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INTRODUÇÃO 
 O presente documento apresenta o Plano de Contingência do Município 

de Batatais – SP para a doença respiratória aguda pela COVID-19, sendo parte 

do Plano de Contingência Regional do Departamento de Saúde de Ribeirão 

Preto, em consonância com os planos de contingência Estadual e Nacional, que 

definem o nível de resposta e a estrutura de comando correspondente, a ser 

configurada, em cada esfera e nível de complexidade. Os aspectos relacionados 

à gestão do surto também são expostos, assim como suas implicações no 

estabelecimento de compromissos para a execução e acompanhamento de 

ações planejadas de resposta proporcional e restrita aos riscos. 

Em Wuhan, na China, em dezembro 2019, identificou-se a COVID-19, 

uma doença provocada pelo coronavírus, conhecido como SARS-CoV-2. Em 

2020, devido ao grande avanço internacional da doença, a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) declarou situação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), em 30 de janeiro de 2020, a qual fez com que 

todo o mundo se mobilizasse para o enfrentamento e combate a doença 

(OLIVEIRA et al., 2020). 

A COVID-19, no Brasil, também foi reconhecida como Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 30 de janeiro de 2020, pelo 

Ministério da Saúde, com medidas de enfrentamento contra a doença adotadas 

em todo o território nacional, principalmente, com estratégias voltadas a 

comunicação e a imprensa para a divulgação de informações sobre a infecção 

humana pelo novo coronavírus e os boletins epidemiológicos com as orientações 

da vigilância sobre o assunto (OLIVEIRA et al., 2020). 

A doença é manifestada pelos pacientes, cerca de dois a 14 dias após a 

exposição e contaminação, por sintomas como tosse, dificuldade respiratória, 

dores de garganta, febre e outros sinais clínicos, podendo serem, ainda, 

assintomáticos, ou seja, não apresentarem nenhum sinal ou sintoma clínico, mas 

serem potenciais transmissores da doença (CAVALCANTE et al., 2020). 

O rápido reconhecimento e diagnóstico de infectados e contactantes da 

COVID-19 são essenciais para o impedimento da transmissão e promoção de 

cuidados em tempo hábil. A avaliação dos casos deve considerar o nível de 

comprometimento respiratório e sistêmico para a classificação e definição da 



conduta terapêutica, sendo constantemente revisada, conforme as novas 

descobertas na área (ANVISA, 2021). 

Segundo Silva (2020), a projeção dos cenários para a evolução da 

pandemia depende da transmissibilidade (capacidade de transmissão do vírus 

SARS-CoV-2) e suscetibilidade da população. Intervenções como o 

distanciamento social, isolamento de casos suspeitos e confirmados da doença 

e, até mesmo, o bloqueio total (lockdown), foram implementadas para o controle 

da epidemia como importantes instrumentos de trabalho epidemiológico para 

conter a doença (CAVALCANTE et al., 2020). 

 A criação e composição da Comissão Técnica do Centro de Operações 

de Emergências em Saúde Pública (COE) para prevenção e combate a Covid-

19 foi oficializada pelo Decreto n. 3923, de 4 de janeiro de 2021, no município. 

A cidade encontra-se em Estado de Emergência pelo Decreto n. 3944, de 8 de 

fevereiro de 2021, apresentando a presente atualização deste documento o 

planejamento do enfrentamento e combate a COVID-19, com as medidas 

necessárias e concretas para a diminuição da propagação da doença em 

Batatais. 

 Sabe-se que saúde é considerada como um direito de todos e dever do 

Estado garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 

e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma dos artigos 

196 e 197 da Constituição da República Federativa do Brasil. A Portaria n. 356, 

de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, regulamenta a Lei Federal n. 

13,979/2020, dispondo sobre medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

 Este plano baseia-se nos três níveis de resposta a COVID-19 no país: 

alerta (Nível 1 – situação em que o risco de introdução da COVID-19, em 

Batatais, seja elevado, mas não apresente casos suspeitos); perigo iminente 

(Nível 2 – situação em que há confirmação de caso suspeito); e Emergência em 

Saúde Pública (Nível 3 – situação em que há confirmação de transmissão local 

do primeiro caso de COVID-19, em Batatais, de residentes ou internados de 

outras regiões subjacentes).  



 Além disso, o município considera o Decreto no 64.994, de 28 de maio de 

2020, que institui o Plano São Paulo e dá providências complementares sobre 

as medidas de quarentena no Estado, assim como todas suas atualizações 

periódicas e recomendações, para controle da disseminação da COVID-19 e 

garantia do funcionamento adequado dos serviços de saúde. 

 Todas as medidas são revisadas periodicamente, assim como 

apresentado na presente atualização, fundamentada nas evidências científicas 

atuais e situação epidemiológica de evolução da doença, de modo a garantir a 

tomada de decisões pelo nível de resposta correspondente.  

OBJETIVO GERAL 
 Orientar a Rede de Atenção à Saúde (RAS) no município para atuação na 

identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de infecção 

humana pelo novo coronavírus, de modo a diminuir a cadeia de transmissão da 

COVID-19 e melhorar o enfrentamento de combate a doença, de acordo com o 

nível de resposta. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Atualizar os serviços de saúde com protocolos baseados nas evidências 

técnicas e científicas alinhadas com a Secretaria Estadual de Saúde e o 

Ministério da Saúde; 

• Adotar medidas estratégicas que evitem a transmissão disseminada do 

vírus para a população; 

• Evitar que os casos confirmados da doença evoluam para o óbito, por 

meio de suporte clínico avançado e estruturado; 

• Orientar os serviços de saúde e a população sobre a conduta frente aos 

contatos confirmados e próximos da COVID-19, com estratégias de 

monitoramento e controle; 

