
EDITAL DE COMUNICAÇÃO - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS 

JUSTIFICA EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

Considerando que tal ação é prevista no Decreto N.º  30.375,    de   28    
de    maio de 2010, Art. 4º, 

§2º: § 2º. No caso de relevante interesse 
para a Administração Pública Municipal ou para 
divulgação de atos em caráter de urgência, poderá ser 
autorizada, excepcionalmente, edição extra do Diário 
Oficial do Município.

Considerando ainda, os princípios de legalidade e transparência que regem 
a publicação dos atos oficiais do município, publica-se, na data de 27 de 
abril de 2020, EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIÁRIO OFICIAL  
DE ANÁPOLIS, ainda nesta data, na sequência deste documento, publica-
se a edição ordinária do Diário Oficial do Município.

SANDRO CAIO CECÍLIO
Gerência do Diário Oficial de Anápolis

DECRETO Nº  44.826 DE 27 DE _ABRIL DE  2020 .

DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA SAÚDE 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/GO, 
EM RAZÃO DA DISSEMINAÇÃO DO NOVO 
CORONAVÍRUS COVID-19 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, no uso de suas 
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DECRETOS

 EDITAIS DE COMUNICAÇÃO
atribuições legais e constitucionais, e
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 artigo 196 da Constituição 
Federal de 1988; 
Considerando a Portaria n° 188, de 03 de fevereiro de 2020, 
na qual declara emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional – ESPIN do Ministério da Saúde;
Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que  
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019;
Considerando a classificação pela Organização Mundial de 
Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo 
Coronavírus; 
Considerando o Decreto nº 9.633 de 13 de março de 2020,  
emitido pelo Governo do Estado de Goiás em que dispõe sobre a 
decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado 
de Goiás, em razão da disseminação do novo coronavírus (2019-
nCoV) e suas alterações;
Considerando a Nota Técnica nº 06/2020 emitida pela Secretaria 
Estadual de Saúde do Estado de Goiás, publicada em 03/04/2020; 
Considerando o Decreto nº 9.653 de 19 de abril de 2020 emitido 
pelo Estado de Goiás, que dispõe sobre a decretação de situação 
de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da 
disseminação do novo coronavírus COVID-19;
Considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal na sede da 
ADI 6341-DF, que assegurou aos Governos Estaduais, Distrital e 
Municipal, no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus 
territórios, competência concorrente para a adoção ou manutenção 
de medidas restritivas durante a pandemia da COVID-19;
Considerando as determinações expressas no artigo 4º do 
Decreto nº 9.653/2020 do Estado de Goiás; 
Considerando a Nota Técnica nº 002/2020 emitida pela 
Autoridade Sanitária do Município de Anápolis/GO, publicada 
no Diário Oficial do Município de Anápolis em 25/04/2020, em 
sessão extraordinária;
Considerando os protocolos de gestão de riscos constantes nos 
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Anexos I a XII, elaborados pelas equipes técnicas da Secretaria 
Municipal de Saúde;
DECRETA: 
Art. 1º. Fica mantida a situação de calamidade pública decretada 
neste município por meio do Decreto Legislativo nº 510, de 08 
de abril de 2020, até 31 de dezembro de 2020, tendo em vista 
a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional - ESPIN, decorrente da doença pelo novo coronavírus 
COVID-19, nos termos da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 
2020, do Ministro de Estado da Saúde. 
Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste artigo 
poderá ser estendido ou regredido, conforme for demonstrado o 
grau de necessidade por meio dos estudos técnicos das equipes da 
Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Integram este decreto, com a mesma força normativa, 
os Anexos de I a XII, que dispõem sobre os protocolos a serem 
rigidamente seguidos nas atividades neles regulamentadas:
a) Anexo I – Protocolo de saúde;
b) Anexo II – Protocolo de transportes;
c) Anexo III – Protocolo de construção civil;
d) Anexo IV – Protocolo de alimentação;
e) Anexo V – Protocolo de higiene;
f) Anexo VI – Protocolo de agropecuário;
g) Anexo VII – Protocolo dos serviços essenciais diversos;
h) Anexo VIII – Protocolo de entretenimento/lazer;
i) Anexo IX – Protocolo de aglomerações;
j) Anexo X – Protocolo dos serviços não essenciais diversos;
k) Anexo XI – Protocolo Geral;
l) Anexo XII – Relação de flexibilização pelo rol da 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
Art. 3°. As divisões de flexibilização por protocolos seguiram 
critérios científicos adotados pelas equipes da Secretaria 
Municipal de Saúde, explicitadas na Nota Técnica n. 002/2020, 
publicada na edição extraordinária do Diário Oficial do Município 
n. 04/2020, assim como as matrizes de segurança determinadas 
pelo Ministério da Saúde.
Art. 4º. As atividades descritas em cada protocolo estarão 
sujeitas à reanálise diária, de acordo com o grau de segurança 
determinados pelos coeficientes descritos na nota técnica 
mencionada no artigo anterior.
Art. 5º. Todas as atividades descritas nos protocolos estão 
classificadas por meio dos seguintes níveis de riscos:
a) Leve;
b) Moderado;
c) Crítico;
§ 1º. Em cada um dos panoramas indicados estão descritas quais 
atividades poderão ser exercidas e seus limites e obrigações, não 
se admitindo interpretação extensiva para fins de ampliação de 
nenhuma delas;
§ 2º. As pessoas jurídicas ou físicas autorizadas pelo Município 
para exploração de cada atividade, de acordo com o Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e/ou a Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas, tem o dever de observar 
diariamente o grau de risco publicado pela Secretaria Municipal 
de Saúde, ficando imediatamente limitada àquelas permitidas ou, 
ainda, de vedação, conforme as hipóteses descritas, observadas as 
disposições do Anexo XII;
§ 3º. Será considerada para fins da flexibilização comercial 
prevista no §2º do presente artigo, apenas a Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) definida como 
principal de cada microempresa, empresa de pequeno porte e 
microempreendedor individual.
§ 4º. As obrigações de minoração de riscos descritas nos 
protocolos dos anexos são de obrigação exclusiva das empresas ou 
empreendedores individuais, descabendo, para fins de quaisquer 
justificativas, a alegação de desconhecimento dos termos deste 
decreto ou de possível desabastecimento do produto exigido para 
higienização nas formas estritamente indicadas nos anexos.

