos de internação. 

- Central de Regulação do Município (24) 2251-5955 
- Central Estadual de Regulação Centro-Sul (24) 2255-2060 
 

7.4 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 
Cuidados com o paciente: 

• Identificar e isolar precocemente pacientes suspeitos (precaução padrão, 
por contato e gotículas). 

• Os pacientes suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o 
momento em que forem identificados na triagem até sua chegada ao local de 
isolamento, que deve ocorrer o mais rápido possível. 

• Realizar higiene de mãos, respeitando os 5 momentos de higienização 
(consultar tópico – Informações detalhadas). Imediatamente antes da entrada no 
quarto, devem ser disponibilizadas condições para a higienização das mãos: 
dispensador de preparação alcoólica; lavatório/pia com dispensador de sabonete 
líquido; suporte para papel toalha abastecido; lixeira com tampa e abertura sem 
contato manual. 

• Limitar a movimentação do paciente para fora da área de isolamento. Se 
necessário o deslocamento, manter máscara cirúrgica no paciente durante todo 
o transporte. Qualquer pessoa que entrar no quarto de isolamento, ou entrar em 
contato com o caso suspeito, deve utilizar EPI (preferencial máscara n95, nas 
exposições por um tempo mais prolongado e procedimentos que gerem 
aerossolização; eventualmente máscara cirúrgica em exposições eventuais de 
baixo risco; protetor ocular ou protetor de face; luvas; capote/avental). 

• Nos casos em que forem necessários acompanhantes, orientar quanto à 
importância da higienização das mãos. 

A provisão de todos os insumos como sabão líquido, álcool gel, EPI 
devem ser e forçados pela instituição, bem como higienizantes para o ambiente. 

O município também estabeleceu um fluxo específico para os pacientes 
em controle de tratamento pelo PAID (Programa de Acompanhamento ao 
Paciente em Isolamento Domiciliar). Todos estes pacientes, que tiverem um 
agravo, seriam imediatamente transportados para UPA, e dependendo de sua 
gravidade, poderão ser referenciados para a UTI do Hospital de Clínicas Nossa 
Senhora da Conceição ou para os leitos clínicos de retaguarda disponibilizados 
para atendimento exclusivo aos pacientes com COVID 19 (Unidade Básica Boa 
União). 
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7.5 TRANSPORTE 
1. Do domicílio para o serviço de saúde: 
Paciente em domicílio que já foi atendido e avaliado em unidade de saúde 

e apresenta quadro clínico que requeira reavaliação deve ser transportado para 
unidade de referência por meio de transporte com as devidas precauções. 

2. Entre unidades de saúde: 
Paciente atendido em unidade de saúde que requeira avaliação em outro 

nível de atenção e/ou internação deve ser transferido em ambulância, de acordo 
com a gravidade do caso clínico (ambulância triagem ou SAMU). 

Cuidados gerais: 
- Isolar precocemente pacientes suspeitos durante o transporte. 
- Os pacientes suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o 

momento em que forem identificados até sua chegada ao local de isolamento, 
que deve ocorrer o mais rápido possível. 

- Qualquer pessoa que entrar em contato com o caso suspeito deve utilizar 
EPI (máscara N95, nas exposições por um tempo mais prolongado e 
procedimentos que gerem aerossolização; eventualmente máscara cirúrgica em 
exposições eventuais de baixo risco; protetor ocular ou protetor de face; luvas; 
capote/avental). 

- Realizar higiene de mãos respeitando os cinco momentos de 
higienização ou realizar desinfecção com álcool em gel. 

- Orientar possíveis acompanhantes quanto à importância da higienização 
das mãos. 

- A provisão de todos os insumos como sabão líquido, álcool gel, EPI 
devem ser fornecidos e orientado o uso pela instituição, bem como higienizantes 
para o ambiente. 

 
8 PLANO DE VACINAÇÃO 

 
A campanha de vacinação contra COVID-19 do município foi iniciada e o 

registro das doses aplicadas estão sendo de forma nominal/individualizado. Os 
registros estão sendo feitos pelo Sistema de Informação do Programa Nacional 
de Imunização (SI-PNI) em todos os pontos de vacinação da rede pública e 
privada de saúde. (Conforme plano nacional de operacionalização do Ministério 
da Saúde). 

1 - Capacitação voltada para a qualificação de profissionais de saúde do 
SUS que atuarão na campanha de vacinação contra a COVID –19, em especial 
aos profissionais na Atenção Básica e Primaria em Saúde. (Conforme plano 
nacional de operacionalização do Ministério da Saúde);  

2 – Levantamento dos Recursos Humanos disponíveis, adequação das 
rotinas setoriais; 

3 – Elaboração de cronograma para vacinação do público-alvo 
discriminado pelo Ministério da Saúde. 
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Inicialmente, foram recebidas 2155 doses da CoronaVac, em 19/01/2021, 
data em que começaram o serviço de vacinações. Posteriormente, e de forma 
intermitente foram chegando outras doses (quadro 7) de acordo com a 
distribuição nacional e estadual. A meta estabelecida é vacinar 90% da 
população de cada grupo alvo. 