• Acompanhar a tendência da morbidade e mortalidade associadas à 

doença; 

• Produzir e disseminar informações epidemiológicas diariamente para a 

população e serviços de saúde; 

• Orientar os fluxos de atendimentos assistenciais de casos suspeitos e/ou 

confirmados de Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19); 



• Apoiar medidas efetivas de isolamento social, bem como o cumprimento 

dos protocolos sanitários para a prevenção ao coronavírus no município; 

• Fiscalizar o cumprimento das orientações e normas vigentes pelo 

município, publicadas pelo COE, junto as definições de Fases e 

Restrições do Plano São Paulo do Governo do Estado de São Paulo; 

• Promover a dedetização das áreas de maior circulação do município, com 

cronograma de execução previstos; 

• Imunizar a população contra a Covid-19, conforme orientações do Plano 

Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 e do 

Plano Estadual de Imunização de São Paulo no Sistema Único de Saúde 

(SUS); 

• Intensificar as ações de capacitação dos profissionais de saúde e serviços 

de saúde no enfrentamento da COVID-19 no município. 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 O município de Batatais possui 62.980 habitantes (população estimada 

pelo IBGE – 2020) e está localizado na região nordeste do Estado de São Paulo, 

a 365 Km da capital.   Possui   área   territorial   de   849,526   km (2018), 

densidade demográfica 66,48 hab./km² (2010) e escolarização 97,7% (2010).  

 O município compõe a região de saúde do Vale das Cachoeiras, sob 

orientação da DRS-XIII, GVE-XXIV, conforme figura abaixo (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O município possui 97,2% de domicílios com esgotamento sanitário 

adequado, 97,3% urbanos em vias públicas com arborização e 52,3% com 

urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). 

Figura 1: Mapa da DRS XIII – Ribeirão Preto, com as regiões de saúde, 

representadas pelo Vale das Cachoeiras, Aquífero Guarani e Horizonte Verde). 

 



 De acordo com os dados epidemiológicos até o dia 20 de abril de 2021, o 

município conta com 3483 casos confirmados da COVID-19, 3234 casos 

recuperados e 79 óbitos pela doença. No gráfico 1, abaixo, pode-se observar a 

curva epidemiológica da taxa de crescimento de casos ativos confirmados da 

doença desde junho de 2020. 

 

 Gráfico 1 – Taxa de crescimento de casos ativos confirmados da doença 

desde junho de 2020. Batatais, 2021: 

 
 

 O Gráfico 2, a seguir, também mostra a evolução da COVID-19 no 

município desde junho de 2020, revelando uma curva linear, ascendente e 

acentuada do número de casos confirmados pela doença. 

 

 Gráfico 2 – Curva de evolução da COVID-19 no município desde junho 

de 2020. Batatais, 2021:  



 

 
 Ao encontro dos dados epidemiológicos citados, o Gráfico 3 revela o 

aumento do número de contaminados por mês desde o ano de 2020, com um 

aumento importante em dezembro de 2020 e sequencialmente em janeiro, 

fevereiro, março e abril de 2021.  

 Gráfico 3 – Número de contaminados por mês desde 2020. Batatais, 

2021: 

 
 
 Além disso, ocorreu um aumento do número de internações pela COVID-

19 na Ala Covid da Santa Casa de Batatais, casos estes que necessitaram de 



apoio clínico de suporte, tendo o município chegado, pela primeira vez desde o 

início da pandemia, com 100% da taxa de ocupação dos leitos de UTI (7 leitos) 

em 28 de janeiro de 2021, fato este que se manteve até o presente momento, 

com necessidade, até mesmo, da regulação de casos confirmados da doença 

para suporte na região. Abaixo, o Gráfico 4 mostra o percentual de internados 

em relação aos casos ativos da COVID-19 desde julho de 2020 em Batatais: 

 

 Gráfico 4 – Percentual de casos internados em relação aos ativos da 

COVID-19 desde julho de 2020. Batatais, 2021: 

 
 

 Os dados epidemiológicos do município podem ser consultados 

diariamente no site da Secretaria Municipal de Saúde 

(https://saude.batatais.sp.gov.br/), assim como nas redes sociais da Prefeitura 

Municipal de Batatais e seus canais oficiais de comunicação na cidade (TV, rádio 

e jornal). 

PLANO DE AÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 
 As ações e medidas de controle do presente plano foram elaboradas com 

base nos quatro eixos a seguir: 

• Eixo 1: Vigilância em Saúde – responsáveis pela Vigilância em Saúde e 

Vigilância Epidemiológica; 

• Eixo 2: Diagnóstico laboratorial – responsáveis pelos laboratórios de 

referência; 



• Eixo 3: Assistência em saúde – serviços de saúde do município 

(Unidades Básicas de Saúde, UPA, Ambulatório COVID-19 e Hospital); 

• Eixo 4:  Comunicação – gestor de saúde. 

 

 O Decreto Municipal n. 3923, de 4 de janeiro de 2021, criou o Centro de 

Operações de Emergências em Saúde Pública para o Enfrentamento à 

pandemia do novo Coronavírus (COE), com o objetivo estratégico de ação e 

embasamento técnico para os ajustes dos níveis de resposta do município no 

combate a COVID-19. Essa Comissão também define as ações de referência 

para otimização dos equipamentos de saúde no município, baseadas as 

normativas do Estado de São Paulo e Ministério da Saúde, para cada nível de 

resposta descrito abaixo: 

 

• Nível 1 – Alerta: situação em que o risco de introdução da COVID-19 no 

Brasil é elevado, mas não apresenta casos suspeitos. Nesse nível, a 

resposta se baseia na estruturação das ações de vigilância em saúde, 

com a identificação, notificação e investigação de casos suspeitos. 

