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1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta o Plano de Contingência do Distrito Sanitário 

Especial Indígena do Ceará - DSEI-CE para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (2019-nCoV) em caso de surto e define o nível de resposta e a 

estrutura de comando correspondente a ser configurada, em cada nível de 

resposta.  

O DSEI-CE está presente em três regiões de saúde do Estado do Ceará: 

região Norte, Sertão Central Capital e Região metropolitana, com 

responsabilidade sanitária na Atenção Primária por um território específico, que 

diz respeito aos territórios indígenas.  

Tratando-se de populações indígenas, destacam-se três questões a serem 

consideradas na elaboração/adequação dos Planos de Contingência estaduais e 

municipais: a vulnerabilidade epidemiológica, a atenção diferenciada à saúde, 

inerente à atuação em contexto intercultural, e a influência de aspectos 

socioculturais no fluxo de referência no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Esta pandemia teve início na cidade de Wuhan na China, tendo se 

expandido dentro daquele país e para outros países da Ásia e outros continentes. 

No Brasil, uma série de ações foram adotadas, culminando com a ativação no 

dia 22 de janeiro de 2020 do Centro de Operações de Emergência em Saúde 

Pública (COE-COVID-19), do Ministério da Saúde (MS) coordenado pela 

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), com o objetivo de nortear a atuação 

do MS na resposta à possível emergência de saúde pública, buscando uma 

atuação coordenada no âmbito do SUS. 

Devido o SARS-CoV-2 ser um vírus novo, todas as pessoas são 

susceptíveis. Recentemente o Brasil comprovou a ocorrência de transmissão 

comunitária da COVID-19, entrando em uma nova fase do enfrentamento à 

pandemia, chamada MITIGAÇÃO. Nesta etapa, a prioridade será evitar a 

evolução rápida de novos casos da doença em um curto espaço de tempo, 

visando garantir a assistência das pessoas vulneráveis e casos graves. 

Dessa forma, recomenda-se o isolamento social, reduzindo a mobilidade 

da população. Além da restrição à população, faz-se necessario medidas que 

visem à segurança, bem-estar e disponibilidade dos profissionais de saúde.   

Desta maneira, o Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará elabora 

um Plano de Contingência no sentido de controlar a entrada e disseminação do 

vírus, incluindo estratégias de vigilância epidemiológica e sanitária, dentre 

outras em consonância com os Planos Estadual e Nacional voltado para os 

Povos Indígenas e Ofício Circular Nº 27/2020/COGASI/DASI/SESAI/MS.  

Sugere-se que sejam elaborados Planos de Ações para prevenção e 

controle do Coronavírus (COVID-19) nas aldeias do Estado do Ceará, por cada 

Polo Base de Saúde Indígena, especificando as ações de cada EMSI e Casa de 

Saúde Indígena - CASAI. Os referidos Planos devem estar embasados nos 

planos municipais, estadual, Nacional voltado para os Povos Indígenas e 

Ofício Circular Nº 27/2020/COGASI/DASI/SESAI/MS, tendo em vista o 



 

Governo do Estado do Ceará ter declarado SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

EM SAÚDE PÚBLICA. 

O DSEI/CE institui comissão interna para planejamento das ações de 

prevenção e controle do Coronavírus (COVID-19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. OBJETIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA  

 

 

2.1. Geral  

 

 Prevenir e controlar o COVID-19, de modo oportuno e eficar, na 

população indígena do território do DSEI-CE. 

 

2.2. Específicos  

 

 Descrever estratégias de identificação oportuna de casos 

suspeitos, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde (MS), 

no sentido de controlar e reduzir a disseminação do SARS-CoV-

2 no âmbito do Dsei Ceará;  

 Incentivar e apoiar as EMSI a seguir o fluxo referência 

determinado pelo município e estado assim como, a elaboração 

dos Planos de controle do Coronavírus (COVID-19) nas aldeias 

do estado do Ceará;  

 Orientar e recomendar medidas de controle e prevenção da 

doença, de forma ativa, imediata e oportuna para as Equipes e 

população Indígena do estado do Ceará.  