 
Quadro 7: Doses recebidas no Município de Três Rios, até o momento. 

 
Doses recebidas 
no município; 
Vacina  

Laboratório  Doses recebidas  Data de 
recebimento  

CoronaVac  Butantan  2155  
2155  
220  

19/01/2021  
03/02/2021  
03/02/2021  

AstraZenica  Fiocruz  900  25/01/2021  
Fonte: Plano municipal de operacionalização e vacinação contra COVID-19, 2021. 
 

A primeira etapa de vacinação começou no dia dezenove de janeiro do 
corrente ano com cerimônia simbólica. A partir do dia 20/01 até o dia 28/02 foram 
priorizados os serviços de saúde públicos e privados que compõem a linha de 
frente do combate à pandemia, tanto da urgência quanto da atenção básica. Para 
isso, a estratégia foi vacinar, com equipes volantes, no próprio local de trabalho. 

Além desses, os idosos e trabalhadores de Instituições de Longa 
Permanência de Idosos e residências inclusivas de pessoas com deficiência 
estão incluídos na prioridade. Foram disponibilizadas doses para vacinar todos 
os profissionais da Atenção Básica e da Atenção Hospitalar do município de Três 
Rios e 100% dos idosos e deficientes institucionalizados foram vacinados. 

No momento, iniciamos a vacinação dos idosos a partir de 90 anos que 
estão sendo cadastrados no site da prefeitura, atendidos por meio domiciliar e 
drive thru. As próximas fases serão destinadas a: 

- Pessoas idosas (60anos ou mais);  
- População em situação de rua;  
- Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas;  
- Portadores de morbidades;  
- Trabalhadores da educação;  
- Pessoas com deficiência permanente severa 
Membros das forças de segurança e salvamento;  
- Funcionários do sistema de privação de liberdade;  
- Trabalhadores do transporte coletivo;  
- Transportadores rodoviários de carga;  
- População privada de liberdade;  
- Trabalhadores de indústria;  
- Trabalhadores portuários; 
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 Situações especiais gestante, oncologia, imunossuprimido: esses 
indivíduos não foram incluídos nos estudos apresentados, porém pelo que se 
sabe até o momento é que os pareceres liberados por: Sociedade de Ginecologia 
e Obstetrícia do Rio de Janeiro, European Society of Medical Oncology (ESMO), 
American Society of Clinical Oncology (ASCO) e Infectious Diseases Society of 
America (IDSA) concordam que o benefìcio da vacina supera os riscos da 
infecção, apresentando algumas ressalvas. 

A organização e planejamento devem e estão respeitando o 
distanciamento social de forma a evitar aglomeração de pessoas. 

Pontos de Vacinação:  
- Setor de Imunização – Rua da Maçonaria, nº 320, Centro – Três Rios. 

Telefone (24) 2255-4745.  
Horário: 16:00 às 20:00 - Exclusivo para a vacinação contra a Covid.  
- Vacinação Extra-Muro: Postos Volantes para vacinação dos Idosos 

sendo realizados de 2ª a 6ª feira, de 07:00 as 16:00 horas. 
 

8.1 VIGILÂNCIA DOS EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO.  
No Setor de Imunização – Policlínica Walter Gomes Francklin deverá:  
• Realizar o atendimento do usuário, identificar o EAPV e notificá-lo em 

impresso próprio, fornecido pela Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica do 
município;  

• Orientar os vacinados;  
• Adotar as condutas médicas pertinentes.  
• Receber e analisar o impresso do caso notificado pela Unidade de 

Saúde; 
• Promover a investigação do caso, realizando contato com o vacinado, 

familiar e/ou responsável para solicitar informações complementares e realizar 
orientações pertinentes ao caso;  

• Informar à Secretaria Estadual de Saúde, através da digitação dos dados 
da Ficha de Notificação no ESUS notifica.  

• Dar seguimento e/ou encerramento ao caso de acordo com a conduta 
traçada pela Secretaria Estadual de Saúde e classificação do evento adverso 
ocorrido.  

 
9 AS REDES DE ATENÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 

 
A organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS), integrando os 

diversos pontos de atenção de um território micro e macrorregional de saúde é 
urgente nesse momento. O enfrentamento da pandemia convoca inicialmente a 
RAS de urgência e emergência, incluindo as ações de prevenção 
(distanciamento social, higienização), o atendimento da SG nas unidades de 
APS e o fluxo de assistência à SRAG até a internação em leitos de UTI, com 
todos os recursos logísticos, de apoio e laboratorial e terapêutico necessários.  
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Essa linha de frente logo aponta para outras necessidades, entre elas o 
cuidado de usuários com condições crônicas de saúde, o que requer um 
redesenho dos fluxos e modalidades de atendimento que, de um lado, respeite 
as exigências de distanciamento social e, de outro, garanta a continuidade de 
todos os cuidados necessários para a estabilização clínica desses usuários.  