• Nível 2 – Perigo Iminente: situação em que há confirmação de caso 

suspeito. Nesse caso, os serviços de saúde já devem estar preparados 

para a rápida identificação e manejo dos casos. 

• Nível 3 – Emergência em Saúde Pública: situação em que há 

confirmação da transmissão local do primeiro caso da COVID-19, no 

território nacional, com declaração de ESPIN. Esse nível é subdivido em 

dois: contenção e mitigação. Na contenção, após a identificação dos 

primeiros casos, deve ocorrer a interrupção da cadeia de transmissão da 

doença, principalmente, com medidas de isolamento social. Já na 

mitigação, após a identificação de 100 casos positivos para a COVID-19, 

inicia-se as ações voltadas para a prevenção de casos graves e óbitos 

pela doença. 

 

 Diante do exposto, o município, nesse momento, encontra-se no Nível 3 
de Emergência em Saúde Pública, mas especificadamente na subdivisão de 

Mitigação. Assim, o planejamento volta-se para a prevenção do agravamento 



dos casos e óbitos pela doença para o controle e enfrentamento da COVID-19 

no município. 

 

EIXO 1: VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Doença respiratória aguda pela COVID-19 

CID 10: B34.2 - Infecções por coronavírus de localização não especificada 

 

 A Vigilância Sanitária e a Vigilância Epidemiológica do município atuarão, 

em conjunto, no sentido de orientar os serviços de saúde do município sobre a 

notificação, investigação, coleta de amostras e encaminhamento das mesmas, 

incluindo manejo oportuno das ações de vigilância dos casos suspeitos e 

confirmados de Doença Respiratória Aguda pela COVID- 19. 

 A seguir, as ações da Vigilância em Saúde que serão reforçadas: 

• Capacitar os profissionais técnicos dos diversos serviços de saúde das 

atuais normativas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, Secretaria 

Estadual e Municipal da Saúde; 

• Intensificar a identificação de casos suspeitos e confirmados da COVID-

19, bem como de reinfeção pela doença, monitorando a situação 

epidemiológica do município; 

• Fortalecer o monitoramento das coletas de exames e amostras de casos 

suspeitos da COVID-19 em todo o município (rede municipal e privada); 

• Produzir e divulgar orientações atualizadas para minimizar a transmissão 

do vírus no município (protocolos, manuais, guias e notas técnicas); 

• Fiscalizar o fluxo de atendimento dos casos suspeitos e confirmados da 

COVID-19 nos serviços de saúde do município quanto ao cumprimento 

dos protocolos; 

• Reforçar as orientações sobre a conduta e acompanhamento dos 

contatos próximos de casos suspeitos e confirmados, educando sobre as 

medidas a serem adotadas dentro do domicílio e a importância do 

isolamento social; 

• Acompanhar a tendência da morbidade e da mortalidade associadas à 

doença; 



• Intensificar as ações de cuidados e fiscalização dos serviços de saúde 

que abrigam idosos e pessoas com deficiência permanente no município; 

• Monitorar outros vírus respiratórios que circulam no município através da 

sentinela da síndrome gripal, dos casos internados com Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (RAG) e dos casos da COVID-19; 

• Imunizar a população contra a COVID-19, conforme fases, normativas e 

orientações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra 

a COVID-19 e do Plano Estadual de Imunização de São Paulo no Sistema 

Único de Saúde (SUS); 

• Atuar junto à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do 

Hospital Major Antônio Cândido nas questões técnicas pertinentes, de 

acordo com a normatização da Secretaria de Estado da Saúde e 

Ministério da Saúde; 

• Fiscalizar o cumprimento das orientações e normas vigentes pelo 

município, publicadas pelo COE, junto as definições de Fases e 

Restrições do Plano São Paulo do Governo do Estado de São Paulo; 

• Atender as denúncias relacionadas a disseminação da COVID – 19 no 

município pela Vigilância Sanitária, em apoio da Guarda Civil Municipal e 

o COE. 

• Elaborar e divulgar boletins epidemiológicos diariamente. 

 

 De acordo com a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA n. 04/2020, 

atualizada em 25 de fevereiro de 2021.e o Guia de Vigilância Epidemiológica do 

Ministério da Saúde de 15 de março de 2021, quanto as orientações para os 

serviços de saúde nas medidas de prevenção e controle da COVID-19, o 

reconhecimento precoce e o diagnóstico rápido de infectados e contactantes são 

essenciais para o controle da doença. O diagnóstico da COVID-19 pode ocorrer 

pela avaliação clínica do paciente; clínica-epidemiológica; clínica-radiológica; ou 

laboratorial.  

 A definição do quadro da doença, na atual fase epidêmica, é exposta no 

Quadro 1, abaixo, devendo todos os casos ser notificados para a Vigilância 

Epidemiológica, tanto pelos serviços públicos quanto privados do município: 

 



 Quadro 1 – Definições de casos suspeitos e confirmados da COVID-19, 

Batatais, 2021: 

TIPO DEFINIÇÃO 
 
 
 
 

SÍNDROME GRIPAL (SG) 

Indivíduo com quadro respiratório agudo, 

caracterizado por pelo menos dois (2) dos 

seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que 

referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, 

tosse, coriza, distúrbios olfativos e distúrbios 

gustativos. 

EM CRIANÇAS: 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 sincope, confusão mental, 

sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. 

Sintomas gastrointestinais podem estar presentes 

(diarreia). 

 
SÍNDROME RESPIRATÓRIA 

AGUDA GRAVE (SRAG) 

Indivíduo com Síndrome Gripal que apresente: 

dispneia/desconforto respiratório OU pressão 

persistente no tórax OU saturação de O2 menor 

que 95% em ar ambiente OU coloração azulada 

(cianose) dos lábios ou rosto.  

EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, 

observar os batimentos de asa de nariz, cianose, 

tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 

CONTATO PRÓXIMO DE 
SUSPEITO OU CASO 

CONFIRMADO DA COVID-
19 

Indivíduo que tenha apresentado contato próximo 

direto com quebra dos protocolos sanitários de 

precaução padrão ou que resida no mesmo 

domicílio do caso suspeito ou confirmado da 

doença. 

Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica de 15 de março de 2021. 

 As formas de transmissão do SARS-CoV-2 pode ocorrer pela pré-

sintomática, sintomática e assintomática, a saber: 

 



• TRANSMISSÃO PRÉ-SINTOMÁTICA 
 A transmissão pré-sintomática ocorre quando indivíduos infectados 

transmitem o vírus, em geral, a partir de 48 horas antes mesmo de iniciarem os 

sintomas significativos da doença. Algumas evidências científicas mostram que 

o SARS-CoV-2 pode ser detectado de 1 a 4 dias antes do início dos sintomas 

pelo paciente nesses casos.  

 As atuais evidências científicas revelam, também, que a disseminação 

nesses casos pode ocorrer por meio de gotículas, aerossóis ou por contato com 

superfícies contaminadas, porém, que medidas relacionadas a procedimentos 

de limpeza e precauções padrão são eficazes se aplicadas, principalmente, em 

serviços de saúde. 

 

• TRANSMISSÃO SINTOMÁTICA 
 A transmissão sintomática é definida por um caso de COVID-19 que 

apresenta sinais e sintomas compatíveis da doença pela infeção pelo vírus 

SARS-CoV-2 e transmite a mesma enquanto apresenta clinicamente tal quadro. 

 Sabe-se que o SARS-CoV-2 é transmitido, principalmente, por indivíduos 

infectados sintomáticos, uma vez que a concentração do vírus é mais alta no 

trato respiratório superior (nariz e garganta) dessa população no início da 

doença, em especial, a partir do terceiro dia após o início dos primeiros sinais e 

sintomas. 

 Os sinais e sintomas mais comuns nesse grupo incluem: febre, tosse e 

dispneia (falta de ar). Podem ocorrer, ainda, outros sintomas não específicos ou 

atípicos, como: cefaleia (dor de cabeça), calafrios, dor de garganta, coriza, 

diarreia, perda parcial ou total do olfato (hiposmia/anosmia), diminuição ou perda 

do paladar (hipogeusia/ageusia), mialgia (dores musculares e no corpo) e fadiga 

(cansaço). 

 Os mais jovens podem, ainda, não apresentar febre, mas evoluírem com 

hipotermia, confusão mental ou apresentar quedas da própria altura. Vale 

ressaltar que há manifestações clínica extrapulmonares atualmente associadas 

a infecções pelo SARS-CoV-2, como: tromboembolismo; e alterações cardíacas 

(arritmias), renais, gastrointestinais (diarreia, náuseas e vômitos), neurológicas 

(cefaleia, tontura e anosmia), hepáticas (aumento de transaminases e 

bilirrubinas), endócrinas (hiperglicemia e cetoacidose diabética) e 



dermatológicas (rash eritematoso e urticária). Essas informações são 

importantes para o reconhecimento de casos atípicos ou pouco frequentes de 

infeção pelo SARS-CoV-2 atualmente. 

  

• TRANSMISSÃO ASSINTOMÁTICA 
 O vírus SARS-CoV-2 também pode ser transmitido por pessoas 

assintomáticas, ou seja, sem sintomas no momento da testagem, sendo tais 

casos mais desafiadores, uma vez que o teste RT-PCR pode ser positivo nesse 

grupo, mas a aplicação do exame é mais difícil de ser deliberada quanto ao 

melhor momento pela não apresentação clínica dos sintomas, o que pode levar 

a resultados “falso negativos”. 

  

• NOVAS VARIANTES DO SARS-CoV-2 E CASOS DE REINFECÇÃO 
 O SARS-CoV-2 se transformou por meio de mutações ao longo do último 

ano, assim como a capacidade de outros vírus como processo de evolução 

natural, o que deve receber alta atenção nas medidas de controle e combate da 

doença.  

 Algumas variantes possuem maior capacidade de transmissão e de 

dificuldade quanto a resposta imune do hospedeiro, o que, no momento, está 

sendo investigado em todo o país e pela OMS. Uma das novas variantes 

detectadas no Brasil, denominada de P.1, assim como a linhagem B.1.1.7 do 

Reino Unido e B.1.351 da República da África do Sul, são preocupantes devido 

a capacidade de agravamento da situação epidemiológica no país.  

 As evidências científicas revelam que as novas variantes possuem mais 

transmissibilidade na população, contudo, são necessários mais estudos para a 

compreensão de como isso ocorre, bem como as diferenças clínicas de 

diagnóstico, manejo e prevenção pelas vacinas. O fato mais discutido, no 

momento, é que o aumento da transmissibilidade provavelmente está 

relacionado ao afrouxamento das medidas de restrição e prevenção da doença 

em todo o país. 

 Em relação a reinfecção, é definido um caso de reinfecção pela COVID-

19 quando o paciente apresenta dois resultados positivos de RT-PCR em tempo 

real para o vírus SARS-CoV-2, com intervalo igual ou superior a 90 dias entre os 

dois episódios de infecção respiratória. Estudos são necessários para a 



compreensão e determinação da reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2, o que 

revela a importância da notificação e investigação adequada de tais casos no 

município, bem como o fortalecimento contínuo das estratégias de vigilância, 

prevenção e monitoramento dos casos. 

