
 

 

Estado de Alagoas 
Secretaria Municipal de Saúde de Craíbas 
CNPJ: 11.343.711/0001-85 

Pá
gi

na
1 

 

 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL  

PARA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO  

CORONAVÍRUS 2019-nCoV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRAIBAS/AL, ABRIL DE 2020. 

 

 

 



 

 

Estado de Alagoas 
Secretaria Municipal de Saúde de Craíbas 
CNPJ: 11.343.711/0001-85 

Pá
gi

na
2 

 

 
 
 
 
 
 

EDIEL BARBOSA LIMA 
Prefeito 

 

NETO PEDRO 
Vice-Prefeito 

 

TATHIANE QUEIROZ DE LIMA 
Secretária Municipal de Saúde 

 
FLÁVIA B. LIMA 

Secretária Municipal de Saúde Adjunta 
 
 

CRISTIENE BARBOSA LIMA 
Coordenadora de Vigilância Epidemiológica 

 

JÉSSICA PEREIRA DE MELO 
Coordenadora de Atenção Básica 

 

 

 

 

 

 

Responsável elaboradora 

Cristiene Barbosa Lima 

Colaboradores 

Técnicos da SMS de Craíbas 

 

 



 

 

Estado de Alagoas 
Secretaria Municipal de Saúde de Craíbas 
CNPJ: 11.343.711/0001-85 

Pá
gi

na
3 

 

Lista de Abreviaturas 

 

CAPS Centro de Atenção Psicossocial 
CAF Central de Abastecimento Farmacêutico 
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ECD Endemias e Controle de Doenças 
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NASF Núcleo de Apoio a Saúde da Família 
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APRESENTAÇÃO 

 

  A elaboração do “Plano de Contingência Municipal de Craíbas para Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus” foi considerada pela Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional, bem como Declaração de Pandemia pela Organização 

Mundial de Saúde – OMS, em decorrência da infecção humana pelo novo COVID-19 

(coronavírus); Considerando a Portaria nº 188 de 3 de fevereiro de 2020 do MS, que dispõe 

sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública, especialmente a obrigação de 

articulação dos gestores do SUS; Considerando o Decreto Nº 69.541 de 19 de março de 2020 

do Poder Executivo do Estado de Alagoas, que Declara a situação de Emergência no Estado; 

Considerando o Decreto nº 02, de 17 de março de 2020 do Poder Executivo do Município de 

Craíbas que Declara a medidas Temporárias e Emergenciais de prevenção de contágio pelo 

COVID-19 (novo coronavírus), e apresenta o enfrentamento ao COVID-19 (coronavírus) 

obedecendo todas as medidas e determinações que se fazem necessárias conforme legislação 

vigente da ANVISA, com o uso de EPI para os trabalhadores e as devidas orientações 

preventivas ao setor privado municipal e usuários do Sistema Único de Saúde. 

  Seguindo as determinações do Art. 15º do Decreto Municipal supracitado, a 

elaboração e posterior operacionalização do Plano sejam bem-sucedidas e que o documento 

elaborado se consolide como um instrumento organizacional norteador dos processos de 

trabalho relacionados ao controle da doença, é imprescindível que os gestores municipais 

trabalhem de forma homogênea e intersetorialmente articulando-se principalmente com a 

Secretaria Municipal de Saúde que coordenará a integração juntamente com as equipes de 

Vigilância Epidemiológica e da Atenção Básica em uma agenda comum de reuniões técnicas, 

de modo que todos participem de sua construção. 

  Com a finalidade de fornecer substratos e nortear os profissionais e os serviços de 

Atenção Primária à Saúde - APS, do município de Craíbas, no que concerne ao manejo clínico 

e às ações de prevenção, vigilância e proteção profissional durante a pandemia ocasionada 

pelo COVID – 19. 

 



 

 

Estado de Alagoas 
Secretaria Municipal de Saúde de Craíbas 
CNPJ: 11.343.711/0001-85 

Pá
gi

na
6 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Caracterização do Município 

O município tem seu acesso pelo Sul através da AL- Cidade de Maria com acesso pela AL-

220, e pelo Norte através da AL-486, com acesso pela AL-115.  
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           O município de Craíbas - AL está situado na 2ª macrorregião e 7ª Região de Saúde, 

participa do Consórcio CONISUL, ocupando uma área total de 271,333 km², com uma 

altitude de 253 metros acima do nível do mar, dista 153 km da capital, Maceió. Suas 

coordenadas “geográficas “são: 9º 37' 4" de latitude sul e 36° 46’ 3” de longitude oeste de W. 

Greenwich. 
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Tabela 01 – Pirâmide da População de acordo com a faixa etária e sexo no ano 
de 2010. 

 

 
Fonte: IBGE- Censo Demográfico 2010 

O município apresenta as características diferentes das apresentadas pelo Brasil, ou 

seja, o que se observa é um alargamento da base, que é a população mais jovem e um maior 

estreitamento do topo, que são os idosos, que é reflexo das condições socioeconômicas da 

população e também da falta de acesso à tecnologia dos serviços de saúde das grandes 

cidades. 

Quanto à distribuição de pessoas por faixa etária, destaca-se de 10 a 14 anos com 6,0% 

de homens e 6,2% de mulheres, sendo esta a maior faixa etária do município no geral 

atingindo o marcador de 12,2% da população residente no ano de 2010.  
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Tabela 02 – População de acordo com a faixa etária no ano de 2012. 

 
Faixa Etária Masculino Feminino Total 

0 a 4 anos 1.082 1.022 2.104 
5 a 9 anos 1.147 1.139 2.286 
10 a 14 anos 1.364 1.413 2.777 
15 a 19 anos 1.231 1.220 2.451 
20 a 29 anos 1.999 2.032 4.031 
30 a 39 anos 1.404 1.503 2.907 
40 a 49 anos 1.211 1.252 2.463 
50 a 59 anos 836 947 1.783 
60 a 69 anos 610 620 1.230 
70 e mais 412 477 889 
Total 11.296 11.625 22.921 
Fonte: IBGE-2012 

Podemos observar na Tabela 02 acima do censo em 2012 que a população do 

sexo feminino representa 51% e 49%% são do sexo masculino. A população de 60 anos e 

mais representa 9,2% da população 2.119 hab que estão na faixa etária de maior 

vulnerabilidade para a infecção do COVID-19. Comparando com os dados populacionais 

do ano 2016 os percentuais permaneceram iguais após quatro anos.  

 

Tabela 03 – Índice de Desenvolvimento Humano – IDH de Craíbas em 2010. 
 

Quadro do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M 
Município de Craíbas – Período: 2010 

ANO IDH-M EDUCAÇÃO LONGEVIDADE RENDA 
RANKING 

MUNICIPAL 
2010 0,525 0,408 66,22 199,54 5432ª 

Fonte: PNUD – Atlas de Desenvolvimento Humano 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Craíbas é baixo 

(0,525), sendo considerado mediano para os parâmetros da 7ª Região de Saúde. 

Esse índice leva em conta a longevidade, a educação e a renda e guarda estreita 

relação entre condições de vida e o processo saúde-doença vivenciado pela 

população. 
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2 - OBJETIVOS  
 
2.1 - Objetivo Geral  
 
Orientar a Rede de Serviços no município para atuação na prevenção, identificação e manejo 
oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus de modo a mitigar os 
riscos de transmissão sustentada no território.  
 