A matriz de pontos de atenção da RAS COVID-19 descreve o conjunto de 
competências dos vários serviços e equipes necessários para garantir a resposta 
certa, no tempo certo e com a qualidade para os usuários com a nova doença e 
para os usuários já em acompanhamento. Vale salientar a importância da 
integração vertical entre os pontos de atenção da rede, com estratégias de 
comunicação clara e efetiva e colaboração entre profissionais e com usuário.  

De forma geral, recomenda-se manter o atendimento normal da UBS, 
solicitando aos usuários que durante esse período de epidemia, mantenham-se 
em distanciamento social, pratique a etiqueta respiratória e lave as mãos com 
frequência. Se precisarem sair que seja com uso de máscara cobrindo boca e 
nariz. Em caso de sintomas procure assistência médica nas portas de entrada 
do sistema de saúde (AB, Centro de Triagem, UPA ou SAMU, conforme a 
necessidade.   

No município a validade das prescrições de medicamentos de uso 
contínuo foram prorrogadas por um período de 6 (seis) meses. As consultas e 
exames eletivos estão retornando a normalidade gradativamente, respeitando 
todas as normas de segurança para diminuir a propagação da doença. 

 
 

ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA AO SURTO DE CORONAVÍRUS: NÍVEIS DE 
ATIVAÇÃO DA CONTINGÊNCIA 

Nível 1 - Zona de conforto: quando o município pode responder aos 
recursos de emergência disponíveis permanentemente. 

Nível 2 - Resposta oportuna: quando o município exige uma mobilização 
de mais recursos locais. 

Nível 3 - Resposta de alarme: quando o município exige mobilização do 
contingente de saúde e demais recursos. 

Nível 4 - Resposta de emergência: quando o maior impacto sobre os 
diferentes níveis exige uma resposta ampla do governo, este evento constitui 
uma crise. 

 
 

 
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O número de casos continua em curva de crescimento significativa, o 

Município de Três Rios e o sistema público de saúde encontram-se devidamente 
organizado, equipado e estruturado para dar resposta em tempo hábil aos casos 
suspeitos ou confirmados de COVID-19. Os agravamentos dos casos mantem 



 

 27 

proximidade a determinado grupo de pessoas que apresentavam algum agravo, 
como comorbidade e idade avançada. Todos os pacientes, até o presente 
momento, estão sendo devidamente assistidos de acordo com suas 
necessidades de saúde. 

O município está sendo reorganizado para o atendimento dos pacientes, 
contando com estrutura física, recursos financeiros, pessoal e estoque de 
equipamentos de proteção individual (EPIs) destinados aos profissionais que 
atuam na saúde, com quantidade e qualidade necessárias ao enfrentamento da 
pandemia. 

Vale ressaltar que o número de leitos destinados ao cuidado com paciente 
COVID-19, estão sendo aumentados, contando com estrutura domiciliar, 
ambulatorial, de emergência pré e intra hospitalar e terapia intensiva. São oito 
leitos de terapia intensiva no HCNSC, dois leitos de enfermaria na mesma 
instituição, quatorze leitos no CTC da Boa União (sendo uma estabilização com 
suporte avançado de vida) e três leitos na UPA. 

Elencamos abaixo os pontos propostos pela OMS que devem ser 
cumpridos antes de começar a diminuir as medidas de isolamento social. Diante 
do exposto, segue discriminado abaixo, informações breves sobre a condição 
que o Município de Três Rios se encontra nos pontos propostos pela OMS, 
sistemas de saúde com capacidade de detectar, testar, isolar e tratar todas as 
pessoas com Coronavírus e os seus contatos mais próximos: o município 
solicitou maior número de testes rápidos e adotou protocolos para utilização 
racional deles, seguindo critérios epidemiológicos estabelecidos pela equipe 
técnica. 

Além disso, conforme citado nas iniciais do Plano, diversas medidas foram 
tomadas para prevenção, controle e tratamento da COVID19. Continuamos com 
fornecimento aos profissionais de saúde equipamentos de proteção individual, 
como máscaras, capotes, luvas, óculos, entre outros. Além disso a testagem aos 
profissionais de saúde e início da vacinação. 

Medidas preventivas de controle em ambientes de trabalho, escolas e 
outros lugares em que as pessoas precisam se deslocar: ampla discussão sobre 
o assunto no município, mantendo escolas fechadas, igrejas, templos, salões de 
eventos, áreas de lazer, dentre outras. Além disso, as ações de conscientização 
e cor responsabilização já relatadas no próprio plano e previstas em decretos e 
protocolos municipais.	

Intensidade às informações à comunidade e engajamento com as 
medidas de higiene, uso de máscaras e controle de aglomerações por meio de 
protocolos e decretos. Possível divulgação em mídia local, como jornais, carros 
de som, televisão e redes sociais, dentre outros. A presente conclusão poderá 
ser revista a qualquer tempo, caso os fundamentos antes descritos sofram 
alterações substanciais. 

Outro ponto importante, estamos adotando medidas de monitoramento e 
avaliação do cenário epidemiológico, sendo assim o município adotou marcos 
de informações semanais (dados epidemiológicos, leitos e ocupação), marco de 
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tomada de decisão semanal e monitoramento constante da equipe técnica da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
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