 Realizar as ações de prevenção e controle do COVID-19 nas 

aldeias indígenas do Estado do Ceará. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

 Os Coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em humanos 

e animais e podem ser altamente patogênicos (a exemplo da SARS e MERS). O 

espectro clínico da Infecção Humana pelo SARS-CoV-2 não está descrito 

completamente, apesar de já existirem coronavírus na natureza essa mutação se 

apresenta com novos aspectos. Assim sendo, os padrões de letalidade, 

mortalidade, infectividade e transmissibilidade vêem sendo definidos no 

decorrer da pandemia. 

            Os Coronavírus que  infectam humanos são Alpha coronavírus 229E e 

NL63, Beta coronavírus OC43 e HKU1, (esses são responsáveis por 15 a 30% 

de todos os casos de resfriado comum) SARS-CoV (causador da Síndrome 

Respiratória Aguda Grave ou SARS – com mortalidade em torno de 10%) e 

MERS-CoV (causador da Síndrome Respiratória do Oriente Médio ou MERS) – 

com mortalidade em torno de 35%). Atualmente, trata-se de um novo 

sequenciamento do genoma do Coronavírus que foi denominado de " SARS-

CoV-2”. 

 O SARS-CoV-2 é o responsável pela atual pandemia. Apesar de sua alta 

transmissibilidade, observamos que cerca de 80% das pessoas infectadas 

apresentam sintomas leves de síndrome gripal, 15 a 20% necessitam de 

internação e 5% evolui para SRAG com necessidade de UTI. 

 

3.1. Agente etiológico 

 

Os coronavírus, são vírus RNA da ordem dos Nidovirales da família 

Coronaviridae. A subfamília é composta por quatro gêneros Alfacoronavírus, 

Betacoronavírus, Gammacoronavírus e Deltacoronavírus. Sendo que os 

Alfacoronavírus e Betacoronavírus somente infectam mamíferos. Os vírus da 

SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2 são Betacoronavírus altamente 

patogênicos e responsáveis por causar quadro respiratória e, eventualmente, 

gastrointestinal. Além desses três, os outros quatro tipos de coronavírus 

provocam doença no trato respiratório superior (resfriado comum). Todos os 

coronavírus que afetam humanos tem origem animal. 

 

3.2. Reservatório e Modo de Transmissão 

 

 Os Coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas 

espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. 

Raramente, os Coronavírus animais podem infectar pessoas e depois ser 

transmitidos entre pessoas, como MERS-CoV e SARS-CoV. 

 A exemplo de MERS-CoV e SARS-CoV acredita-se que a transmissão 

do SARS-CoV-2 se dá por gotículas respiratórias produzidas quando uma 

pessoa infectada tosse ou espirra, semelhante à maneira como a influenza e 

outros patógenos respiratórios se espalham. Além disso, pelo contato direto com 

essas gotículas depositadas em superfícies, objetos e mãos. É importante 



 

observar que a facilidade com que um vírus se espalha de pessoa para pessoa 

pode variar. Apesar disso, assumiu-se que o SARS-CoV-2 possui a mesma 

capacidade e forma de transmissão que os vírus morfologicamente semelhantes 

a ele, essa hipótese foi comprovada ao se observar os casos provindos da China 

e demais localidades afetadas.  

 

3.3. Período de incubação  

 

 O período de incubação da infecção por SARS-CoV-2  é de 2 a 14 dias, 

com média de 5 dias.  

 

3.4. Período de transmissibilidade  

 

 A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV-2  é em 

média de 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares 

sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais 

e sintomas. Baseado nos dados de estudos chineses, estima-se que uma pessoa 

infectada possa transmitir o SARS-CoV-2, 1 a 2 dias antes do surgimento dos 

sintomas.  

 

3.5. Suscetibilidade e Imunidade 

 

 Por se tratar de um vírus novo, todas as pessoas são susceptíveis. Com 

relação à imunidade, não se sabe se a infecção em humanos irá gerar imunidade 

adquirida contra novas infecções e se essa imunidade é duradoura por toda a 

vida.  