2.2 - Objetivos Específicos  
 
• Evitar transmissão do vírus na comunidade;  

• Evitar que os casos confirmados evoluam para o óbito, por meio de suporte clínico;  

• Orientar os serviços de Atenção à Saúde.  

•Orientar os serviços de Assistência Social;  

• Orientar os serviços de Educação. 

 
 
 3. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

A Vigilância Epidemiológica no município desenvolve um conjunto de atividades que 

permite a consolidação de informações, e em decorrência de sua análise tomamos 

conhecimento do comportamento das doenças e agravos, sua detenção e até mesmo a 

possibilidade de prever alterações em seus fatores condicionantes. A partir da análise desses 

dados, desenvolvemos as recomendações e medidas mais indicadas e eficientes que levem à 

prevenção e o controle de determinadas doenças (agravos como parte de um processo 

adequado de planejamento de saúde para os nossos munícipes). A equipe de epidemiologia 

local busca desenvolver suas atividades voltadas para o compromisso nas notificações e 

investigações referentes aos agravos de notificação compulsória e outros que necessitem de 

vigilância. 

A Vigilância Epidemiológica do município atua juntamente com as equipes do 

Programa Saúde da Família, que são responsáveis pelas notificações/informações. Possui 16  

unidades notificantes, 10 UBS de referência, 03 Postos de Apoio, 01 Casa Maternal, 01 

Centro de Especialidade e 01 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), com uma cobertura de 

100 % de informação. 

  No tocante ao Sistema de Informação de Agravo de Notificação – SINAN, este é 

alimentado semanalmente, facilitando o acompanhamento dos casos e garantindo ao 

município informações sobre doenças que afetam a nossa população e as áreas mais 

prejudicadas. Já a Notificação Negativa Paralela é enviada semanalmente a SESAU/AL, não 
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ocorrendo casos suspeitos de Poliomielite/PFA, Sarampo/Rubéola e Tétano Neonatal. Estes 

são de comunicação obrigatória à autoridade de saúde. É, portanto, um instrumento relevante 

para auxiliar o planejamento da saúde, definir prioridades de intervenção, além de permitir 

que seja avaliado o impacto das intervenções. 

DEFINIÇÕES DE CASO  
 
O paciente com a COVID-19, de modo geral, apresenta os seguintes sintomas e sinais: febre 
(>37,8ºC), tosse, dispneia, mialgia, fadiga, sintomas respiratórios e sintomas gastrointestinais, 
como diarreia (mais raros). 
  
1. Caso de Síndrome Gripal (SG)  
Indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse 
OU dor de garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia OU artralgia, 
na ausência de outro diagnóstico específico.  
 
2. Caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)  
Indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse 
OU dor de garganta E que apresente dispneia OU saturação de O2 < 95% OU desconforto 
respiratório OU que evoluiu para óbito por SRAG, independente da internação.  
 
3. Caso confirmado de SRAG pelo SARS-CoV 2  
Caso de SRAG com confirmação laboratorial para o SARS-CoV 2. 

3.1  - Pandemia COVID-19  
 
  O novo Coronavírus (2019-nCoV) é um vírus identificado como a causa de um surto 

de doença respiratória detectado pela primeira vez em Wuhan, China. Os coronavírus causam 

infecções respiratórias e intestinais em humanos e animais; sendo que a maioria das infecções 

por coronavirus em humanos são causadas por espécies de baixa patogenicidade, levando ao 

desenvolvimento de sintomas do resfriado comum, no entanto, podem eventualmente levar a 

infecções graves em grupos de risco, idosos e crianças. Previamente a 2019, duas espécies de 

coronavírus altamente patogênicos e provenientes de animais foram responsáveis por surtos 

de síndromes respiratórias agudas graves. Ainda não há vacina ou medicamentos específicos 

disponíveis e, atualmente, o tratamento é de suporte e inespecífico (BRASIL, 2020a).  

 
 
 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO NO BRASIL  
Dados até 02/04 do MS somam 7.910 casos confirmados em todos os Estados e no Distrito 
Federal, e 299 óbitos em 22 UFs (AM, RO, AL, BA, CE, MA, PA, PE, PI, RN, MG, RJ, SP, 
DF, ES, GO, MS, PB, PR, RS, SE e SC). 
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 CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO EM ALAGOAS 
 
  Até 23/03 todos os casos confirmados foram importados ou referiram vínculo 
epidemiológico com caso confirmado laboratorialmente. Em 24/03 o 12º caso confirmado não 
tinha histórico de viagem para área de transmissão sustentada da doença, nem referiu contato 
com caso suspeito ou positivo. Com isso, caracterizou-se a transmissão comunitária da 
COVID–19 em Alagoas.  
 
Tem casos suspeitos e confirmados nos município das 10 Regiões de Saúde do Estado. 
 
 Até o dia 02 de abril de 2020 Alagoas apresentou 696 Casos Notificados, 352 Casos 
Suspeitos, 18 Casos Confirmados e 1 Óbito. Craíbas registrou 05 casos suspeitos. Com isso, 
o país começou a entrar em uma nova fase, buscando criar condições para diminuir os danos 
que o vírus pode causar à população por meio da prevenção (OPAS Brasil, 2020).  
  O Ministério da Saúde do Brasil anunciou recentemente uma série de orientações para 
reduzir o contágio da doença, incluindo questões relacionadas à aglomeração de pessoas, 
grandes eventos, pessoas que retornam de viagens internacionais, cumprimentar evitando 
apertos de mão e beijos, entre outras (OPAS Brasil, 2020).  
  As medidas gerais incluem ainda o reforço da prevenção individual com a etiqueta 
respiratória (como cobrir a boca com o antebraço ou lenço descartável ao tossir e espirrar), o 
isolamento domiciliar ou hospitalar de pessoas com sintomas da doença por até 14 dias, além 
da recomendação para que pacientes com casos leves procurem os postos de saúde (OPAS 
Brasil, 2020).  
  Os vírus respiratórios se espalham pelo contato, por isso a importância da prática da 
higiene frequente, a desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência, como 
celulares, brinquedos, maçanetas, corrimão, são indispensáveis para a proteção contra o vírus. 
Até mesmo a forma de cumprimentar o outro deve mudar, evitando abraços, apertos de mãos 
e beijos no rosto. Essas são as maneiras mais importantes pelas quais as pessoas podem 
proteger a si e sua família de doenças respiratórias, incluindo o coronavírus (OPAS Brasil, 
2020). 

 
3.2. A VIGILÂNCIA DA INFECÇÃO PELO COVID-19  
 
 DEFINIÇÃO DE CASO DE INFECÇÃO HUMANA  

 
Acolher e avaliar rapidamente todas as pessoas, independentemente da idade, que apresentem 
febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, 
cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, entre outros). 
Febre: temperatura corporal acima de 37,8 ºC, conforme verificação axilar. Para as pessoas 
com os sintomas acima, em casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, priorizar o 
atendimento, ofertar máscara cirúrgica imediatamente e isolar (acomodar a pessoa suspeita, 
em local ventilado e sem circulação de pessoas sem proteção) sempre que possível. 
 