Art. 6°. Verificado pelos órgãos de fiscalização municipal, agindo 
isolada ou conjuntamente com os do Estado e/ou da União, a 
infração das medidas de precaução indicadas em cada protocolo, 
deverão de imediato lavrar o respectivo auto e determinar 
a suspensão das atividades da empresa ou empreendedor 
individual, fundamentando o ato administrativo neste, na Nota 
Técnica 02/2020-SMS e na limitação dos permissivos dos anexos 
constantes, independente de outras sanções aplicáveis a cada 
caso.
§ 1º. Aplica-se a disposição supra aos denominados autônomos, 
camelôs, barganhistas, mascates, mercadores, negociante 
informal e correlatos, isolada ou cumulativamente com outras 
sanções cabíveis.
§ 2º. Na atuação fiscalizatória que importe em violação a norma 
penal, deverão os agentes municipais remeterem os registros e/ou 
reclamações às autoridades e seus agentes competentes no âmbito 
estadual e/ou federal.
§ 3º. As atividades desenvolvidas pelo estabelecimento cuja 
suspensão foi excetuada por esse decreto devem guardar 
obediência às determinações das autoridades sanitárias de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 
pública, especialmente quando exigir atendimento presencial da 
população.
Art. 7º. Na hipótese de choque de normas entre o protocolo 
específico e o geral, aplicar-se-á o princípio da especialidade, 
primando-se sempre pela segurança sanitária.
Art. 8°. As medidas previstas neste Decreto poderão ser 
reavaliadas a qualquer momento, consoantes as diretrizes das 
autoridades sanitárias.
Art. 9º. Eventual caso omisso será decidido pela Autoridade 
Sanitária Municipal, ouvida a Procuradoria-Geral do Município, 
quando a matéria ou o fundamento o exigir. 
Art. 10. Os hospitais privados e públicos do Município de 
Anápolis deverão informar à Secretaria Municipal de Saúde 
pelo e-mail anapolissisreg@gmail.com, diariamente até as 
09h00min, o número de leitos gerais e os de leitos de cuidado 
intensivos, intermediários, mínimos, bem como o índice de 
ocupação dos mesmos. 
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
permitindo-se desde logo que as microempresas, empresas de 
pequeno porte e microempreendedores individuais que adaptarem 
suas atividades às regras definidas nos protocolos em anexo as 
explorem comercialmente.
Parágrafo único. Para os efeitos de fiscalização administrativa, 
o presente decreto gerará efeitos a partir do dia 30 de abril do ano 
de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS, em 27 de abril 
de 2020. 

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito do Município de Anápolis

ANEXOS

a) Anexo I – Protocolo de saúde;
b) Anexo II – Protocolo de transportes;
c) Anexo III – Protocolo de construção civil;
d) Anexo IV – Protocolo de alimentação;
e) Anexo V – Protocolo de higiene;
f) Anexo VI – Protocolo de agropecuário;
g) Anexo VII – Protocolo dos serviços essenciais diversos;
h) Anexo VIII – Protocolo de entretenimento/lazer;
i) Anexo IX – Protocolo de aglomerações;
j) Anexo X – Protocolo dos serviços não essenciais diversos;
k) Anexo XI – Protocolo Geral;
l) Anexo XII – Relação de flexibilização pelo rol da 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).

http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_I.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_II.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_III.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_IV.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_V.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_VI.pdf
http://http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_VII.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_VIII.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_IX.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_X.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_XI.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_XII.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_XII.pdf
mailto:anapolissisreg@gmail.com
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_I.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_II.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_III.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_IV.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_V.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_VI.pdf
http://http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_VII.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_VIII.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_IX.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_X.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_XI.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_XII.pdf
http://www.anapolis.go.gov.br/anexos/saude/2020_04_27/ANEXO_B_XII.pdf
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PLANO DE CONTINGÊNCIA DA INFECÇÃO PELO 
NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19 - ANÁPOLIS - 2020

Anápolis, março 2020.

ROBERTO NAVES
Prefeito Municipal de Anápolis

LUCAS LEITE DE AMORIM
Secretário Municipal de Saúde de Anápolis

PEDRO HENRIQUE CARDOSO JORGE
Diretor de Atenção Básica

ELIANE BENTO
Diretora da Urgência e Emergência

ERICA RODRIGUES DIAS
Diretora de Atenção Especializada

EDUARDO SARDINHA LISBOA
Diretor de Vigilância Controle Auditoria e Regulação

JÚLIO CÉSAR TELES SPÍNDOLA
Coordenador de Vigilância à saúde

MIRLENE GARCIA NASCIMENTO
Gerente de Vigilância Epidemiológica

DEBORAH LOPES MOTA CARVAJAL
Médica Infectologista - Vigilância Epidemiológica

GUBIO DIAS PEREIRA
Gerente de Vigilância sanitária 

TEREZA RAQUEL MENDES COSTA
Gerente Laboratório Central Municipal de Anápolis

ALAIR MARTINS PEREIRA JUNIOR
Gerente da Assistência Farmacêutica

I.  INTRODUÇÃO 
Este documento foi elaborado consolidando o planejamento 
e a organização dos serviços de saúde da cidade de Anápolis 
parauma resposta rápida e oportuna, frente a possível 
ocorrência de surto por Infecção Humana pelo Coronavírus 
(COVID-19). Neste momento é necessário definir o tipo de 
resposta e a estrutura de comando das ações correspondentes 
que serão realizadas em cada nível de propagação da doença. 
 O monitoramento dos casos de doença respiratória aguda 
(COVID-19) estará em constante atualização e a medida 
que a Organização Mundial da Saúde (OMS) consolida as 
informações recebidas dos países e novas evidências técnicas 
e científicas são publicadas, estas serão ajuizadas de acordo 
com os novos parâmetros e determinações. 

II. OBJETIVOS
Organizar os serviços de saúde para a adequada assistência 
aos casos suspeitos e confirmados frente ao surto de da 
COVID-19 através do fortalecimento da vigilância em saúde 
do município.      

Objetivos Específicos 
● Estabelecer Diretrizes de atuação da Secretaria 
de Municipal de saúde e demais setores envolvidos diante 
de casos suspeitos e/ou confirmados por Coronavírus 2019 
(COVID-19);
● Implementar protocolos clínicos, regulação e 
de informação em saúde para a resposta de doença por 
Coronavírus 2019 (COVID-19); 
●  Estruturar estratégias de identificação de casos 

suspeitos e confirmados da doença; 
●  Definir e divulgar medidas para evitar a disseminação 
e promover o controle da doença no município.