• PERÍODO DE INCUBAÇÃO  

 O período de incubação da COVID-19, tempo entre a exposição ao vírus 

e o início dos sintomas, é, em média, de 5 a 6 dias, no entanto, pode ser de 1 a 

até 14 dias. Deve-se considerar o histórico do paciente com contato próximo ou 

domiciliar, portanto, nos últimos 14 dias ao aparecimento dos sinais e sintomas 

da doença.  

 O reconhecimento precoce e o diagnóstico rápido de infectados e 

contactantes são essenciais para impedir a transmissão e fornecer cuidados de 

suporte em tempo hábil. O quadro clínico inicial mais comum da doença é 

caracterizado como Síndrome Gripal (SG), na qual o paciente pode apresentar 

febre ou sintomas respiratórios, como tosse, dor de garganta, dificuldade 

respiratória e demais sintomas clínicos.  

 Entretanto, outras manifestações podem ocorrer, principalmente, 

relacionadas a sintomas gastrointestinais e distúrbios olfativos e gustativos. O 

diagnóstico sindrômico pode ser por critério clínico, clínico-epidemiológico, 

clínico-imagem ou laboratorial. A avaliação deve ser realizada de acordo com os 

índices de gravidade da pneumonia e as diretrizes de sepse (se houver suspeita 

de sepse) em todos os pacientes com doença crítica.  

 

• VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 
 Sabe-se que a vacina contra a COVID-19 orienta-se nos princípios de 

imunidade adquirida, de modo a reduzir os indivíduos suscetíveis a doença e 

interromper a sua transmissibilidade, sendo, portanto, uma estratégia de 

bloqueio efetivo.  

 O Programa Nacional de Imunizações (PNI), desde 1973, coordena e é 

responsável por todas as ações de imunizações no país, ofertando de forma 

gratuita e universal os imunobiológicos a toda a população. Estudos com alto 

nível de evidências científicas legitimizam a segurança e eficácia das vacinas, 



sendo a cobertura vacinal brasileira uma medida de extrema importância, 

atualmente, para a saúde pública (COUTO; BARBIERI; MATOS, 2020). 

O Ministério da Saúde publicou em 16 de dezembro de 2020 o Plano 

Nacional de Operacionalização da Vacina contra a COVID-19, como medida de 

resposta ao enfrentamento da doença com ações de vacinação nos três níveis 

de gestão pública, o qual adotamos na elaboração da presente campanha 

BRASIL, 2020).  

Ademais, todas as ações planejadas encontram-se em conformidade com 

as fases de aprovação dos imunizantes pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), conforme Lei nº 6.360/1976 e regulamentos técnicos como 

RDC nº 55/2010, RDC 348/2020 e RDC nº 415/2020, e as orientações gerais da 

Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial de Saúde 

(OPAS/OMS), sendo o sucesso chave da presente campanha a própria 

mobilização e adesão da população à vacinação. 

Ressalta-se que este plano de vacinação se baseia, também, na RDC n. 

444, de 10 de dezembro de 2020, que estabelece a autorização temporária de 

uso emergencial, em caráter experimental, de vacinas COVID-19 para o 

enfrentamento do problema de saúde pública provocado pela doença no Brasil. 

Diante do exposto, considerando ainda as normativas vigentes, declara-se que 

todos os pacientes vacinados com os imunizantes aprovados em caráter 

emergencial deverão preencher um termo de consentimento livre e esclarecido 

como objetivo de autorização da aplicação, que será realizada de forma gratuita. 

 

EIXO 2: DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 O presente eixo tem como objetivo orientar a realização da coleta, 

acondicionamento/conservação e transporte das amostras biológicas, com 

vistas ao diagnóstico laboratorial da COVID-19 no município. A seguir, as 

orientações da Vigilância Epidemiológica: 

• Avaliar se o paciente atende a definição de caso suspeito da COVID-19, 

assim como apresentado no presente documento; 

• Coletar amostras respiratórias em 1 tubo/frasco por paciente de Swab 

combinado (nasal/oral) OU aspirado de nasofaringe (ANF) ou amostra de 

secreção respiratória inferior (escarro ou lavado traqueal ou lavado 

bronco-alveolar); 



• Encaminhar a amostra com urgência para análise no Laboratório do 

HCFMRP-USP, para avaliação por PCR tempo real e por 

sequenciamento; 

• Preencher a ficha de notificação do caso suspeito para envio junto a 

amostra coletada; 

• Intensificar o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs): avental 

descartável, luvas descartáveis, óculos de proteção e máscara N95; 

• Identificar corretamente as amostras coletadas com o nome legível do 

paciente, data de nascimento, data da coleta e nome do responsável pela 

coleta do exame. 

 

  O protocolo para coleta, acondicionamento e transporte de amostras de 

casos suspeitos de COVID-19 é descrito abaixo: 

• Coletar 1 amostra de secreção respiratória por Swab combinado 

(nasal/oral) OU aspirado de nasofaringe (ANF) ou amostra de secreção 

respiratória inferior (escarro ou lavado traqueal ou lavado bronco-

alveolar); 

• Confirmar que a amostra foi coletada até o oitavo (8°) dia do início dos 

sintomas e, preferencialmente, a partir do primeiro dia (1°); 

• Acondicionar a amostra refrigerada (4 a 8°C) para processamento em 24 

a 72 horas após a coleta. Atenção: na impossibilidade de envio dentro 

desse período, congelar as amostras a - 70°C; 

• Encaminhar as amostras ao laboratório responsável junto a ficha de 

notificação do caso suspeito da COVID-19; 

• Transportar as amostras em caixa isotérmicas, com os frascos com a 

tampa rosca em posição vertical, separados de outros agravos e amostras 

e com identificação na caixa; 

• Cadastrar o exame para análise no sistema. 