 São considerados casos suspeitos de infecção humana pelo COVID-19  
 
Situação 1: Pessoa residente em Craíbas que apresente febre e, pelo menos, um dos sinais ou 
sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal 
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ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, 
sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia);  
 
Situação 2: Pessoa que, nos últimos 14 dias, retornou de viagem internacional ou de qualquer 
estado do Brasil e que apresente febre e, pelo menos, um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 
dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade 
para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de 
asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia)  
 
 São considerados casos prováveis de infecção humana pelo COVID-19  

 
Situação 3: Contato Próximo* - Pessoa que, nos últimos 14 dias, teve contato próximo de 
caso suspeito ou confirmado para COVID-19 e apresente febre ou, pelo menos, um sinal ou 
sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou 
conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais 
de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia);  
 
 
Situação 4: Contato Domiciliar - Pessoa que manteve contato domiciliar com caso 
confirmado para COVID-19 nos últimos 14 dias E apresente febre ou, pelo menos, um sinal 
ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal 
ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, 
sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) ou outros sinais e 
sintomas inespecíficos como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, gânglios 
linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência.  
 
 
*CONTATO PRÓXIMO (pode incluir visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de 
assistência médica):  
 
• Pessoa que esteve a aproximadamente dois metros (2 m) de um paciente suspeito ou 
confirmado, por 15 minutos ou mais;   

 
 

• Pessoa que convive no mesmo ambiente com casos suspeito em ambiente de trabalho, sala 
ou área de atendimento, aeronaves e outros meios de transporte, escola ou pré-escola;  

• Pessoa que teve contato eventual (horas) com caso confirmado.  

 

* CONTATO DOMICILIAR: contato íntimo ou contato prolongado na residência de caso 
confirmado (pode incluir morar ou cuidar).  

 

  Desde o primeiro atendimento, a pessoa com suspeita de novo coronavírus deve 
utilizar máscara cirúrgica. Realizar o atendimento da pessoa com suspeita do novo 
coronavírus em sala privativa ou com menor circulação de pessoas, mantendo a porta fechada 
e o ambiente ventilado. Realizar higiene adequada das mãos, respeitando os cinco momentos 
de higienização:  
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1 – antes de contato com a pessoa;  

2 – antes da realização de procedimento;  

3 – após risco de exposição a fluidos biológicos;  

4 – após contato com a pessoa;  

5 – após contato com áreas próximas à pessoa, mesmo que não tenha tocado a pessoa, 
cuidando direta ou indiretamente da pessoa. 

 

 Caso confirmado de infecção humana pelo COVID-19  
 
Critério laboratorial: caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-PCR em 
tempo real, pelo protocolo Charité.  
Critério clínico-epidemiológico: caso suspeito ou provável com histórico de contato 
próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente por COVID-19, que apresente 
febre ou, pelo menos, um dos sinais e sintomas respiratórios nos últimos 14 dias após o 
contato, e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.  
 
 Caso descartado de infecção humana pelo COVID-19  

 
Caso que se enquadra na definição de suspeito e apresenta confirmação laboratorial para outro 
agente etiológico ou resultado negativo para COVID-19.  
 
 Caso descartado de infecção humana pelo COVID-19  

 
Caso notificado que não se enquadra na definição de caso suspeito. Nessa situação, o registro 
será excluído da base de dados nacionais. 

Considerar os demais diagnósticos diferenciais pertinentes e o adequado 
manejo clínico. Em caso de suspeita para influenza, não retardar o início do 
tratamento com fosfato de oseltamivir, conforme protocolo de tratamento. 

 

3.3. Notificação 

  É obrigatória a notificação de doenças de notificação compulsória e agravos por parte 

de todos os profissionais de saúde, que deve utilizar a Ficha de Notificação/Investigação. 

Notificação dos casos de SRAG:  
Os casos de SRAG devem ser notificados de imediato (em até 24 horas) pelo profissional de 
saúde responsável pelo atendimento, com o preenchimento da ficha de SRAG e inserção dos 
dados no SIVEP GRIPE e ESUS-VE. Ao notificar um caso a comunicação ao CIEVS deverá 
ocorrer de forma imediata.  
As informações relativas à síndrome gripal (SG) serão divulgadas em Informe específico, a 

partir do dia 06/04/2020. 
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   A notificação da suspeita é imediata e deve ser realizada pelo meio de comunicação 

mais rápido disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento do caso que se enquadra na 

definição de suspeito. 

 
 A notificação é feita ao Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância 

em Saúde de Alagoas (CIEVS/AL) 

 Por telefone:  

 (82) 3315-2059/ 08002845415 (Horário comercial – todos os dias). 

 (82) 98882-9752(24hs). 

 Por e-mail: notifica@saude.al.gov.br. 

 O CIEVS/AL atende 24 horas, todos os dias, inclusive nos finais de semana, feriados. 

 
  Para a notificação e investigação de casos suspeitos do COVID-19todos os serviços 
públicos e privados devem utilizar o FORMULÁRIO PADRONIZADO (Anexo I), disponível 
em http://bit.ly/2019-ncov. O serviço que atender o caso suspeito deve imprimir e preencher 
essa ficha, aguardando a equipe do CIEVS/AL que recolherá as notificações. No caso de 
dificuldades para acessar a ficha contatar o CIEVS/AL. ACID10 a ser utilizada é a: B34.2 –
Infecção por Coronavírus de localização não especificada. 
  

Coleta de Amostras Clínicas: Em todos os casos de SRAG deve ser realizada coleta de 
secreção da nasofaringe (NSF) e orofaringe, utilizando 3 swabs (2 para NSF e 1 para 
orofaringe), acondicionados no mesmo meio de transporte viral e encaminhada para o 
LACEN-AL, acompanhada da ficha de SRAG e cadastro no GAL. A coleta deve ser 
realizada, preferencialmente, até o 3º dia do início dos sintomas, podendo ser feita até o 7º 
dia.  
 
A coleta de NSF para diagnóstico da COVID-19 está indicada:  
 Para todos os casos classificados como SRAG e  
 Para profissionais da saúde SINTOMÁTICOS, de maneira a possibilitar a 

continuidade de suas funções com segurança.  
 

Importante!  
A coleta NÃO está indicada:  
 Para pessoas assintomáticas e  
 Para os casos de resfriado ou Síndrome Gripal (SG).  