 

3.6. Manifestações clínicas 

 

 O espectro clínico da infecção por SARS-CoV-2 é muito amplo, 

podendo variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Os sinais e 

sintomas clínicos referidos são principalmente de trato respiratório baixo: febre, 

tosse e dificuldade para respirar.  

Cabe ressaltar que têm-se observado maior gravidade em idosos, sobretudo 

naqueles acima de 80 anos e portadores de comorbidades como doenças 

cardíacas, diabetes, doença pulmonar crônica, obesidade, HAS. Gestantes e 

imunossuprimidos também fazem parte do grupo de risco para SRAG por 

SARS-CoV-2, embora não existam estudos robustos que demonstrem pior 

evolução nestes pacientes. 

 

3.7. Diagnóstico 

 

 Tendo em vista que há transmissão comunitária em todo o território 

nacional, o diagnóstico de casos leves se dá por critério clínico-epidemiológico 

caracterizado por síndrome gripal.  



 

Atualmente, a recomendação é que o diagnóstico laboratorial por coleta 

de swab orofarngeo/nasofaringeo para RT-PCR está reservado para as seguintes 

situações: 

-                                         os classificados como 

SRAG**; 

-                                                                 

                                          . 

-                                                                 

                                                                    

determinadas comorbidades (diabetes mellitus,                       

                                                               

                  .  

3.7.1. Definições de caso 

       -                                                     

                                                                            

                                                                        

                                                                       -

nCoV] – Fev/2020).  

    -     rome gripal –                                              

                                                                        

                                                                           

          .                                                                   

                                                                                  

                                                                               

2017).  

3.8. Diagnóstico 

Não há um tratamento específico que tenha comprovação científica 

robusta para o combate do vírus. 

Todo quadro de SG deve ser tratado com dipirona ou paracetamol. 

Devemos estimular também que os pacientes ingiram bastante líquido e tenham 

uma alimentação saudável e equilibrada, rica em frutas, legumes e verduras. 

Lembrando que, sobretudo nesta época, há quadros gripais relacionados 

à influenza, devemos iniciar precocemente (em até 48h do início dos sintomas), 

o tamiflu para aqueles pacientes do grupo de risco, de acordo com o protocolo 

de Influenza do MS. A quimioprofilaxia também deve ser instaurada aos 

contactantes com indicação (verificar protocolo de influenza). 

Não há indicação de prescrever hidroxicloroquina, cloroquina e  

azitromicina em pacientes ambulatoriais. 

 

 
 

 



 

3.9. Vigilância epidemiológica 

 

 A vigilância epidemiológica do Coronavírus COVID-19 tem por 

objetivo orientar o Sistema de Vigilância a Saúde e a Rede de Serviço de 

Atenção à Saúde para atuação na identificação, na notificação e no manejo 

oportuno de casos suspeitos de infecção humana pelo SARS-CoV-2 a fim de 

causar a mitigação dos riscos de transmissão sustentada em território, devendo 

as EMSIs e profissionais da CASAI: 

● Notificar, investigar, monitorar casos suspeitos em tempo hábil, 

comunicando de imediato à Vigilância Epidemiológica do DSEI/CE e à 

Secretaria de Saúde do Município (conforme preconizado); 

● Monitorar os pacientes com Síndrome Gripal em isolamento domiciliar; 

● Diariamente os RTs de Polos Bases e Chefia da CASAI devem 

comunicar ao ponto focal (Enfermeira, Marcia Bonfim, Núcleo 1-

DIASI) do DSEI/CE impreterivelmente até 11h (via telefone ou 

WhatsApp) o número de casos suspeitos, confirmados, descartados e 

rumores de COVID-19 em aldeias indígenas do Ceará e na CASAI, 

informar ao DSEI/CE possíveis casos no município, essa informação 

deverá ser encaminhada de segunda a domingo; 

● O Agente Indígena de Saúde – AIS deverá comunicar diariamente 

(segunda a domingo) a Enfermeira da equipe se houve caso suspeito, 

confirmado e rumores de COVID-19 na área e esta informará a RT de 

Polo Base que repassará para o ponto focal do DSEI/CE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. ESTRATÉGIAS DE CONTINGÊNCIA PARA CORONAVÍRUS 

(COVID-19) PARA OS POLOS BASES E CASAI. 