III. ORGANIZAÇÃO DE RESPOSTAS DE ACORDO 
COM NÍVEL MUNICIPAL
A identificação de níveis de resposta deve ser de acordo com o 
número de casos suspeitos e confirmados e taxas de ocupação 
de leitos de UTI com Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) e demais situações, levando em consideração ações 
que deverão ser implementadas por vários setores, respeitando 
a classificação de cada nível, objetivando o controle da doença 
e da cadeia de transmissão.

I - NÍVEIS DE RESPOSTA

1. NÍVEL ZERO

Indicador: Monitoramento de casos suspeitos de COVID-19 
no município de Anápolis, sem confirmação. (Informe 
orientador anexo 1)

1.1 Vigilância Epidemiológica 
●	 Receber as notificações de casos suspeitos 
COVID-19 com detecção precoce e resposta rápida, com 
notificação imediata (em 24h) e desencadear investigação 
epidemiológica;
●	 Avaliar se a suspeita atende critério e se encaixa na 
definição de caso suspeito, de acordo com a presença ou não 
dos sinais e sintomas característicos e vínculo epidemiológico;
●	 Realizar Linha do Tempo: levantamento de 
deslocamento do paciente: datas e locais frequentados no 
período de incubação;
●	 Realizar busca ativa dos casos e a coleta oportuna 
de amostras para PCR. Na unidade hospitalar orientar sobre a 
coleta e armazenamento, e se o paciente estiver em domicílio 
a equipe de Gerência de Vigilância Epidemiológica realizará a 
coleta do material em domicílio;
●	 Orientar a equipe de profissionais de saúde e a família 
sobre a importância do isolamento domiciliar no período de 
transmissibilidade, ler o Termo de Consentimento Livre e 
esclarecido e Notificação de isolamento orientação quanto ao 
isolamento domiciliar junto a família e solicitar assinatura;
●	 Encaminhar as amostras ao LACEN o mais rápido 
possível observando o protocolo de acondicionamento e 
transporte de amostras;
●	 Realizar a digitação adequada dos casos suspeitos no 
Redcape observar a qualidade das informações inseridas;
●	 Preencher o Roteiro para investigação de casos 
suspeitos e a Planilha de contatos para monitoramento de 
casos secundários diretos;
●	 Informar e encaminhar cópias a CIEVS e a Regional 
Pirineus sobre os casos suspeitos;
●	 Monitorar a evolução dos casos suspeitos, internações 
e complicações relacionadas;
●	 Reforçar o fluxograma para condução do caso 
suspeito de COVID-19 que foi estabelecido e apresentado 
durante capacitação no município de Anápolis realizada pela 
GVE junto aos profissionais de saúde das Unidades Básicas de 
Saúde e das unidades hospitalares da rede pública, filantrópica 
e privada do município; 
●	 Os casos internados devem permanecer em 
isolamento (precaução padrão e aerossol);
●	 Utilizar e orientar o uso de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) aos profissionais de saúde;

COMUNICADO SAÚDE
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●	 Orientar e sensibilizar sobre o acolhimento baseado 
na classificação de risco e dar continuidade a assistência, 
ressaltando a importância de atenção aos casos que cheguem 
nas unidades referindo sintomas respiratórios;
●	 Monitorar os indicadores da vigilância 
epidemiológica;
●	 Fornecer dados epidemiológicos atualizados do 
município;
●	 Emitir alertas sobre a situação epidemiológica,em 
conjunto à infectologia;
●	 Monitorar dados laboratoriais diariamente;
●	 Participar da organização das capacitações;
●	 Sensibilizar e informar sobre a obrigatoriedade da 
notificação e investigação dos casos suspeitos de COVID-19, 
por qualquer profissional de saúde;
●	 Realizar o descarte adequado dos resíduos biológicos 
de acordo com a RDC nº 222/2018 da ANVISA;

1.3- Vigilância Sanitária 
●	 Inspecionar, fiscalizar e orientar “in loco” dos 
estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de 
serviços, profissionais liberais e ambulantes pertencentes ao 
setor público e privado, referentes às medidas de segurança e 
proteção à Covid-19.
●	
1.4-  Assistência à Saúde e Regulação
● Conforme Plano de Contingência do estado de Goiás, 
os casos suspeitos receberão assistência inicial nas unidades 
do município e serão encaminhados para avaliação no 
Hospital de Doenças Tropicais (HDT) através dos complexos 
reguladores, considerando 100% dos casos.
● Treinamento das equipes de atendimento para as 
informações em que vem sendo atualizadas em relação à 
COVID-19.
● Articulação para definição dos fluxos de atendimento 
nas unidades básicas gerais.
● Estruturação dos fluxos internos de cada unidade 
para o recebimento e atendimento dos casos suspeitos e 
demais casos;
● Diagnóstico situacional da rede de apoio a execução 
dos atendimentos e diagnóstico. 

1.5- Assistência Farmacêutica
●	 Prover o abastecimento de medicamentos e insumos, 
gestão de materiais e na distribuição inteligente.
●	 Estimar e providenciar a aquisição e distribuição de 
EPIs 
●	 Estimar e providenciar a compra e distribuição de 
insumos e medicamentos específicos para COVID19

1.5- Gestão 
● Levantamento situacional para organização dos 
fluxos municipais de assistência, regulação e aquisição de 
insumos.
● Realizar contagem de número de Leitos com suporte 
para ventilação mecânica, isolamentos e enfermarias.
● Realizar levantamento dos insumos e medicações 
para assistência ao COVID-19 disponíveis no estoque do 
município
● Definir rede de assistência municipal e com 
abrangência regional.
● Organizar novos leitos exclusivos para SRAG 
no município de Anápolis, de forma a ser exclusivo aos 
munícipes, não sendo pactuado em rede regional, custeados 
pela prefeitura de Anápolis.

● Desenvolver capacitações para os profissionais da 
saúde.
● Informação diária para população a respeito da 
situação epidemiológica do município e a respeito de modo de 
prevenção e cuidado.
● Desenvolver ferramentas de atendimento virtual, 
minimizando a necessidade de locomoção e de acúmulo de 
pessoas.
● Publicação de notas técnicas periódicas para 
regulamentar o funcionamento dos serviços de saúde do 
município.
● Atuar concomitante às outras secretarias municipais 
para manutenção ou suspensão de serviços de acordo com as 
recomendações técnicas. 
● Desenvolvimento de plano de intervenção presencial 
e online para minimizar impactos psicossociais do novo 
COVID-19 a ser desenvolvido pela gerencia de saúde mental 
e pela coordenadoria do eNASF AP.