Coleta de Amostras em Situação de Óbito: No paciente que evoluiu para óbito antes de ter 
sido coletada a amostra de NSF, deve ser realizada a coleta de swab combinado pós óbito. 
Para melhor identificação viral, esse procedimento deve ser realizado de preferência até 6 
horas depois do óbito, podendo ser estendida para até 12 horas. Nesse caso, o próprio hospital 
DEVERÁ realizar a coleta. No óbito de pessoa não internada e que não tenha diagnóstico 
definido, o corpo deve ser encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) para 
realização de autópsia verbal. Para esclarecimentos adicionais contatar o SVO: (82) 3315-
3223  
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Sobre esse assunto acessar o link: 
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-
25mar20-rev5.pdf  
 

 

  

3.4 – FLUXO DA NOTIFICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 
 Monitoramento de contatos de casos Suspeitos  

 

  Em função da informação de casos suspeitos, a equipe da Atenção Primária deverá 
proceder ao monitoramento dos contatos próximos, conforme definição, mediante ligação 
telefônica ou visita domiciliar com o objetivo de identificar precocemente o aparecimento de 
novos casos suspeitos. No caso do surgimento de contato próximo que se enquadre na definição 
de caso provável a equipe de saúde deve proceder conforme fluxo de notificação.  
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3.5 -  PREVENÇÃO COMUNITÁRIA  
 
  Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção pelo COVID-19. A melhor 
maneira de prevenir a infecção é evitar a exposição ao vírus. Como há comprovação de 
transmissão local do COVID-19 no Brasil, não há recomendação de medidas adicionais além dos 
cuidados individuais de rotina. Esses cuidados pessoais são indicados para quaisquer infecções 
respiratórias como forma de prevenção e propagação de vírus respiratórios, a saber:  
 
 Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então 

higienize com álcool em gel 70%.  
 Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço descartável ou com o braço, e não com 

as mãos.  
 Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.  
 Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado.  
 Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou 

espirrando.  
 Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato 

físico, mas sempre com um sorriso no rosto.  
 Higienize com frequência o celular e brinquedos das crianças.  
 Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.  
 Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.  
 Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente, idosos e 

doentes crônicos e fique em casa até melhorar.  
 Durma bem, tenha uma alimentação saudável e faça atividade física.  

 
3.6  - ISOLAMENTO DOMICILIAR  
 
   A pessoa infectada com o Coronavírus pode transmitir o vírus enquanto apresentar 
sintomas respiratórios. Dessa forma, após ser avaliado pela equipe de saúde e se não houver 
necessidade de internação hospitalar, o doente deve permanecer em casa enquanto estiver com 
sintomas da doença, em ISOLAMENTO DOMICILIAR.  
 

Cuidados no domicílio:  
 

• Evitar tocar olhos, nariz ou boca; Lavar as mãos várias vezes ao dia com sabonete e água, ou 
usar álcool gel, principalmente depois de tossir ou espirrar;  

• Não receber visitas enquanto os sintomas persistirem; Enquanto permanecer com sintomas 
respiratórios, deve usar máscara cirúrgica ao sair do seu quarto e trocar a máscara sempre que 
estiver úmida;  
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• Na ausência da máscara, proteger a boca e o nariz ao tossir ou espirrar com lenços descartáveis 
(ex: papel higiênico, papel toalha, guardanapo ou lenço de papel); Ficar em quarto sozinho (se 
possível) e mantê-lo ventilado;  

• Sair de casa apenas em situações emergenciais.  

• Ao sair de casa, sempre colocar máscara cirúrgica. Se houver piora dos sintomas, procure o 
hospital de referência.  

• Se houver piora dos sintomas, procure o hospital de referência  
 
 
 
3.7. Análise e Publicação de Dados 

  A Coordenação local utilizará relatórios da base de dados do SINAN local 

semanalmente. Sendo diagnosticados casos positivos será comunicado a ESF correspondente 

para e acompanhamento e providências cabíveis, quanto ao bloqueio e busca ativa de casos 

suspeitos do Coronavírus. 

  A equipe publicará as informações através do Boletim Epidemiológico Semanalmente 

e os dados serão encaminhados para o nível estadual. 

3.8  - Rede de Atenção à Saúde Municipal 

   

  A necessidade de ajustes dos serviços para contenção da propagação desta doença e a 

priorização no atendimento a pacientes suspeitos ou confirmados com a mesma, a Secretaria 

Municipal de Saúde dispõe e manterá todos os serviços funcionando com atendimento médico, de 

enfermagem e odontológico em regime de demanda espontânea, urgência e emergência, visando, 

prioritariamente, a não aglomeração de pessoas nos serviços de saúde.  

  Assim, abaixo estão descritos os principais tipos de atendimentos fornecidos pelas 

Unidades Básicas de Saúde e o direcionamento nos atendimentos. Foi elaborado um fluxograma 

para atendimento e detecção precoce de covid-19 em unidades de saúde para melhor conduzir o 

paciente diante um caso suspeito de contaminação pelo vírus. 
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A estrutura da Rede de Atenção à Saúde Municipal é composta pelos seguintes serviços de 
saúde: 

CNES Nome Fantasia 

2011719 POSTO DE SAUDE ROSA MISTICA (Vila Folha Miúda) 
– ESF04-ESBMod1 - Mais Médicos 

2011441 USF EDIVALDO CORREIA BARBOSA (COHAB)  
ESF01-ESBMod1 - Mais Médico 

2003929 POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO PSF CRAIBAS (MARRUAS) 
ESF03-ESBMod1 – Convencional 

6169058 CAPS SEBASTIAO MALAQUIAS DA SILVA 

2004682 POSTO DE SAUDE SAO CRISTOVAO (Santa Rosa)  
ESF02-ESBMod1 – Convencional 

6265189 CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

2004674 POSTO DE SAUDE SAO JOSE (Apoio do Santa Rosa) 

2003937 CENTRO DE SAUDE DE CRAIBAS 

6423965 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CRAIBAS 

2011425 NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA 

2003902 POSTO DE SAUDE BOM JESUS (Apoio do Marruais) 



 

 

Estado de Alagoas 
Secretaria Municipal de Saúde de Craíbas 
CNPJ: 11.343.711/0001-85 

Pá
gi

na
20

 

2003910 CASA MATERNAL FREI DAMIAO 

5836794 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LAGOA DA ANGELICA 
ESF07-ESBMod1 – Convencional 

2011433 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CRAIBAS 
(Pau Ferro) ESF08 e (Craibas 2) SF06-ESBMod1 Convencional 

7958498 UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE SIMAO DE MELO (Serrote) 
ESF10-ESBMod1 – Não habilitada pelo MS 

7724071 UNIDADE BASICA DE SAUDE EXPEDITO LUIZ DA SILVA (Ipojuco) 
ESF09-ESBMod1 Convencional 

6264875 CENTRO DE REABILITACAO ADILSON ABEL DA SILVA 

2004666 POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA APARECIDA (Lagoa do 
Algodão) ESF05-ESBMod1 Mais Médico 

7808852 POLO DE ACADEMIA DE SAUDE DE CRAIBAS 

6065848 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE CRAIBAS 

 

4. VIGILÂNCIA E ASSISTÊNCIA DE CASOS 

 

4.1  - Unidade Sentinela  

 

  Diante da Pandemia do coronavírus (COVID-19) fica estabelecido o Centro de 
Atendimento Especializado, localizado do Centro da cidade, como a Unidade Sentinela para 
atendimento dos casos suspeitos do coronavírus. 

  O horário de funcionamento inicialmente será das 13h às 18h, de segunda a sexta. Se 
houver aumento da demanda dos casos a Unidade passará a funcionar em horário ampliado. 

  O objetivo é minimizar o fluxo de atendimento da Casa Maternal e dar suporte às 
Unidades Básicas de Saúde, reduzindo os riscos de transmissão local. A Secretaria da Saúde 
orienta que a população evite aglomerações nos Postos de Saúde, e que procure esses locais 
somente em caso de urgência. 

  A Unidade Sentinela fica responsável pela assistência inicial aos pacientes suspeitos, 
com atendimentos ambulatoriais e de baixa complexidade. A equipe multidisciplinar conta 
com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente administrativo e auxiliar de serviços 
gerais. 