 

 No caso dos testes rápidos, realizados, em sua maioria, por teste capilar, 

orienta-se que os mesmos sejam coletados a partir do oitavo (8°) dia do início 

dos sintomas, com ideal coleta no décimo dia (10°), conforme orientações do 

Ministério da Saúde e fabricantes. A realização dos testes ocorre, atualmente, 



no Laboratório Municipal, UPA, Hospital e Ambulatório COVID-19. O Quadro 2, 

a seguir, mostra a quantidade de exames realizados no município até o dia 31 

de março de 2021: 

 

 Quadro 2 – Exames coletados no município, pela Secretaria Municipal de 

Saúde, para a avaliação de casos suspeitos da COVID-19: 

LOCAL TESTE QUANTIDADE 
Laboratório Municipal Teste rápido 7266 

Laboratório Municipal Teste rápido Hilab 984 

Vigilância Epidemiológica Teste rápido 116 

Vigilância Epidemiológica Testes PCR 2873 

 

 Para a realização do rastreio de casos pré-sintomáticos ou 

assintomáticos, planeja-se, no momento, a aplicação da testagem por testes 

rápidos em massa na população, de modo a identificar a real situação 

epidemiológica do município e otimizar as medidas de isolamento social de 

casos que possam aumentar a transmissibilidade da doença. 

 Também se propõe a inclusão de testes rápidos para pesquisa de 

antígeno viral, que poderá ser utilizado para detecção da fase aguda da doença, 

quando a carga viral geralmente é mais alta, com aplicação no 1º ao 7º dia após 

o início dos sintomas, sendo realizados a partir de amostras da nasofaringe com 

resultados liberados em cerca de 15 minutos, otimizando, principalmente, a 

liberação de leitos hospitalares de suspeitos da doença e aumentando a rápida 

detecção na população sintomática. 

 
EIXO 3: ASSISTÊNCIA EM SAÚDE 
 

 A Rede de Atenção à Saúde do município conta com o nível primário e 

secundário em saúde. O Ambulatório COVID-19, instalado na Praça Barão do 

Rio Branco, n. 9, no Centro, CNES n. 0180920, deve ser reconhecido como 

ponto de referência para qualquer caso sintomático gripal, sendo assim, 

qualquer caso de síndrome respiratória e/ou sintomas gripais, deve ser 

encaminhado para atendimento neste serviço, exceto, claro, casos de 

Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) e casos de sintomas clínicos 



respiratórios mais severos, que devem permanecer com o atendimento inicial 

pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA).  

 O Ambulatório COVID-19 é um serviço de caráter excepcional e 

temporário, regulamentado pela Portaria MS/GM n. 1445, de 29 de maio de 

2020, por quatro competências desde de junho de 2020, com incentivos 

financeiros mensais de R$ 60.000,00.  

 Pacientes sintomáticos gripais deverão ser atendidos, sempre que 

possível, no ambulatório Covid-19 do município. Esses pacientes serão 

atendidos no local contemplando a avaliação dos sintomas pela enfermagem e 

médico, com a realização do registro documental e testagem dos casos, 

conforme protocolo municipal. 

 Ao buscar o serviço, os pacientes serão avaliados, inicialmente, quanto a 

sintomatologia clínica. O profissional responsável por essa fase, triagem, 

indagará quais os sinais e sintomas do paciente e, principalmente, qual a data 

de início dos mesmos. Essa informação é importante para que possamos 

direcionar o atendimento e, caso seja possível, realizar já no local a testagem e 

diagnóstico da doença. 

 Após a primeira avaliação, o paciente deverá seguir para a próxima fase 

do atendimento, em que lhe será fornecido o certificado de isolamento social 

profilático (14 dias a partir do início dos sintomas), assim como para os seus 

comunicantes que habitam no mesmo domicílio. Nesse momento, será realizada 

a notificação do caso suspeito e, na sequência, esses dados já serão 

encaminhados para o serviço de Vigilância Epidemiológica do município, onde 

serão compilados para acompanhamento e confecção do Boletim 

Epidemiológico diariamente.  

 O paciente será, logo após, encaminhado para a consulta médica e, nesse 

momento, lhe será oferecido o tratamento mediante a avaliação clínica realizada 

pelo profissional, assim como lhe será confeccionado o atestado médico e para 

o seu comunicante direto, caso necessite. Também, nesse momento, será 

indicado qual o exame laboratorial será realizado para a confirmação do 

diagnóstico clínico. Cabe ressaltar que, em caso de resultado negativo, o 

atestado poderá ser revogado e/ou reavaliado logo após a testagem no local.  

 Os exames laboratoriais poderão ser realizados no Ambulatório Covid-19 

nas seguintes situações: 



1- Caso seja indicado o Swab (RT-PCR em tempo real) de nasofaringe e 

orofaringe, a amostra será coletada logo após a consulta médica. Para tanto, 

o paciente deverá estar entre o 1º ao 8º dia de sintomas, bem como pertencer 

aos grupos definidos para a coleta do exame pela Vigilância Epidemiológica 

do município (Protocolo).  

2- Caso seja indicado o exame sorológico de teste rápido, a amostra será 

coletada logo após a consulta médica e o resultado estará disponível para o 

paciente no prazo de 15 a 20 minutos. Para que isso seja possível, o paciente 

deverá estar entre o 8º ao 14º dia de sintomas (ideal 10 º dia).  

3- Caso seja indicado o teste rápido para pesquisa de antígeno viral, a amostra 

deverá ser coletada no 1º ao 7º dia após o início dos sintomas, sendo 

realizados a partir de amostras da nasofaringe com resultados liberados em 

cerca de 15 minutos. 

4- Casos que não se enquadrem em nenhuma das duas situações 

mencionadas acima, deverá ser agendada a coleta de exame na recepção 

do próprio serviço para posterior avaliação no local.   