2. NÍVEL 1
Indicador: Identificação de um caso importado ou relacionado 
à importação, de residente do município de Anápolis;

2.1-Vigilância Epidemiológica

●	 Todas as ações previstas no Nível zero;
●	 Adequação e Implementação dos Anexos 2 e 3;
●	 Adequação e Implementação dosfluxos de 
atendimento descritos nos Anexos 4, 5 e 6.
●	 Intensificar a realização da Linha do Tempo: 
o levantamento de deslocamento do paciente: datas 
e locais frequentados no período de incubação e de 
transmissibilidade;
●	 Preencher o Roteiro para investigação de casos 
suspeitos e monitoramento de casos secundários diretos e 
indiretos;
●	 Realização de matriciamento junto às equipes de 
assistência à saúde do município;
●	 Acompanhamento e compilação de todas as 
informações técnicas dos órgãos oficiais de saúde nacionais e 
internacionais, acerca do novo Coronavírus (COVID-19);
●	 Orientação técnica junto à rede de saúde especializada 
pública e privada, bem como, o suporte para o diagnóstico 
junto à rede laboratorial.

1.2- Vigilância Sanitária 
●	 Inspecionar, fiscalizar e orientar “in loco” dos 
estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de 
serviços, profissionais liberais e ambulantes pertencentes ao 
setor público e privado, referentes às medidas de segurança e 
proteção à Covid-19;
●	 Verificar o cumprimento das normas federais, 
estaduais e municipais de restrição de funcionamento;
●	 Verificar o cumprimento do distanciamento social, da 
utilização de EPI’s e medidas de higiene;
●	 Realizar atividades com os seguintes parceiros: 
Polícia Militar, PROCON e Departamento de Postura da 
Prefeitura Municipal de Anápolis;
●	 Interdição cautelar total ou parcial, autuação e 
paralização temporária das atividades nos estabelecimentos 
comerciais, industriais, prestadores de serviços, profissionais 
liberais e ambulantes pertencentes ao setor público e privado, 
que descumprirem as normas estabelecidas em Decretos 
Nacionais, Estaduais e Municipais;
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●	 Inspecionar com uso de poder de polícia 
administrativa ações de vigilância epidemiológica, no suporte 
às mesmas;
●	 Auxiliar no controle do isolamento de pacientes 
suspeitos e confirmados (acompanhamento de pacientes);
●	 Realizar alimentação nos Sistemas de Informação 
em Saúde;
●	 Uso do poder de polícia administrativa no 
acompanhamento de pacientes;
●	 Elaborar e publicar protocolos técnicos visando à 
orientação dos estabelecimentos públicos e privados quanto 
às medidas de segurança específicos à Covid-19. Ressalta-se 
que os mesmos são atualizados de acordo com as alterações 
epidemiológicas;

Protocolos técnicos disponíveis:
●	 Processamento de produtos para a saúde utilizados 
paraCovid-19;
●	 Serviços de sepultamento
●	 Precauções, isolamento e medidas de prevenção em 
EAS;
●	 Cuidados com o corpo pós-morte;
●	 Limpeza e desinfecção em EAS;
●	 Serviços de banco de sangue;
●	 Processamento de roupas em serviços de saúde;
●	 Serviços de diálise e hemodiálise;
●	 Serviços odontológicos;
●	 Unidade de terapia intensiva (UTI);
●	 Manejo de resíduos em EAS;
●	 Instituições de longa permanência;
●	 Estabelecimentos funerários e de somatoconservação;
●	 Maquininha de cartão;
●	 Serviços de alimentação.

1.1.3- Atendimento à denúncias e orientações
●	 Receber denúncias via telefone;
●	 Encaminhar denúncias à fiscalização;
●	 Atender às denúncias;
●	 Orientar via telefone e “in loco”.

2.2- Atenção Básica
Medidas de estruturação e reestruturação da rede se fizeram 
necessárias para criar ambiente preparado e propício para o 
atendimento dos pacientes que eventualmente se encontrarem 
contaminados pela nova patologia, bem como reorganizar os 
serviços para adequadamente continuar a atender os pacientes 
público alvo da Atenção Primária a Saúde.
Da rede de Atenção Primária à Saúde, já existente no Município 
de Anápolis, foram destacadas, 5 (cinco) Unidades sentinelas, 
ou seja, unidades específicas, escolhidas por localização 
geográfica, abarcando assim, a todas as regiões de Anápolis. 
Estas Unidades foram reconfiguradas para atendimento 
exclusivo de síndromes gripais. Todo e qualquer cidadão 
anapolino acometido de sintomas gripais possui Unidade certa 
e exclusiva para avaliação e conduta de sua condição clínica. 
Profissionais lotados nestas Unidades receberão capacitação 
continuada exclusiva para atendimento a pacientes suspeitos 
de contaminação do Coronavírus.
As Unidades Referência COVID-19 são: UBS Recanto do 
sol, UBS Bairro de Lourdes, UBS Vila União, UBS São José 
que passaram a funcionar todos os dias da semana, de 07 a 22 
horas, com exceção da Unidade do Parque Iracema, que tem 
seu funcionamento ininterrupto, ou seja, 24(vinte e quatro) 
horas por dia.