 

 Estabelecer fluxo que reduza a circulação de pacientes/acompanhantes 

na UBSI e CASAI desnecessariamente; 

 Orientar a população a aderir ao isolamento social, com enfoque nas 

pessoas com mais de 60 anos; 

 Pessoas que apresentarem qualquer sintoma gripal e seus contatos 

domiciliares devem permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias; 

 Pacientes com prioridade de atendimento: pessoas acima de 60 anos, 

imunodeprimidos (HIV, transplantados), pacientes com doença 

crônicas, gestantes e puérperas; 

 As consultas programadas na UBSI devem ser agendadas por horário, 

visando diminuir a demanda do atendimento (para as que 

permanecerão), orientando a população a comparecer a unidade de 

Saúde no horário marcado; 

 Pacientes que fazem uso de medicamentos contínuos (hipertensos, 

diabéticos dentre outros), que não apresentem intercorrência, deverão 

receber seus medicamentos em seu domicílio, conforme protocolo da 

assistência farmacêutica; 

 Hipertensos e diabéticos com intercorrência, agendar consultas 

evitando aglomerações; 

 Puericultura: suspender as consultas até novas orientações; 

 Pré-Natal: Agendar as consultas de forma a evitar aglomerações, 

podendo distribuir as consultas de Pré-Natal por quantos dias forem 

necessários; 

 SISVAN: suspender os atendimentos até novas orientações (ficar alerta 

em relação às crianças com muito baixo peso e baixo peso, 

monitorando através de telefone ou outro tipo de comunicação, manter 

registros de tudo que foi feito e visto neste período);  

 Imunização: a EMSI deverá criar estratégias para evitar as 

aglomerações; 

 Visita domiciliar: Todos da EMSI devem evitar as visitas domiciliares, 

exceto nos casos de extrema necessidade (a serem definidos pelas 

equipes); 

 O EPI é de uso exclusivo dos profissionais de saúde, se faz necessário 

na rotina de todos os profissionais em atendimentos, caso seja utilizado 

à máscara N95, a mesma tem durabilidade de 10 (dez) dias, seguindo 

todas as recomendações de biossegurança da OMS, ressalta-se a 

necessidade do uso racional de EPI nos serviços de saúde; 

 Em todas UBSIs realizar triagem (médicos, equipe de enfermagem e 

dentistas); 

 Realizar abordagem sindrômica de Síndrome Gripal para todo paciente 

com suspeita de COVID-19, aplicando o fluxograma do *Fast-Track 

(checagem rápida), conforme protocolo de manejo clínico na 



 

APS/ESF; 

 Mães amamentando não deverão suspender amamentação, a EMSI 

deve orientar sobre os cuidados a serem adotados; como frequente 

higienização das mãos. Para aquelas com sintomas respiratórios, o uso 

de máscara cirúrgica ao amamentar; 

 Estabelecer fluxo de atendimento para os casos suspeitos, conforme 

instituído pelos Municípios; 

 Os atendimentos de odontologia ficam restritos às urgências e 

emergências: prescrição medicamentosa e/ou procedimentos que não 

gerem aerossois. ; 

 Busca ativa de caso suspeito de coronavírus na secretaria de saúde do 

município, unidades de saúde do município e nas visitas domiciliares 

respeitando a definição de caso, conforme protocolo manejo clínico na 

APS/ESF; 

 Durante a campanha de vacinação criar estratégia visando evitar 

aglomerações;  