  Em casos mais graves, os pacientes serão encaminhados para a Casa Maternal Frei 
Damião de Craíbas, caso o paciente necessite de tratamento intensivo será encaminhado para 
o Hospital Escola Dr. Elvio Auto em Maceió, referência determinada pela Secretaria Estadual 
de Saúde - SESAU. 
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 Central de Abastecimento Farmacêutico  
 
  A Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) é responsável por programar, adquirir, 
distribuir e monitorar os medicamentos e insumos em nosso município. A CAF por ser 
estabelecimento de saúde onde se tem contato direto com muitos pacientes, foram dadas as 
orientações aos funcionários do setor para usarem os equipamentos de proteção individual - EPI. 
O horário de funcionamento permanece o mesmo. CAF de segunda à sexta das 07:00h às 13:00h. 
As Farmácias Básicas funcionam de segunda à sexta das 07:00h às 17:00h nas UBS.  
 
 Casa Maternal Frei Damião 

 
  A Casa Maternal Frei Damião, atua de forma integrada à rede de saúde local ofertando 
serviços à população. É um serviço com estrutura de complexidade intermediária entre as 
Unidades Básicas de Saúde e as portas de urgências hospitalares, onde em conjunto com essas 
compõem uma rede organizada de atenção às urgências e emergências.  
  Dispõe 08 leitos de internações, sendo 05 clínicos e 03 obstétricos, 01 sala de 
estabilização, 01 sala de triagem. O atendimento é de 24 horas nas áreas de urgência e emergência 
com Pronto Atendimento. Diante da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-D19), atenderá 
casos de urgência e emergência, afim de evitar aglomerações e assim contribuir para a redução da 
cadeia de transmissão. Priorizamos o atendimento para usuários com sintomas respiratórios, 
realizando uma triagem mais rápida, de forma a diminuir o tempo de permanência na sala de 
espera.  
• Evitar o excesso de acompanhante em caso de paciente que não necessite.  

• Criando uma enfermaria para os pacientes com suspeita de infecção do Coronavírus19, evitando 
aglomerações.  

• Orientação geral na sala de espera, principalmente ao grupo de risco.  

• Disponibilizar máscaras cirúrgicas desde a chegada do paciente com suspeita ao serviço de 
saúde, até o local de isolamento.  
 
Procurar o atendimento hospitalar somente se necessário, apresentando os seguintes sintomas 
suspeitos do Coronavírus:  
 

• FEBRE  

• TOSSE  

• DOR DE GARGANTA  

• E DIFICULDADE PARA RESPIRAR  

 
Ou em caso de Urgência e Emergência:  
 

• FEBRE ACIMA DE (37.7).  

• FALTA DE AR  

• DESMAIO  
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• DOR TORÁCICA  

• DIARREIA/VÔMITOS  

• PA > 180 X 100  

• HIPER /HIPOGLICEMIA  

• SANGRAMENTOS  

• FERIMENTOS/CORTES  

• ACIDENTES: CARRO; MOTO.  

• QUEIMADOS  

• DOR ABDOMINAL INTENSA  

 

 
RECURSOS HUMANOS DA CASA MATERNAL FREI DAMIÃO 
 

CATEGORIA CARGA HORÁRIA QUANT.
VÍNCULO 

MUNICIPAL 
ESTADUAL 

EFETIVO CONTRATO 
Medico 24 07 02 05  

Enfermeiro 30 01 01   
Enfermeiro 40 03  03  
Motorista 30 04 04   
Motorista 40 06  06  
Porteiro 30 07 03 03 01 

Recepcionista 30 03 03   
Recepcionista 40 03  03  

Serviços Gerais 40 04 02 02  
Serviços Gerais 30 02 02   

Parteira 30 02 02   
Parteira 40 04 01 03  

Auxiliar Enfermagem 30 01 01   
Auxiliar Enfermagem 40 07 01 06  

Lavadeira 30 02 01 01  
Cozinheira 30 03 01 02  
Aux. Adm. 30 02 02   

 
 
 
4.2 Vigilância Sanitária - É a parcela do poder de polícia do Estado destinada à proteção e 

promoção da saúde, que tem como principal finalidade impedir que a saúde humana seja 

exposta a riscos ou, em última instância, combater as causas dos efeitos nocivos que lhe forem 

gerados, em razão de alguma distorção sanitária, na produção e na circulação de bens, ou na 

prestação de serviços de interesse à saúde. 

  Diante dos dados expostos pela Organização Mundial de Saúde OMS e o Ministério 

da Saúde, em relação à pandemia do COVID-19 (coronavírus), a fim de prevenir o 

surgimento de possíveis casos da doença, a Vigilância Sanitária estabeleceu algumas 

estratégias:  
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 Visitação à feira livre, estabelecimentos comerciais públicos e privados (mercados, 

mercearias, farmácias, panificação, laboratórios, entre outros), serviços de saúde 

públicos e privados para orientações e fiscalização quantos aos cuidados preventivos a 

contaminação do COVID-19;  

 Conscientização aos portadores de grupos de riscos, principalmente quanto à 

importância de não estarem circulando devido ao risco de contaminação;  

 Fiscalização em relação à distância adequada entre às bancas da feira;  

 Fiscalização em relação à distância adequada nas filas entre os clientes dos 

estabelecimentos de instituições financeiras (bancos, lotérica); 

 Sugerindo, orientando, mantendo e fiscalizando as medidas necessárias da adoção de 

informação de hábitos de higiene básicos aliada com a ampliação de rotinas de 

limpeza em áreas de circulação suficientes para a redução significativa do potencial do 

contágio do COVID-19; 

 Elaborar material informativo para orientar os viajantes quanto à prevenção e controle 

a infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV).  

 Fiscalização dos estabelecimentos abertos fora do Decreto Municipal e Estadual. 

(ANEXO II e III)  

4.3 – Endemias e Controle de Doenças 

Fazendo parte da estrutura organizacional da Vigilância Epidemiológica a Equipe de ECD irá 

apoiar os serviços desenvolvidos pela Equipe da Vigilância Sanitária em relação à pandemia 

do COVID-19 (coronavírus), a fim de prevenir o surgimento de possíveis casos da doença, a 

ECD estabeleceu algumas estratégias:  

 Desinfecção e higienização dos estabelecimentos e ruas de maior circulação. 
 

5.  Controle 

Ações programadas para o período vigente conforme prioridades: 

 Investigar os casos suspeitos do Coronavírus;  

 Garantir o diagnóstico e tratamento adequado;  

 Realizar atividades educativas; 

 Avaliar as localidades do município segundo prevalência de casos; 

 Avaliar as localidades do município segundo dados disponíveis. 
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5.1 Recursos Financeiros 

   A Fonte dos Recursos Financeiros serão de origem da União, Estado e Município. O 
Município podendo ser através da contrapartida em mão-de-obra e em serviços da rede local 
dos serviços de saúde.  

  Os Recursos Financeiros para o combate ao COVID -19 serão depositados no FMS. 