 Os comunicantes assintomáticos do paciente também deverão 

permanecer em isolamento domiciliar, conforme o certificado de isolamento 

profilático que será fornecido, bem como as orientações a respeito. Caso o 

comunicante também precise de um atestado médico, este deverá agendar seu 

atendimento na Unidade de Saúde de sua referência pelo telefone e, no 

momento da consulta no local, deverá levar a cópia do certificado de isolamento 

social fornecido ao caso índice, de modo que o médico da Unidade de Saúde 

possa realizar o atestado, caso julgue necessário. Ressaltamos, nesse sentido, 

que o atestado médico somente deverá ser solicitado pelos comunicantes 

assintomáticos que estiverem em contato direto com o caso suspeito da doença 

(residem no mesmo domicílio). 

 Tais comprovações poderão ser exigidas no momento da consulta e, caso 

o comunicante não consiga comprovar, o médico poderá se recusar a fornecer 

o atestado médico na ocasião.  Pacientes que, porventura, procurarem as UBS 

ou a UPA deverão ser orientados, de maneira clara e respeitosa, a respeito do 

fluxo de atendimento descrito abaixo na Figura 2. 



 Figura 2 – Novo fluxo de atendimento do paciente suspeitos de COVID-

19 na RAS. Batatais, 2021: 

 
 

 Vale ressaltar a existência, também, do telefone DISK-COVID-19 para o 

acolhimento e orientação dos casos suspeitos de infecção pelo novo 

Coronavírus por meio do número (16) 3761-9046. Ademias, as Unidades de 

Saúde e a UPA também estão informados no site da Secretaria de Saúde para 

tirar dúvidas e atender a todos os pacientes que necessitem de orientações a 

respeito. 

 Também foi previsto o fortalecimento da Assistência Farmacêutica no 

âmbito municipal com ações coordenadas de enfrentamento do Coronavírus, 

com aquisição e dispensação de medicamentos e insumos para atendimento da 

demanda dos usuários e serviços de saúde. 

 Os casos pediátricos que necessitarem de UTI serão encaminhados para 

o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP), uma vez que a instituição é 

referência para atendimento de tais casos e a Santa Casa de Batatais não possui 

suporte para atendimentos pediátricos da COVID-19. 



 A UPA conta com cinco ventiladores mecânicos no momento, sendo dois 

deles doados pela Secretaria de Estado da Saúde. A Figura 3, a seguir, mostra 

o fluxograma de atendimento de casos suspeitos para COVID-19 no serviço: 

 Figura 3 – Fluxograma de atendimento dos casos suspeitos de COVID-

19 na UPA. Batatais, 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• ORIENTAÇÕES PARA O ISOLAMENTO E MONITORAMENTO 

 Para indivíduos com quadro de Síndrome Gripal (SG) com confirmação 

por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou 

clínico-laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o isolamento, suspendendo-

o após 14 dias do início dos sintomas, desde que passe 24 horas de resolução 

de febre, sem uso de medicamentos antitérmicos, bem como a remissão dos 

sintomas respiratórios.  

 Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG) com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-

epidemiológico, clínico-imagem ou clínico laboratorial) para COVID-19, 

recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após 20 dias do início dos 

sintomas, desde que passe 24 horas de resolução de febre, sem uso de 

medicamentos antitérmicos, bem como a remissão dos sintomas respiratórios, 

mediante avaliação médica. 

 Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), responsáveis pelo 

monitoramento dos casos de COVID-19 no município, deverão acionar os 

contatos rastreados identificados, preferencialmente nas primeiras 48 horas 

após a notificação do caso suspeito e/ou confirmado de covid-19, buscando 

contato, preferencialmente, por telefone, a cada dois dias, a fim de confirmar se 

eles atendem às definições propostas e se concordam em participar da 

estratégia de monitoramento, devendo ser realizado o registro no prontuário do 

paciente a cada contato. A primeira comunicação é a mais importante e devem 

ser dadas todas as orientações de como e porque deve ser feito o isolamento e 

o monitoramento dos contatos e esclarecer todas as dúvidas, a fim de aumentar 

a adesão às estratégias (BRASIL, 2021). 

 Ressalta-se a importância de se verificar se os contatos encontrados dos 

casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 possuem condições de realizar o 

isolamento, ou se necessitam de apoio do órgão de saúde. O atestado médico 

deve ser oferecido aos contatos em razão da necessidade de afastamento do 

trabalho durante o período de isolamento. Para efeitos de afastamento das 

atividades laborais de contatos próximos de casos confirmados, considerar a 

previsão legal da Portaria Conjunta n° 20 de 18 de junho de 2020, que estabelece 



as medidas a serem observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos 

riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho. 

 Caso o profissional verifique que o paciente não se encontra em 

cumprimento do isolamento social após confirmação ou suspeita da doença, 

deverá ser realizado o contato imediato para notificação do caso e providências 

legais pela Vigilância Sanitária do município. 