 Os AIS e AISAN serão sentinelas que estarão no apoio, divulgando os 

informes e as orientações sem entrar no domicílio e mantendo os 2 

metros de distância de segurança e, também estarão alertas em relação 

às outras doenças e aos programas (de acordo com o planejado pela 

EMSI). Os AIS farão o monitoramento dos casos suspeitos por telefone 

ou  em visitas sem entrar no domicílio do indígena e mantendo os 2 

metros de distância de segurança. O AIS estará em alerta e informará à 

EMSI  tudo o que acontecer na Aldeia durante a ausência dela;   

 O transporte do paciente suspeito de baixa gravidade deverá ser 

realizado pela Unidade de Suporte Básico (USB) este portando 

máscara cirurgica; 

 Unidade de Suporte Avançado (USA) será enviada para os casos 

suspeitos de alta gravidade, sendo o paciente acolhido pela equipe com 

este portando máscara cirurgica; 

 Reforçar a higienização do ambiente, equipamentos e materiais 

utilizados em pacientes suspeitos logo após o atendimento; 

 A RT de Equipe proporcionar a todos os colaboradores orientações 

atualizadas acerca dos protocolos de manejo e prevenção do COVID 

19; 

 Entrada na Aldeia: a EMSI junto com o CLSI deverão ter 

conhecimento do fluxo dos indígenas dentro das Aldeias, monitorando 

entrada e orientando, quando necessário, o  isolamento domiciliar.  

 Promover ações integradas junto aos municípios. 

 

*Método derivado de protocolos de triagem em emergências, como o protocolo de Manchester. 

Ferramenta de fluxo rápido de triagem.  

 
 

4.1.Transporte de Pacientes 

 

Ao transportar pacientes suspeitos ou confirmados, deve-se acionar, 

onde for possível, as unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 



 

SAMU ou as Secretarias Municipais de Saúde, a fim de que o transporte ocorra 

em ambulâncias. Na impossibilidade de viabilização do atendimento pelos 

serviços acima mencionados, o transporte deverá ser realizado pelas viaturas da 

saúde indígena destinadas a pacientes, obedecendo aos seguintes 

procedimentos:  

 Os profissionais que manipularem o caso suspeito ou confirmado 

durante a preparação para o transporte devem adotar as medidas 

de precaução para gotículas e contato; 

 O paciente e o acompanhante e os trabalhadores de saúde 

envolvidos devem usar máscara cirúrgica durante todo o 

transporte; 

 Não é necessário o uso de luvas ou avental para os profissionais 

envolvidos no transporte e que não forem manipular o paciente; 

caso haja necessidade de manipular o paciente, recomenda-se 

que o profissional tenha um par de luvas e, se utilizá-lo, 

despresar logo em seguida; 

 A equipe de saúde que vai manipular o paciente durante o 

transporte deve adotar medidas de precaução de contato; 

 Adequar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar 

durante o transporte; 

 Intensificar a higienização das mãos; 

 O veículo utilizado no transporte deverá ser submetido ao 

processo de limpeza e desinfecção de todas as suas superfícies, 

com álcool 70% ou hipoclorito de sódio a 1%, antes do próximo 

uso. 
 

 

5. PARCERIAS COM CONTROLE SOCIAL, FUNAI, SECRETARIA 

DE SAÚDE DO ESTADO E MUNICÍPIOS. 

 

 O DSEI/CE envia Nota Informativa Nº 2/2020-

CE/DIASI/CE/DSEI/SESAI/MS de 20/03/2020 ao Conselho Distrital de Saúde 

Indígena - CONDISI/CE, e Conselhos Locais de Saúde Indígena Ceará, para 

que auxiliem o DSEI no enfrentamento do COVID-19, especialmente no que se 

refere às medidas de prevenção e controle. 

 O DSEI-CE realiza diálogo com a FUNAI regional do Ceará, com a 

finalidade de construir e fortalecer parceria objetivando a preservação da 

saúde população indígena evitando contatos com pessoas não indígenas no 

território indígena. 