Cada Unidade passou a ser integrada por 3(três) equipes, 
sendo que entre elas, sempre haverá equipes volantes, que 
realizam visitas domiciliares aos pacientes integrantes de 
grupo de risco e com sintomas gripais.
 As demais Unidades de Saúde da Família, em razão da situação 
de pandemia mundial pelo COVID-19, também tiveram 
suas rotinas alteradas, com adequações dos atendimentos 
para minimizar riscos de exposição dos profissionais de 
saúde, evitar aglomeração de pacientes e consequentemente 
minimizar riscos de exposição dos pacientes, além do 
redimensionamento e maior controle do uso dos Equipamentos 
de Proteção Individual – EPIs.
Logo o neste contexto as ações são:
● Estruturar as Unidades Referência Coronavírus, no 
município de Anápolis (URC), com a realocação dos serviços 
das mesmas a outras unidades com objetivos de restringir 
fluxo de pacientes com quadro de síndrome gripal em todas 
as unidades, evitando a exposição dos demais usuários e 
realizando a otimização da utilização dos insumos gerais e 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
● Organizar os fluxos de atendimento nas unidades 
básicas gerais e URC, assim como UPAs.
● Redefinir fluxos internos de cada unidade para o 
recebimento e atendimento dos casos suspeitos e demais 
casos;
● Fortalecer a rede de apoio a execução dos 
atendimentos e diagnóstico. 
● Treinar as equipes de atendimento para as informações 
que vem sendo atualizadas em relação à COVID-19.
● Iniciar o funcionamento das Unidades Referência 
Coronavírus com atendimento fixo e domiciliar, com equipe 
volante.
● Suspender atendimentos odontológicos eletivos em 
sua integralidade, sendo que casos de urgência e emergências 
foram referenciados para Unidades com perfil adequado. 
Quais sejam: Unidade de Pronto Atendimento – UPA, UAPA 
– Maracanã e UAPA – Jaiara.
● Suspender os procedimentos eletivos até 
dimensionamento dos EPIs. As agendas serão suspensas, 
estando mantido apenas atendimento de emergências de 
atenção primária.
● Evitar aglomerações nas unidades, protegendo os 
pacientes que se enquadrem no perfil de risco.
● Orientar os agentes comunitários como proceder 
perante período de epidemia.
● Garantir para que em qualquer dos cenários os 
seguintes atendimentos/procedimentos sejam garantidos ao 
usuário do Sistema Único de Saúde no âmbito da Atenção 
Primária a Saúde:
● Primeiro atendimento da Dengue e Acompanhamento 
de Dengue;
● Troca de sonda;
● Curativo;
● Sutura;
● Retirada de Ponto;
● Administração de Medicação injetável;
● Pré-natal;
● Teste da mamãe.

Como se trata de situação de emergência em saúde pública, 
não sendo possível prever todas as ocorrências, seja de agravo 
ou de melhora, não se pode definir a manutenção ou exclusão 
de serviços de forma definitiva ou exaustiva, assim, poderão 
outros serviços ser integrados a lista de serviços ininterruptos 
ou também dela excluídos de acordo com critérios técnicos 
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pela secretaria municipal de saúde.

2.3- Atenção especializada
● Garantir o acesso aos serviços essenciais em 
para manutenção a saúde, compreendendo procedimentos 
essências e a capacidade instalada para cada procedimento, 
não excedendo a capacidade total de 75% dos agendamentos 
por procedimento/profissional presenciais e 100% por 
teleatendimento.
● Garantir que as consultas presenciais ocorram de 
forma segura à população e aos profissionais.
●Orientar as unidades ambulatórias o fluxo de atendimento 
frente ao caso suspeito de COVID-19.
●Capacitar a equipe de agendamento e acolhimento sobre 
os cuidados essenciais frente ao acesso presencial para 
atendimento.
●Suspender a implantação de DIU, vasectomias, 
laqueaduras, terapias em grupos, atendimento em fisioterapia, 
fonoaudiologia, em específico no CREFA (estrutura física 
está sendo utilizada pelo Ambulatório de Especialidades), 
realização de atividade física na academia do CEREST e 
coletas de Citologia Oncótica Vaginal (prevenção de câncer 
de colo uterino).
● As consultas que foram determinadas por teleatendimento, 
após avaliação do profissional, o mesmo poderá solicitar 
o atendimento presencial, caso necessário, porém, este 
agendamento deverá ser comunicado com a equipe e registrar 
em prontuário a recomendação.
●Todos os usuários deverão comparecer a unidade para 
realizar os atendimentos/procedimentos presencias utilizando 
máscara de tecido e respeitar as recomendações de acesso e 
distanciamento.
● Restringir acesso de acompanhantes, para evitar transtornos 
durante às consultas presenciais, caso seja indispensável, o 
mesmo deverá seguir as mesmas recomendações do usuário.

2.4- Urgência e Emergência 
● Referenciar, conforme Plano de Contingência do 
estado de Goiás, os casos suspeitos receberam assistência 
inicial nas unidades do município e serão encaminhados para 
avaliação no Hospital de Doenças Tropicais (HDT) através 
dos complexos reguladores, considerando 100% dos casos.
● Capacitar equipes na prevenção e sobre rede de assistência 
ao novo Coronavírus.
●Definir fluxo interno e protocolos de atendimento aos 
pacientes com síndromes respiratórias agudas.
●Programar triagem e atendimento específico para síndromes 
gripais.
●Programar e garantir EPIs para os profissionais envolvidos 
no atendimento, bem como orientar sobre o uso, conforme 
recomendações do ministério da saúde.

2.5- Regulação

●Garantir a manutenção dos serviços essenciais em saúde
●Garantir isolamento aos pacientes suspeitos ou confirmados 
na rede.
●Orientar as unidades hospitalares o fluxo de atendimento 
frente ao COVID-19.
●Capacitar os médicos reguladores 
●Criar lista de pacientes com síndrome respiratória aguda
●Evitar aglomerações no central de regulação.
●Aprimorar e ampliar os serviços de tele atendimento, como 
ZAP da saúde, ZAP corona, entre outros.
· Implantação da Tele-consulta Medica.

● Desenvolver mapa de leito de todos os hospitais públicos e 
privados.
Consultas: 75% das consultas serão presenciais os restantes 
por tele-consultas preferencialmente a nível SUS.
· Exames de Imagem : Liberados em 75% das agendas, 
atendendo os 
· critérios de restrições epidemiológicas e sanitárias. 
· Exames Laboratoriais: Liberados em 75% das 
agendas, atendendo os critérios de restrições epidemiológicas 
e sanitárias.
· Cirurgias eletivas: até  15% de ocupação do total 
de leitos  disponíveis + protocolos 001, 002, 006, 007, 008, 
009, 010 e 012 da SMS, quandoaplicáveis + exceto aquelas 
estritamente de natureza estética.

2.6- Gestão 
● Todas previstas no nível zero;
● Definir isolamento social, visando achatamento da curva de 
pico de incidência;
● Avaliar os serviços e da rede em comissão intergestora 
regional (CIR) e comissão intergestorabipartite(CIB);
● Analisar e seguir as recomendações do ministério da saúde 
(MS) e da Secretaria Estadual de Saúde(SES);
● Suspender das consultas e procedimentos eletivos;
● Iniciar plano para reabertura das atividades pós isolamento;
● Criar o ZAP corona, e funcionamento do 156 para início do 
atendimento e referenciamento dos casos;
● Fortalecer do serviço de epidemiologia;
● Estruturar novos leitos de UTIe de enfermaria municipais 
para atendimento ao COVID-19;
● Definir unidades básicas que serão referência ao atendimento 
das síndromes gripais;
● Organizar dos fluxos municipais de assistência, 
regulação e aquisição de insumos;
●	 Realocar de servidores na rede de saúde, atendendo 
às recomendações legais e otimizando a necessidade dos 
setores;
●	 Organizar para contratação de profissionais para 
suprir necessidade da rede de atendimento em geral, em 
vista dos afastamentos de servidores de grupo de risco, assim 
como de servidores com sintomas gripais e/ou suspeitas ou 
confirmados de COVID-19. 