  Os Recursos Financeiros não estão vinculas diretamente aos grupos, serão 
classificados nas subfunções:    
 301 - Atenção Básica   
 302 - Média e Alta Complexidade, e  
 305 – Vigilância à Saúde  

 

Classificação  

Crédito Extraordinário  

Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional  

  Os Processos Administrativos de Empenhos devem permanecer destacados e 
separados para facilitar na prestação de contas junto aos órgãos externos fiscalizadores. 

  Os Recursos Financeiros poderão ser aplicados ações assistenciais, na prevenção e na 
promoção de saúde: 

 Divulgação em serviços de som, panfletos e cartilhas de orientações para a população 

em geral;  

 Treinamento, oficina e palestra para os profissionais das equipes de saúde;  

 Aquisição de insumos em geral para pacientes e profissionais de saúde; 

 Medicamentos para o combate do coronavírus para os pacientes em tratamento, 

receitados pelos médicos das equipes;   

 Testes rápidos para o COVID-19;  

 EPI’s para os profissionais das equipes de trabalho: luvas, máscaras, protetores faciais, 

aventais, capas e outros; 

 Material para higienização e desinfecção; 

 
O quantitativo do material a ser adquirido será definido pela coordenação da 
Vigilância Epidemiológica baseada no público alvo limitando-se a disponibilidade do 
saldo do Crédito Extraordinário.   
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6. CRONOGRAMA OPERACIONAL 
 
 

Ações 
2020 

MAR ABR MAI JUN JUL 
Apresentação e apreciação para 
aprovação no CMS 

X     

Público Alvo: Conselheiros Municipais de Saúde Setor Responsável: Gestor e Coordenação 
 Palestra em detecção e manejo 
clínico  

X X    

Público Alvo: Profissionais dos serviços de saúde Setor Responsável: Coordenação e Prof. Especializado 
 Oficina em notificação, 
investigação e análise de dados 

 X    

Público Alvo: Profissionais dos serviços de saúde Setor Responsável: Coordenação e Prof. Especializado 
 Qualificação do exame clínico 
para perfeiçoar a investigação 
de contatos e diagnósticos de 
casos novos 

 X X X  

Público Alvo: Unidades dos Serviços de Saúde e CMS Setor Responsável: Coordenação 
Elaborar Boletim 
Epidemiológico semanalmente 

X X X X  

Prestação de Contas     X 

Público Alvo: Unidades dos Serviços de Saúde e CMS Setor Responsável: Coordenação 
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08 - ANEXOS 

ANEXO I – FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO. 

ANEXO II – DECRETO MUNICIPAL Nº 02, DE 17 DE MARÇO DE 2020. 

ANEXO III - DECRETO ESTADUAL Nº 69.541, DE 19 DE MARÇO DE 2020. 
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Anexo I – Ficha de Notificação/Investigação 
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ANEXO II  - 

DECRETO Nº 02, DE 17 DE MARÇO DE 2020 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 02, DE 17 DE MARÇO DE 2020. 

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO, NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, DE 
MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS DE 
PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO COVID-19 (NOVO 
CORONAVÍRUS), BEM COMO SOBRE RECOMENDAÇÕES NO 
SETOR PRIVADO MUNICIPAL. 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE CRAÍBAS no uso de suas atribuições legais e 
considerando a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos termos declarados pela 
Organização Mundial da Saúde: 
   CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos 
termos declarados pela Organização Mundial de Saúde (OMS); 
   CONSIDERANDO as recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde em 13 de 
março de 2020; 
   CONSIDERANDO que na data de 16 de Março de 2020 foi, oficialmente, confirmado 
um caso de Novo Coronavírus, COVID-19, no estado de Alagoas, pela Secretaria Estadual de Saúde; 
   CONSIDERANDO que a situação demanda o urgente emprego de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 
disseminação da doença no Município, 
   DECRETA: 

Artigo 1º - Suspensão, no âmbito do Município de Craíbas/AL, as atividades educacionais em todos os 
cursos, escolas da rede de ensino pública e privada, pelo prazo de 15 (quinze) dias a partir de 18 de 
março de 2020, devendo tais encontros serem remarcados oportunamente após oitiva do Comitê 
Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde; 

Artigo 2º - Suspensão, pelo prazo de 90 (noventa) dias, qualquer autorização para a realização de 
eventos coletivos, que impliquem em aglomerações de pessoas para público igual ou superior a 50 
(cinquenta) pessoas, realizados por órgãos ou entidades da Administração Pública direta, indireta, 
privados, com ou sem fins lucrativos, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja mudança do 
cenário epidemiológico que justifique tal medida, com possibilidade de revisão a qualquer tempo: 

§ 1º Os órgãos licenciadores municipais deverão suspender as licenças já concedidas, para eventos 
programados para ocorrerem a partir da data a que se refere o caput deste artigo, envidando esforços 
para dar ciência aos particulares que requereram, valendo-se para tanto de todos os meios de 
comunicação possíveis.  

§ 2º Os eventos só poderão ser remarcados após a oitiva do Comitê Estadual de Saúde e da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
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§ 3º Nas situações em que não for possível o cancelamento ou adiamento, devem ocorrer com portões 
fechados, sem a participação do público. 

§ 4º A vedação para realizar eventos com mais de 50 (cinquenta) pessoas se estende para 
estabelecimentos privados, comerciais já licenciados, inclusive igrejas, cinemas, museus, teatros, 
bibliotecas e centros culturais, os quais ficam impedidos de fazê-los, nos termos do caput deste artigo, 
sob pena de cassação do alvará de licença e funcionamento. 

Artigo 3º - Fica suspenso o funcionamento pelo prazo de 20 (vinte) dias corridos, a partir de 18 de 
março de 2020, de todas as escolas da Rede Municipal de Ensino, cursos presenciais da Escola de 
Governo Municipal, Centros de Convivência de Idosos, Centros de Referência de Assistência Social e 
as perícias médicas realizadas pelo Instituto Municipal de Previdência, exceto perícias com 
possibilidade de prorrogação por igual período. 

§ 1º A carga horária será reorganizada posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de forma 
que não haja prejuízo educacional, sendo inicialmente sugerida a substituição deste período com os 
dias das férias escolares previstas anteriormente para os dias 08 a 21 de julho de 2020; 

§ 2º A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio de seu corpo técnico, deverá reorganizar as 
atividades sócio-assistenciais suprimidas no caput deste artigo de forma a minimizar o impacto àqueles 
em situação de vulnerabilidade social. 

§ 3º No período descrito no caput deste artigo, os servidores municipais que necessitarem do serviço 
de perícia médica deverão entregar, na unidade de recursos humanos do respectivo órgão de lotação, 
a documentação comprobatória da necessidade de afastamento ou da prorrogação de licença já 
concedida. 

Artigo 4º - Os funcionários públicos municipais, com mais de 60 (sessenta anos), a partir de 18 de 
março e até 5 de abril de 2020, devem trabalhar em casa e seguir orientação do titular de cada pasta, 
com exceção dos servidores que atuam na área de segurança pública e no sistema público de saúde. 

Artigo 5º - Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de usufruí-las em data futura, a 
concessão e gozo de férias, Licenças por Interesse Particular – LIPs e a realização e participação de 
cursos não relacionados a qualificação de combate ao COVID-19, de todos os servidores lotados na 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Artigo 6º - Os órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Municipal Direta e Indireta 
deverão organizar campanhas de conscientização dos riscos e das medidas de prevenção para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19), observadas as informações e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde 

Artigo 7º - As reuniões que envolvam população de alto risco para doença severa pelo COVID-19, 
como idosos e pacientes com doenças crônicas, devem ser canceladas. 