 

• SERVIÇO DE ATENÇÃO HOSPITALAR  
 A Santa Casa de Batatais é o hospital geral filantrópico, de média 

complexidade, do município, sendo referência para a região de saúde do Vale 

das Cachoeiras. No momento, o município encontra-se em fase de finalização 

da apliação da Ala COVID-19, que contará com nove leitos de UTI e oito leitos 

de Enfermaria. A seguir, o Quadro 3 mostra a capacidade instalada do hospital 

para o enfrentamento da COVID-19 desde o ano de 2020: 

 

 Quadro 3 – Capacidade de leitos para o enfrentamento da COVID-19 na 

Santa Casa de Batatais: 

PERÍODO LEITOS DE UTI LEITOS DE ENFERMARIA 
03/04/2020 a 22/04/2020 1 3 

23/04/2020 a 11/05/2020 3 5 

12/05/2020 a 22/06/2020 5 5 

23/06/2020 a 23/11/2020 7 5 

24/11/2020 a 12/01/2021 3 5 

13/01/2021 a 09/02/2021 4 6 

10/02/2021 a 08/03/2021 7 6 

09/03/2021 a 20/04/2021 7 6 

26/04/2021  9 8 

A Secretaria de Saúde formalizou acordo com a Santa Casa de Batatais 

através do Termos Aditivos ao Convênio SMSB.001.2017, prevendo valor 

mensal fixo de apoio à infraestrutura instalada para atendimento à COVID-19, e 

pagamento diferenciado por produção de diárias de UTI e de leitos clínicos para 

os atendimentos da doença. O Quadro a seguir discrimina os repasses 

financeiros efetuados, processados até a competência fevereiro/2021: 



Quadro 4 – Repasses financeiros para a manutenção da infraestrutura e 

assistência hospitalar do Hospital Major Antonio Cândido no enfrentamento da 

COVID-19  

TERMO 
ADITIVO VIGENCIA 

VALOR PRÉ 
FIXADO 

VALOR 
PÓS 

FIXADO   

01/2020  

23/04/2020 
A 

23/07/2020 765.000,00 123.850,00  Finalizado 

02/2020  341.404,28   

Repasse Federal parcela única - 
Portaria MS/GM n. 1.393 de 
21/05/2020 

03/2020  1.056.178,19   

Repasse Federal parcela única- 
Portaria MS/GM n. 1.448 de 
29/05/2020 

04/2020 

24/07/2020 
A 

26/11/2020 510.000,00 365.450,00  Finalizado 

06/2020 

27/11/2020 
A 

11/01/2021 402.500,00 74.600,00  Finalizado 

01/2021 

12/01/2021 
A 

25/02/2021 402.500,00 78.300,00 
Não finalizada a competência 
fevereiro 

02/2021 

25/01/2021 
A 

24/04/2021 432.000,00   

Repasse Estadual parcela única - 
Resolução SS n. 22 de 02/02/2021.   
Em andamento 

03/2021 

26/02/2021 
A 

26/05/2021 840.000,00    Em andamento 
 

• CUIDADOS DOMICILIARES  
 O município tem firmado parceria com o projeto social “Corrente do Bem 

– SOS”, que tem como missão o auxílio a proteção e manutenção da vida em 

meio a pandemia da COVID-19, buscando todo o apoio necessário para a gestão 

de crise.  

 O objetivo da parceria é oferecer suporte de oxigenoterapia aos pacientes 

suspeitos e confirmados de COVID-19 que necessitem da terapia, bem como 

suporte de cuidados e manutenção da vida, em situações de dificuldade de 

acesso as unidades e serviços de saúde, para tratamento em domicílio. Caso 

não seja possível oferecer leitos de internação hospitalar ou, ainda, os pacientes 

tenham condição de cuidados em domicílio, será realizado os cuidados 

domiciliares para gestão da crise em saúde no município. 



 A equipe multidisciplinar voluntária será composta por médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos, que terão suporte de um software 

desenvolvido para a Corrente do Bem onde os pacientes serão monitorados e 

cuidados até sua alta, com o registro de todo o tratamento realizado pelo projeto. 

 

EIXO 4: COMUNICAÇÃO 
 Toda a comunicação da situação epidemiológica do município pela 

COVID-19 é atribuição do coordenador do COE, que deverá divulgar o boletim 

epidemiológico diariamente, com as informações dos casos notificados, 

confirmados, recuperados, óbitos e taxas de ocupação dos leitos da Ala Covid-

19. O Quadro 4, abaixo, apresenta a situação epidemiológica do município até 

07 de março de 2021. 

 

  Quadro 4 - Situação epidemiológica do município de Batatais de março 

de 2020 a março de 2021: 

PERÍODO CONFIRMADOS ÓBITOS RECUPERADOS 
MARÇO 2020 0 0 0 

ABRIL 2020 3 1 2 

MAIO 2020 18 1 12 

JUNHO 2020 81 1 55 

JULHO 2020 183 11 132 

AGOSTO 2020 297 7 252 

SETEMBRO 2020 226 2 273 

OUTUBRO 2020 914 27 854 

NOVEMBRO 2020 1104 31 975 

DEZEMBRO 2020 1476 33 1308 

JANEIRO 2021 2050 42 1931 

FEVEREIRO 2021 2249 49 2311 

MARÇO 2021 3104 67 2885 

 

 Além disso, será realizadas Lives, nas redes sociais da Secretaria 

Municipal de Saúde, pela gestora, semanalmente ou sempre que alguma notícia 

ou esclarecimento necessário a população, de modo a fortalecer as ações de 



comunicação sobre a situação epidemiológica do município e as medidas de 

enfrentamento da doença. 

 O vacinômetro também é divulgado para toda a população, com o 

quantitativo do total de doses aplicadas e pessoas vacinadas com a primeira e 

segunda dose, conforme Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 

contra a Covid-19 do Ministério da Saúde e o Documento Técnico da Campanha 

de Vacinação contra a Covid-19, de 17 de fevereiro de 2021, quarta atualização, 

do Governo do Estado de São Paulo. 

 A participação em entrevistas em rádios e TV locais também foram 

fortalecidas, no sentido de alertar e informar a população quanto ao cenário 

epidemiológico e as medidas sanitárias de cuidados. 

 Um carro de som com uma mensagem de alerta sobre os cuidados para 

a prevenção e combate a COVID-19 foi implantado diariamente para circulação 

na cidade, buscando orientar a toda a população na atual situação pandêmica. 
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