NÍVEL2

Indicador: Persistência de transmissão e confirmação de 
casos por duas semanas consecutivas ou registro de óbito.
Será utilizada matriz de risco adaptada para nortear as decisões 
de cada setor.

Este nível será dividido em três fases:

- PANORAMA LEVE (VERDE)

3.1-Vigilância Epidemiológica

●	 Todas as ações previstas no Nível Zero e Um;
●	 Intensificar o monitoramento da evolução dos casos 
suspeitos, internações e complicações relacionadas à COVID, 
que é realizado via telefone aos casos, e-mail ou presencial 
nas unidades de saúde;
●	 Interlocução junto ao CIEV-GO;
●	 Alimentar/Preencher os sistemas nacionais de 
notificação de casos: E-VIG e SIVEP; 
●	 Conferir e validar os termos de isolamento domiciliar, 
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prorrogando-os ou suspendendo-os quando necessário;
●	 Elaborar de Boletins epidemiológicos;
●	 Monitorar dados laboratoriais diariamente;
●	 Monitorar a evolução do perfil da doença no 
município de Anápolis.
●	 Ofertar treinamento às equipes de assistência em 
saúde, sobre o novo Coronavírus (COVID-19) e os fluxos 
iniciais;
●	 Implementar um setor de educação permanente, 
com objetivo de fortalecer, intensificar as ações já realizadas, 
que terá como responsabilidade articular a ocorrência de 
treinamentos  para as equipes envolvidas na assistência do 
município
●	 São ações deste setor:
●	  Estabelecer parcerias necessárias junto a Instituições 
de Ensino Superior do Município, utilizando espaços, técnicos 
e recursos com o enfoque principal de minimizar a incidência 
de casos novos nos profissionais de saúde que atuam na 
assistência;
●	 Elaborar, revisar e divulgar materiais técnicos para 
treinamentos dos demais setoresmateriais, cards e checklist de 
orientações sobre biossegurança. 
●	 O setor de educação passará a ofertar após o 
treinamento meetings virtuais com as equipespara que os 
profissionais possam sanar suas dúvidas. 

3.2 -Vigilância Sanitária

Intensificar as ações previstas no nível um.

3.3- Atenção Básica 
● Definir as ações abaixo:
1. Agendas médicas eletivas limitadas a 6(seis) 
consultas por período de 4(quatro) horas;
2. Agendas médicas eletivas limitadas a 9(nove) 
consultas por período de 6(seis) horas;
3. Troca de receitas sem a presença do paciente apenas 
para situações em que o paciente tenha 60(sessenta) anos ou 
mais, tratamento inalterado por 6(seis) meses ou mais;
4. Troca de Receitas sem a presença do paciente não 
contabilizará como consulta para os fins dos itens 1 e 2 acima;
5. Visitas domiciliares 1(uma) por dia para pacientes 
acamados, sendo realizada, equivalerá a dois horários de 
consultas;
6.  Coleta de Prevenção de Colo de Útero: sem restrição 
ao perfil do paciente, porém limitada a 4(quatro) por período;
7. Testes Rápidos (HIV, SIFLIS, HEPATITE B e C): 
sem restrição;

3.4- Atenção Especializada
● Garantir o acesso aos serviços essenciais em 
para manutenção a saúde, compreendendo procedimentos 
essências e capacidade instalada para cada procedimento, 
não excedendo a capacidade total de 50% dos agendamentos 
por procedimento/profissional presenciais e 100% por 
teleatendimento.
.
●Garantir que as consultas presenciais ocorram de forma 
segura à população e aos profissionais.
●Orientar as unidades ambulatórias o fluxo de atendimento 
frente ao caso suspeito de COVID-19.
●Capacitar a equipe de agendamento e acolhimento sobre 
os cuidados essenciais frente ao acesso presencial para 
atendimento.
● Suspender a implantação de DIU, vasectomias, 

laqueaduras, terapias em grupos, atendimento em fisioterapia, 
fonoaudióloga, em específico no CREFA (estrutura física 
está sendo utilizada pelo Ambulatório de Especialidades), 
realização de atividade física na academia do CEREST e 
coletas de Citologia Oncótica Vaginal (prevenção de câncer 
de colo uterino). 
● As consultas que foram determinadas por teleatendimento, 
após avaliação do profissional, o mesmo poderá solicitar 
o atendimento presencial, caso necessário, porém, este 
agendamento deverá ser comunicado com a equipe e registrar 
em prontuário a recomendação.
●Todos os usuários deverão comparecer a unidade para 
realizar os atendimentos/procedimentos presencias utilizando 
máscara de tecido e respeitar as recomendações de acesso e 
distanciamento.
● Restringir o acesso de acompanhantes, para evitar transtornos 
durante os atendimentos presenciais, caso seja indispensável, 
será permitido a entrada de uma pessoa, e a mesma deverá 
seguir as mesmas recomendações do usuário.
● Estender os serviços de teleatendimento para todas as 
consultas de retorno, exceto para Pediatria.
· Fazer escala quinzenal, para as consultas médicas presenciais.

3.5- Urgência e Emergência 
● Padronizar as ações para a detecção precoce de 
pessoas caracterizadas  como casos suspeitos de infecção 
pelo COVID-19, estabelecendo critérios de triagem para 
identificação e pronto atendimento dos casos e  realização das 
medidas de prevenção e controle.
● Realizar do manejo clínico dos casos suspeitos de 
infecção pelo COVID-19, Acolher e avaliar rapidamente 
todas as pessoas. Onde para as pessoas com  sintomas, em 
casos suspeitos de infecção pelo COVID-19, priorizar o 
atendimento, ofertar máscara imediatamente e isolar sempre 
que possível. Além de higienizar as mãos corretamente e 
utilizar os EPIS conforme preconizado.
● Realizar atendimento de forma oportuna e segura, 
considerando a condição clínica do usuário. Nos casos que não 
for possível o isolamento domiciliar em virtude da condição 
clínica do usuário, seguir protocolos e fluxos estabelecidos da 
unidade. Anexo 7.
● Implantar Containers na UPA Alair Mafra para 
triagem e atendimento de pacientes com sintomas gripais.
● Centralizar de atendimentos pediátricos na UPA com 
Perfil pediátrico.
●  Realizar notificação imediata.
● Adotar medidas para reduzir casos graves e óbitos.
● Divulgar os protocolos para Enfrentamento do 
Covid-19 junto às redes de urgência e emergência.
● Garantir atendimento pré-hospitalar móvel de 
urgência e emergência de casos suspeitos ou confirmados.
● Garantir atendimento pré-hospitalar móvel de 
urgência e emergência, considerando critério vaga zero.