Artigo 8º - As instituições de longa permanência para idosos e congêneres devem limitar, na medida 
do possível, as visitas externas, além de adotar os protocolos de higiene dos profissionais e ambientes 
e o isolamento dos sintomáticos respiratórios. 

Artigo 9º - Os locais de grande circulação de pessoas, devem reforçar medidas de higienização de 
superfície para os usuários, em local sinalizado, devendo ainda ser disponibilizadas informações 
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visíveis sobre higienização de mãos, sabonete líquido e papel toalha descartável nos lavatórios de 
higienização de mãos. 

Artigo 10º -  Os serviços de alimentação, tais como restaurantes, lanchonetes e bares, deverão adotar 
medidas de prevenção para conter a disseminação da COVID-19: 

I - disponibilizar álcool gel 70% na entrada do estabelecimento para uso dos clientes; 

II - dispor de anteparo salivar nos equipamentos de bufê; 

III - observar na organização de suas mesas a distância mínima de um metro e meio entre elas; 

IV - aumentar frequência de higienização de superfícies; 

V - manter ventilados ambientes de uso dos clientes. 

Artigo 11º - Os estabelecimentos de ensino deverão manter rotinas de prevenção para conter a 
disseminação da COVID-19, evitando o compartilhamento de utensílios e materiais, aumentando a 
distância entre as carteiras e mesas dos alunos, bem como a frequência de higienização de 
superfícies; 

Artigo 12º - O uso de bebedouros de pressão deve observar os seguintes critérios: 

I - lacrar as torneiras a jato que permitem a ingestão de água diretamente dos bebedouros, de forma 
que se evite o contato da boca do usuário com o equipamento; 

II - garantir que o usuário não beba água diretamente do bebedouro, para evitar contato da boca com a 
haste (torneira) do bebedouro; 

III - caso não seja possível lacrar ou remover o sistema de torneiras com jato de água, o bebedouro 
deverá ser substituído por equipamento que possibilite retirada de água apenas em copos descartáveis 
ou recipientes de uso individual; 

IV - caso o estabelecimento possua implantado em sua rotina a utilização de utensílios permanentes 
(canecas, copos, etc.), estes deverão ser de uso exclusivo de cada usuário, devendo ser higienizados 
rigorosamente; 

V - higienizar frequentemente os bebedouros. 

Artigo 13º - No caso específico de aumento injustificado de preços de produtos de combate e proteção 
ao COVID-19, será cassado, como medida cautelar prevista no parágrafo único do art. 56, da Lei 
Federal n 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o Alvará de Funcionamento de 
estabelecimentos que incorrerem em práticas abusivas ao direito do consumidor. 
Artigo 14º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de 
acordo com a situação epidemiológica do município. 
Artigo 15º - Cabe a Secretaria Municipal de Saúde, editar atos orientativos suplementares. 
Artigo 16º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
    PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS, 17 de março de 2020. 

EDIEL BARBOSA LIMA 
PREFEITO 



 

 

Estado de Alagoas 
Secretaria Municipal de Saúde de Craíbas 
CNPJ: 11.343.711/0001-85 

Pá
gi

na
35

 

ANEXO III - 
 
 