 Dar continuidade as articulações com as Secretarias Municipais de 

Saúde – SMS e Regionais de Saúde (RT de Polos, RT de Equipes e DSEI-CE) e 

Secretaria de Saúde do Estado do Ceará – SESA (DSEI-CE), preferencialmente 

por webconferência, visando definir estratégias conjuntas para o enfrentamento 

do Coronavírus COVID 19. 

 
 
 
 
 
 



 

6. DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA - DIASI 

 

 A DIASI é responsável por planejar, coordenar, supervisionar, orientar e 

apoiar as atividades de atenção integral à saúde dos povos indígenas. Em 

relação às possíveis ações a serem realizadas por ocasião da pandemia, destaca-

se: 

 Disponibilizar informações técnicas e oficiais para as comunidades 

indígenas, utilizando-se dos meios mais adequados à realidade de seu 

território (e-mail, telefone, internet), e fortalecer as atividades de 

educação em saúde; 

 Elaborar materiais educativos sobre a COVID-19 com linguagem 

apropriada à população indígena, usando os recursos disponíveis no 

âmbito do DSEI; 

 Garantir a logística de entrada em área para cumprimento do 

cronograma de imunização, principalmente da campanha da influenza. 

As equipes devem organizar as ações de vacinação evitando grandes 

aglomerações nas comunidades. 

 

7. REDE DE REFERÊNCIA PARA AS ALDEIAS 

 

 O DSEI-CE segue a orientação da rede de assistência do Estado do 

Ceará que está dividida por Regiões de Saúde. O Estado do Ceará elaborou seu 

plano de contingência, onde informa as prioridades e medidas iniciais a serem 

adotadas, a forma de operacionalização das ações, definição junto aos 

Municípios dos fluxos de comunicação, notificação, referência para a média e 

alta complexidade, fluxo de coleta de amostra e envio aos laboratórios de 

referência. 

A seguir, a listagem das unidades de referência de interesse da Saúde 

Indígena do Estado do Ceará:  

  

POLO BASE INDÍGENA MONSENHOR TABOSA: 

Hospital Materno F Farias Leitão 

Local: RUA PESSOA PIRES Telefone: 3696-2175 

✔ Coleta de Exame ✖ Atendimento ✔ Internamento 

  

POLO BASE INDÍGENA CRATEÚS: 

Hospital São Lucas 

Local: RUA UBALDINO SOUTO MAIOR Telefone: (088)3691-2019 

✔ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✔ Internamento 



 

Pronto Atendimento Da Unimed Regional De Crateús 

Local: RUA UBALDINO SOUTO MAIOR Telefone: (88) 3691-2214 

✔ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✔ Internamento 

  

POLO BASE INDÍGENA ARATUBA 

Hospital e Maternidade José Pinto do Carmo 

Local: RUA NOSSA SENHORA DA PALMA Telefone: 33471124 

✖ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✖ Internamento 

Hospital Municipal de Guaramiranga 

Local: RUA CORONEL LINHARES Telefone: (85) 98967-7588 

✖ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✖ Internamento 

 

 POLO BASE INDÍGENA AQUIRAZ 

Hospital Geral Manuel Assunção Pires 

Local: RUA JOAO PAULO II Telefone: (85) 3361-1860 

✖ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✖ Internamento 

  

POLO BASE INDÍGENA CAUCAIA 

Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha 

Local: RUA PAULO GOMES DA SILVA Telefone: (85) 3342-8113 

✖ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✖ Internamento 

  

POLO BASE INDÍGENA PORANGA 

 Hospital Municipal Francisco Antônio De Pinho 

Local: AV. DR. EPITACIO DE PINHO Telefone: (88) 99920-7261 

✔ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✔ Internamento 



 

   

POLO BASE INDÍGENA SÃO BENEDITO 

Hospital Municipal de São Benedito 

Local: RODOVIA DA CONFIANCA NORTE  

✔ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✔ Internamento 

  

Hospital Maternidade Madalena Nunes-TIANGUÁ 

Local: RUA ASSEMBLEIA DE DEUS Telefone: (88) 3671-2100 

✔ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✔ Internamento 

 

  

POLO BASE INDÍGENA TREMEMBÉ 

Hospital Municipal Natércia Junior Rios - ITAREMA-CE. 