3.6- Regulação 

● Definir as ações abaixo:

3.6.1-Ambulatorial:

Funcionamento dacentral de regulação:deverá funcionar em 
horários marcados agendados para todos os departamentos 
ali existentes, pelos telefones: (62) 999459181 ou ( 62) 
999205188 nos horários das 07:00 até as  19:00 de segunda 
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até sexta e aos sábados das 07:00 até as 13:00 horas.
Agendamento das consultas exames: Neste nível todas as 
consultas ambulatoriais a nível SUS deverão ser agendadas 
pelo Zap da saúde, central de regulação e/ou postos de saúde.
Os retornos de consultas ambulatoriais deverão por 
teleatendimento preferencialmente.
Consultas: 50% das consultas serão presenciais os restantes 
por teleatendimento preferencialmente a nível SUS.
Exames de Imagem : Liberados em 50% das agendas, 
atendendo os critérios de restrições epidemiológicas e 
sanitárias. 
Exames Laboratoriais: Liberados em 50% das agendas, 
atendendo os critérios de restrições epidemiológicas e 
sanitárias. 
Cirurgias Eletivas:- Até 15% de ocupação do total de leitos 
disponíveis + protocolos 001, 002, 006, 007, 008, 009, 010 e 
012 da vigilância sanitária, quando aplicáveis, exceto aquelas 
estritamente de natureza estética.

3.6.2- Hospitalar
●	 Inserir os pacientes no sistema hospitalar com perfil 
para COVID- 19 conforme segue o fluxo do anexo 7.
É importante ressaltar que todo paciente deve ser inserido 
no Sistema de Informção SISREG, ferramenta utilizada pelo 
CRHA (Complexo Regulador Hospitalar de Anápolis), desde 
sua porta de entrada em uma instituição de saúde e mesmo 
depois de estar dentro de uma unidade hospitalar, após sua 
mudança clínica por evolução para melhora ou piora, dentro 
desta mesma instituição, pois o CRHA, sendo “gestor das 
vagas”, estas quando existentes, na mesma ou em outra 
instituição, precisará buscar leito para o atendimento do 
paciente. Por isso a necessidade deste setor ter o conhecimento 
dos pacientes aguardando leitos em temporeal a fim de 
gerenciar vagas mediante o critério da equidade, para que 
ocorra a transferência do usuário SUS baseado em critérios que 
jamais infrinjam os princípios da descentralização, equidade, 
universalidade, resolubilidade, integralidade e regionalização.
É válido Ressaltar que o município de Anápolis, na condição 
de gestor pleno do sistema de saúde, é o responsável 
pela regulação de vagas e detentor dos leitos existentes 
parapacientes na Regional Pirineus e Macrorregião Norte.
O CRHA, enquanto ferramenta de gestão alberga em suas 
ações cotidianas informações preciosas relativas aos acertos 
e vicissitudes do processo assistencial, as quais devem 
servir como subsídio ao sistema gestor na elaboração e 
implementação de medidas que visem qualificar suas ações 
e minimizar progressivamente suas dificuldades, construindo 
paulatinamente um sistema que consiga disponibilizar 
recursos assistenciais que se aproximem cada vez mais das 
reais necessidades da população, processo este que servirá 
como potencial facilitador do próprio processo regulatório.    
Com isso a classificação está inserida, na Política Nacional 
de Atenção Hospitalar (PNHOSP), instituída por meio da 
Portaria de Consolidação n.º 2, de 28 de setembro de 2017, 
na Portaria do CFM n º 2156 de 28/10/2016 que estabelece os 
Critérios de Admissão e Alta em Unidade de Terapia Intensiva 
e enfermarias, portarias ministeriais e princípios que norteiam 
o SUS, utilizando a seguinte fórmula descrita a seguir:

Fórmula: U = G x R x V/T

●       U = grau de urgência;
●       G = gravidade do caso;
●       R = recursos necessários para prestar o atendimento;
●       V = valência social que envolve o caso;

●       T = tempo para iniciar o tratamento

3.7- Assistência Farmacêutica 
●	 Abastecer as unidades quanto a medicamentos e 
insumos;
●	 Gerir materiais;
●	 Distribuir de forma inteligente o insumo existente.
●	 Adquirir e distribuirEPIs 
●	 Adquirir e distribuir insumos e medicamentos 
específicos para COVID19.

3.8- Gestão 
● Manutenção das ações dos nível zero e um;
● Viabilizar condições técnicas, financeiras e 
administrativas para a execução das ações;
● Realizar articulação com demais setores do município 
para a manutenção das medidas sanitárias de combate ao virus. 

- PANORAMA MODERADO (AZUL)

4.1-Vigilância Epidemiológica
●	 Intensificar as ações previstas no panorama leve.

4.2 -Vigilância Sanitária
● Intensificar as ações previstas no panorama leve

4.3- Atenção Básica 
- Definir as seguintes ações:
1. Agendas médicas eletivas limitadas a 4(quatro) 
consultas por período de 4(quatro) horas;
2. Agendas médicas eletivas limitadas a 6(seis) 
consultas por período de 6(seis) horas;
3. Troca de receitas sem a presença do paciente, porém 
orienta-se a consulta via meio eletrônico antes da renovação 
(telefone, WhatsApp, etc...);
4. Troca de Receitas sem a presença do paciente não 
contabilizará como consulta para os fins dos itens 1 e 2 acima;
5. Visitas domiciliares sem número específico, apenas 
em casos de urgências de Atenção Primária, com triagem via 
telefone previamente;
6. Coleta de Prevenção de Colo de Útero: apenas para 
pacientes sintomáticas com queixas ginecológicas e/ou que 
não realizam o exame a mais de 2(dois) anos;
7. Testes Rápidos (HIV, SIFLIS, HEPATITE B e C): 
realização apenas para gestantes.