DECRETO ESTADUAL Nº 69.541, DE 19 DE MARÇO DE 2020 
 

DECRETO Nº 69.541, DE 19 DE MARÇO DE 2020. DECLARA 
A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO ESTADO DE ALAGOAS 
E INTENSIFICA AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 
INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID – 19 
(CORONAVÍRUS) NO ÂMBITO DO ESTADO DE ALAGOAS, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso IV do art. 107 da Constituição Estadual, e o que mais consta do Processo Administrativo nº 
E:01101.0000000689/2020, Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional, bem como a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de 
Saúde – OMS, em decorrência da infecção humana pelo novo COVID-19 (coronavírus); 
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 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 do 
art. 196 da Constituição Federal; Considerando a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do 
Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional – ESPIN em decorrência da infecção humana pelo COVID-19 
(coronavírus), especialmente a obrigação de articulação dos gestores do Sistema Único de Saúde – 
SUS como competência do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública – COE-
nCoV; Considerando a proliferação de casos suspeitos nos estados do Nordeste, o que culmina 
com a necessidade de redução da circulação de pessoas e ações mais restritivas no sentido de 
barrar o avanço da disseminação da doença, preservando a saúde da população alagoana, 
especialmente das pessoas mais vulneráveis pela contaminação; e Considerando que uma das 
medidas de controle mais eficaz e importante para controle do avanço COVID-19 (coronavírus) é 
o isolamento social da população durante o período excepcional de surto da doença, DECRETA: 
Art. 1º Fica declarada situação de emergência no âmbito do Estado de Alagoas, da emergência de 
saúde decorrente do COVID-19 (coronavírus). Art. 2º Em caráter excepcional, e por se fazer 
necessário intensificar as medidas de restrição, previstas nos Decretos Estaduais nº 69.529 e 
69.530, ambos de 18 de março de 2020, fica suspenso, em território estadual, por 10 (dez) dias, a 
partir da 0 (zero) hora do dia 21 de março de 2020, podendo ser prorrogado ao final desse período, 
o funcionamento de: I – bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres; II – 
templos, igrejas e demais instituições religiosas; III – museus, cinemas e outros equipamentos 
culturais, públicos e privados; IV – academias, clubes, centros de ginástica e estabelecimentos 
similares; V – lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio ou prestem serviços de 
natureza privada; VI – shoppings centers, galerias/centros comerciais e estabelecimentos 
congêneres, salvo quanto a supermercados, farmácias e locais que prestem serviços de saúde no 
interior dos referidos estabelecimentos; VII – eventos e exposições; e VIII – indústrias, 
excetuadas as dos ramos farmacêutico, alimentício, de bebidas, produtos hospitalares ou 
laboratoriais, alto forno, construção civil, química, gás, energia, água mineral, produtos de 
limpeza e higiene pessoal, bem como os respectivos fornecedores e distribuidores. § 1º No prazo a 
que se refere o caput deste artigo, também ficam vedadas/interrompidas: a) qualquer atividade de 
comércio nas praias, lagoas, rios e piscinas públicas ou outros locais de uso coletivo e que 
permitam a aglomeração de pessoas; b) operação do serviço de transporte rodoviário 
intermunicipal de passageiros, regular e complementar, bem como os serviços de receptivos; e c) 
operação do serviço de trens urbanos. § 2º Não incorrem na vedação de que trata este artigo os 
órgãos de imprensa e meios de comunicação e telecomunicação em geral, servi § 2º Não incorrem 
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na vedação de que trata este artigo os órgãos de imprensa e meios de comunicação e 
telecomunicação em geral, serviço de call center, os estabelecimentos médicos e odontológicos 
para serviços de emergência, hospitalares, laboratórios de análises clínicas, farmacêuticos, 
psicológicos, clínicas de fisioterapia e de vacinação, distribuidoras e revendedoras de água e gás, 
distribuidores de energia elétrica, serviços de telecomunicações, segurança privada, postos de 
combustíveis, funerárias, estabelecimentos bancários, lotéricas, clínicas veterinárias, lojas de 
produtos para animais, lavanderias e oficinas mecânicas. § 3º Não incorrem na vedação de que 
trata este artigo as padarias, lojas de conveniência, mercados, supermercados/congêneres, sendo 
expressamente proibido o consumo local, tanto de bebidas como de comidas. § 4º A suspensão de 
atividades a que se refere o inciso I do caput deste artigo, não se aplica a bares, restaurantes, 
lanchonetes e estabelecimentos congêneres que funcionem no interior de hotéis, pousadas e 
similares, desde que os serviços sejam prestados exclusivamente a hóspedes, bem como de 
hospitais, clínicas da área de saúde. § 5º No período de que trata o caput deste artigo, restaurantes, 
lanchonetes e estabelecimentos congêneres poderão funcionar apenas por serviços de entrega, 
inclusive por aplicativo. § 6º Durante o prazo de suspensão de atividades, lojas e outros 
estabelecimentos comerciais também poderão funcionar por meio de serviços de entrega, 
inclusive por aplicativo, vedado, em qualquer caso, o atendimento presencial de clientes nas suas 
dependências. § 7º A vedação prevista na alínea b, do § 1º deste artigo, iniciar-se-á a partir da 0 
(zero) do dia 23 de março de 2020, até lá devendo as empresas de transporte rodoviário se ajustar 
às novas medidas. § 8º A vedação a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo, terá início a 
partir da 0 (zero) hora do dia 23 de março de 2020. § 9º A vedação a que se refere a alínea c, do § 
1º deste artigo, terá início a partir da 0 (zero) do dia 23 de março de 2020. § 10. Os serviços de 
call center devem reduzir imediatamente 50% (cinquenta por cento) da força de trabalho no local, 
devendo ser implementado em até 10 (dez) dias o serviço de home office. § 11. Excetuam-se 
desse artigo, qualquer prestação de serviço privado relevante para o Estado de Alagoas e 
Municípios. § 12. Não se aplica o disposto neste artigo ao transporte de carga no âmbito do 
Estado de Alagoas. Art. 3º Para atendimento dos fins deste Decreto, poderão ser adotadas as 
seguintes medidas: I – isolamento: separação de pessoas e bens contaminados, transportes e 
bagagens no âmbito intermunicipal, mercadorias e outros, com o objetivo de evitar a 
contaminação ou a propagação do COVID-19 (coronavírus); II – quarentena: restrição de 
atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam 
doentes, ou ainda bagagens, contêineres, animais e meios de transporte, no âmbito de sua 
competência, com o objetivo de evitar a possível contaminação ou a propagação do COVID-19 
(coronavírus); III – determinação de realização compulsória de: a) exames médicos; b) testes 
laboratoriais; c) coleta de amostras clínicas; d) vacinação e outras medidas profiláticas; e e) 
tratamentos médicos específicos. IV – estudo ou investigação epidemiológica; e V – exumação, 
necropsia, cremação e manejo de cadáver. § 1º A adoção das medidas para viabilizar o tratamento 
ou obstar a contaminação ou a propagação do COVID-19 (coronavírus) deverá guardar 
proporcionalidade com a extensão da situação de emergência. § 2º As pessoas com quadro de 
COVID-19 (coronavírus), confirmado laboratorialmente, nos termos definidos pelo Ministério da 
Saúde, devem obrigatória e imediatamente permanecer em isolamento domiciliar mandatório, não 
poderão sair do isolamento sem liberação explícita da Autoridade Sanitária local, representada por 
médico ou equipe técnica da vigilância epidemiológica. § 3º Torna-se obrigatório o isolamento 
domiciliar por 14 (catorze) dias, a todos os casos de síndrome gripais, sem sinais de gravidade, 
independente de confirmação laboratorial, definidos em ato médico dentro da Rede Pública ou 
Privada. § 4º Torna-se obrigatório o isolamento domiciliar por 14 (catorze) dias, a todos os 
cidadãos, com retorno de viagem internacional, contado a partir da data do efetivo desembarque 
no Estado de Alagoas. Art. 4º Durante o período de Emergência em Saúde decretado no Estado, 
todo e qualquer veículo de transporte rodoviário de passageiros, regular ou alternativo, 
proveniente de estados deverá, quando da entrada no território estadual, passar por inspeção da 
Polícia Rodoviária Estadual, a fim de que seja averiguada a existência no veículo de passageiros 
com sintomas da infecção. § 1º Detectado, na inspeção de que trata este artigo, que passageiros do 
transporte rodoviário encontram-se com sintomas de COVID-19 (coronavírus), providências 
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deverão ser adotadas pelas autoridades estaduais para regresso do caso suspeito para o seu estado 
de origem, tomando-se os cuidados necessários para preservação da saúde do passageiro e 
evitando a disseminação da doença. § 2º Para os fins deste artigo, a Polícia Rodoviária Estadual 
poderá proceder, se necessário, a medição da temperatura dos passageiros, podendo também ser 
auxiliada por equipes de saúde disponibilizadas pela Secretaria da Saúde do Estado – SESAU. 
Art. 5º Fica decretado ponto facultativo presencial, para os servidores e empregados dos Órgãos e 
Entidades da Administração Pública Estadual, o expediente dos dias 23 a 27 de março de 2020, 
para implementação e início de execução do teletrabalho. § 1º Diante do quadro excepcional de 
emergência, os Órgãos e Entidades da Administração Estadual deverão proceder a implementação 
do regime de teletrabalho, conforme o Decreto Estadual nº 69.529, de 18 de março de 2020, que 
será regulamentado por instrução normativa a ser publicada pela Secretaria de Estado do 
Planejamento, Gestão e Patrimônio – SEPLAG. § 2º Excetuam-se do caput deste artigo, os 
serviços de fornecimento de água, os serviços prestados pela SESAU, Universidade Estadual de 
Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL, Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP, 
Polícia Militar do Estado de Alagoas – PM/AL, Corpo de Bombeiros do Estado de Alagoas – 
CBM/AL, Polícia Civil do Estado de Alagoas – PC/AL, Perícia Oficial do Estado de Alagoas – 
PO/AL, serviços essenciais da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas – 
ADEAL, os Postos Fiscais da Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas – SEFAZ, a 
fiscalização ambiental do Instituto do Meio Ambiente – IMA e Agência Reguladora de Serviços 
Públicos –ARSAL. § 3º Ficam suspensas as férias e qualquer licença dos servidores da área da 
saúde, excetuando-se as licenças médicas. Art. 6º De forma excepcional, com o único objetivo de 
resguardar o interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do 
COVID-19 (coronavírus), recomendo, que apenas ocorra embarque e desembarque de passageiros 
em aeroportos e rodoviárias, nas viagens intermunicipais e interestaduais, após fiscalização feita 
pela vigilância sanitária. Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo sua 
vigência enquanto perdurar a situação de Emergência em Saúde Pública Internacional. Art. 8º 
Revogam-se as disposições em contrário, em especial as dos Decretos Estaduais nº 69.529 e 
69.530, ambos de 18 de março de 2020.  
 

PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES, em Maceió, 19 de março de 2020, 204º da 
Emancipação Política e 132º da República. 

 
JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO 

Governador 