Local: AVENIDA RIOS Telefone: 3667-1132 

✔ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✔ Internamento 

 

 Hospital Dr. Moura Ferreira - ACARAÚ – CE. 

Local: RUA JOSÉ JULIO LOUZADA Telefone: (88) 3661-1396 

✖ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✔ Internamento 

 

Hospital Sociedade Beneficente São Camilo 

Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo 

Local: Urbano Teixeira de Menezes, 01 

Fazendinha Itapipoca Ceará. Fone: (88) 3631-5100 

   

 



 

POLO BASE INDÍGENA MARACANAÚ 

Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda 

Local: R JOÃO ALENCAR Telefone: 85 35215585/3 

✖ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✖ Internamento 

 

Hospital Campos Elísio 

Local: AVENIDA IX Telefone: (85) 3371-6162 

✖ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✖ Internamento 

   

 REFERÊNCIA ESTADUAL: 

Hospital São José de Doenças Infecciosas 

Local: RUA NESTOR BARBOSA Telefone: (85)3101-2334 

✔ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✖ Internamento 

 

Hospital Geral de Fortaleza - HGF 

Local: RUA AVILA GOULART Telefone: 3101-3161 

✖ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✖ Internamento 

Hospital Cura Dars 

Local: RUA COSTA BARROS Telefone: (85) 3464-7000 

✖ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✖ Internamento 

  

Maternidade Escola Assis Chateaubriand 

Local: RUA CORONEL NUNES DE MELO Telefone: (85)3366-8500 

✖ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✖ Internamento 

 

 



 

Hospital Infantil de Fortaleza Dra. Lucia de F R G S HIF 

Local: RUA GUILHERME PERDIGAO Telefone: (85) 3225-2212 

✖ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✖ Internamento 

 

Hospital Infantil Albert Sabin - HIAS 

Local: RUA TERTULIANO SALES Telefone: (85) 3101-4193 

✔ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✔ Internamento 

 

Instituto Dr. José Frota Central - IJF 

Local: RUA SENADOR POMPEU Telefone: (85) 3255-5000 

✖ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✖ Internamento 

 

REFERÊNCIAS PARA OS POLOS BASES DE CRATEÚS, PORANGA, 

SÃO BENEDITO, ACARAÚ, MONSENHOR TABOSA E ITAREMA, 

REGIÃO DE SAÚDE DE SOBRAL. 

Hospital do Coração 

Local: AV GERARDO RANGEL Telefone: (88) 3677-8500 

✔ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✔ Internamento 

Santa Casa de Misericórdia de Sobral 

Local: ANTONIO CRISOSTOMO DE MELO Telefone (88) 3677-1956 

✔ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✔ Internamento 

Complexo Hospitalar Dom Walfrido 

Local: RUA MAJOR FRANCO Telefone: Não Informado 

✔ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✔ Internamento 

Hospital Regional Norte 

Local: AV JOHN SANFORD Telefone: (88) 3677-9300 

✔ Coleta de Exame ✔ Atendimento ✔ Internamento 



 

    

O Governo do Ceará disponibiliza o Tele Saúde 0800 275 1475 para tirar todas 
as dúvidas da população sobre o novo coronavírus (COVID-19). O atendimento 
de profissionais capacitados é de plantão 24 horas para evitar a ida 
desnecessária da população até as unidades de saúde. 

 (85)3219-5973 | (85) 3219-8582 | (85) 98439-0422 (Todos os dias de 7 às 19h) 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1: Orientação da Atenção Farmacêutica 
 
 

 
 



 

 



 

 
 

 DA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS:  

 

Os funcionários da farmácia devem higienizar adequadamente as mãos com 

frequência, após cada atendimento. Limpar e desinfetar os objetos ou 

superfícies comuns ao atendimento, por exemplo, balcão da farmácia, materiais 

de informática, canetas e outros. Sugere-se a desinfecção com álcool 70% ou 

hipoclorito de sódio 1%. 

 
Dispensaremos medicamentos de uso contínuo em quantidades suficientes para 

períodos superiores a 30 dias (02 meses), dependendo da disponibilidade de 

estoque e logística, para diminuir o número de retornos dos usuários ou nossos 

profissionais às farmácias no período da epidemia. 

 

Utilizar luvas de procedimento para evitar o contato com itens de uso pessoal 

dos pacientes. Evitar contato com distância inferior a 1 metro.  

 
 

 



 

Anexo 2: FLUXOGRAMA 

 



 

 

            Formulário Agente Comunitário de Saúde/ 

            Recepcionista 

 

Identificação 

Nome:___________________________ Data de Nascimento:__________ 

Idade:_________ Sexo:___________ Tel/cel: ( ) ____________________ 

Endereço: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

CPF:______________________Cartão Nacional SUS:________________ 

 

Motivo de procura da USF: _____________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Queixa de sintomas de síndrome respiratória (tosse, dor de garganta, 

desconforto respiratório com ou sem febre)? ( ) SIM ( ) NÃO  

 

Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios, forneça uma 

máscara cirúrgica e direcione para atendimento do técnico de enfermagem em 

uma área separada ou sala específica visando o isolamento respiratório. A sala 

deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado 

desligado. 

Anexo 3: Check-lists 

CHECK-LIST PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formulário Técnica(o) de Enfermagem 

Identificação 

Nome:  Data de Nascimento:   

 
Motivo da consulta:   

Sinais vitais: temperatura axilar (T.ax):    

freqüência cardíaca (FC):      

freqüência respiratória (FR):   

saturação de oximetria (Sat):   

pressão arterial (PA):   
 

Anotar informações em prontuário. 

 
Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou outro 

sinal e sintoma preocupante, acione imediatamente enfermeiro e/ou médico (a). 

Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e direcione para o 

atendimento do enfermeiro (a). 

 

CHECK-LIST PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

  

 

 

 

 

 



 

CHECK-LIST PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

 

 



 

CHECK-LIST PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   OBSERVAÇÃO: 

ESTE PLANO ESTÁ SUJEITO ALTERAÇÕES 

A QUALQUER MOMENTO. 

 



 

Anexo 4: links dos documentos que subsidiaram a 
construção e que devem ser acessados pelas EMSIs.  

 
● Reforçar a necessidade de garantir proteção aos profissionais atuantes 

no atendimento aos casos suspeitos ou confirmados da infecção 

humana pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme recomendações 

da Anvisa 

(link:http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%

A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-

8e6f- b9341c196b28), 

● MAPA DA REDE DE ASSITÊNCIA DO ESTADO DO CEARÁ  

https://www.saude.ce.gov.br/2020/03/17/ceara-disponibiliza-mapa-com-

rede-de-assistencia-para-novo-coronavirus/ 

● PLANO DE CONTINGÊNCIA DO ESTADO DO CEARÁ 

file:///C:/Users/DSEICE002660/Documents/Plano%20de%20Contig%C3%AAn

cia/plano_estadual_contigencia_corona_virus_2020.pdf 

● PLANO DE CONTINGÊNCIA NACIONAL  DA SESAI PARA OS POVOS 

INDIGENAS  

file:///C:/Users/DSEICE002660/Downloads/Plano_de_Contingencia_da_Saude

_Indigena_preliminar.pdf 

● PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA MINISTÉRIO 

DA SAÚDE 

file:///C:/Users/DSEICE002660/Documents/Plano%20de%20Contig%C3%AAn

cia/Protocolo%20de%20Manejo%20Cli%CC%81nico%20do%20novo%20Coro

navi%CC%81rus.pdf 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cni
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cni
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cni
https://www.saude.ce.gov.br/2020/03/17/ceara-disponibiliza-mapa-com-rede-de-assistencia-para-novo-coronavirus/
https://www.saude.ce.gov.br/2020/03/17/ceara-disponibiliza-mapa-com-rede-de-assistencia-para-novo-coronavirus/
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