4.4- Atenção Especializada 
● Garantir o acesso aos serviços essenciais em 
para manutenção a saúde, compreendendo procedimentos 
essências e capacidade instalada para cada procedimento, não 
excedendo a capacidade total de 25% dos agendamentos por 
procedimento/profissional presenciais, conforme avaliação da 
equipe técnica e 100% por teleatendimento.
● As unidades de psicologia e psiquiatria; terapia renal 
substitutiva (hemodiálise ou diálise peritoneal); hematologia 
e hemoterapia;  oncologia; cardiologia e neurologia 
intervencionista ; neurocirurgia; programa IST/AIDS; 
atendimento aos pacientes para tratamento e acompanhamento 
de tuberculose e hanseníase; e serviço de tratamento aos 
queimados, pré-natal habitual e de alto risco;atendimentos 
de cardiologia; fisioterapia intra-hospitalar; bem como as 
clínicas de vacinação, serão priorizadas a manutenção dos 
atendimentos em sua capacidade instalada presencial.
● Exames de diagnóstico por imagem, 25% da sua 
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capacidade instalada, exceto,ultrassonografia obstétrica; 
ultrassonografia  transvaginal e Doppler para gestantes, 
ofertaremos na capacidade instalada;
●  laboratórios de análises clínicas, serão ofertados 
com a capacidade de25%.
●  Exames de ENMG : Liberados em 15% das agendas, 
atendendo os  
critérios de restrições epidemiológicas e sanitárias deliberados 
pela Diretoria especializada. 
●  Em todas as ações em saúde devem ser 
priorizados o teleatendimento e as orientações domiciliares, 
preferencialmente remotas, em consonância às disposições 
dos respectivos conselhos de classe e demais normativas 
pertinentes, sempre que possível.

4.4- Urgência e Emergência 
● Intensificação das ações prevista do panorama leve;
● Reavaliação da disponibilidade de serviços, estrutural 
e recursos humanos e de insumos e adequação.

4.5- Regulação 

4.5.1. Ambulatorial
· Intensificação das ações prevista do panorama leve;
· Funcionamento da central de regulação: deverá 
funcionar em horários marcados agendados para os 
departamentos de terapia renal substitutiva (hemodiálise ou 
diálise peritoneal); hematologia e hemoterapia;  oncologia; 
oxigeno terapiadomiciliar, cardiologia e neurologia 
intervencionista, pelos telefones: (62) 999459181 ou ( 62) 
999205188 nos horários das 08:00 até as  17:00 de segunda 
até sexta e aos sábados das 08:00 até as 12:00 horas.
· Reavaliação da disponibilidade de serviços 
ambulatorial, hospitalar e adequação.
· SUSPENDER procedimentos cirúrgicos eletivos, 
realizados em ambientes, ambulatoriais e hospitalares;
·  As unidades de psicologia e psiquiatria; terapia renal 
substitutiva (hemodiálise ou diálise peritoneal); hematologia 
e hemoterapia;  oncologia; cardiologia e neurologia 
intervencionista ; neurocirurgia; programa IST/AIDS; 
atendimento aos pacientes para tratamento e acompanhamento 
de tuberculose e hanseníase; e serviço de tratamento aos 
queimados, pré-natal habitual e de alto risco; atendimentos 
de cardiologia; fisioterapia intra-hospitalar; bem como as 
clínicas de vacinação, serão priorizadas a manutenção dos 
atendimentos em sua capacidade instalada presencial.
· Em todas as ações em saúde devem ser priorizados 
o teleatendimento/telemedicina e as orientações domiciliares, 
preferencialmente remotas, em consonância às disposições 
dos respectivos conselhos de classe e demais normativas 
pertinentes, sempre que possível.
· Exames de Imagem : Liberados em 25% das 
agendas, atendendo os critérios de restrições epidemiológicas 
e sanitárias deliberados pela Diretoria especializada. 
· Exames Laboratoriais: Liberados em 25% das 
agendas, atendendo os critérios de restrições epidemiológicas 
e sanitárias. 
· Cirurgias Eletivas: - Suspensas.

 4.5.2- Hospitalar

Inserir os pacientes no sistema hospitalar com perfil para 
COVID- 19 conforme segue o fluxo do anexo 7.
 É importante ressaltar que todo paciente deve ser 
inserido no Sistema de Informação SISREG, ferramenta 

utilizada pelo CRHA (Complexo Regulador Hospitalar de 
Anápolis), desde sua porta de entrada em uma instituição 
de saúde e mesmo depois de estar dentro de uma unidade 
hospitalar, após sua mudança clínica por evolução para 
melhora ou piora, dentro desta mesma instituição, pois o 
CRHA, sendo “gestor das vagas”, estas quando existentes, 
na mesma ou em outra instituição, precisará buscar leito 
para o atendimento do paciente. Por isso a necessidade deste 
setor ter o conhecimento dos pacientes aguardando leitos em 
temporeal a fim de gerenciar vagas mediante o critério da 
equidade, para que ocorra a transferência do usuário SUS 
baseado em critérios que jamais infrinjam os princípios da 
descentralização, equidade, universalidade, resolubilidade, 
integralidade e regionalização.
      É válido Ressaltar que o município de Anápolis, na 
condição de gestor pleno do sistema de saúde, é o responsável 
pela regulação de vagas e detentor dos leitos existentes para 
pacientes na Regional Pirineus e Macrorregião Norte.   O 
CRHA, enquanto ferramenta de gestão, alberga em suas 
ações cotidianas informações preciosas relativas aos acertos 
e vicissitudes do processo assistencial, as quais devem 
servir como subsídio ao sistema gestor na elaboração e 
implementação de medidas que visem qualificar suas  ações 
e minimizar progressivamente suas dificuldades, construindo 
paulatinamente um sistema que consiga disponibilizar 
recursos assistenciais que se aproximem cada vez mais das 
reais necessidades da população, processo este que servirá 
como potencial facilitador do próprio processo regulatório.    
Com isso a classificação está inserida, na Política Nacional 
de Atenção Hospitalar (PNHOSP), instituída por meio da 
Portaria de Consolidação n.º 2, de 28 de setembro de 2017, 
na Portaria do CFM n º 2156 de 28/10/2016 que estabelece os 
Critérios de Admissão e Alta em Unidade de Terapia Intensiva 
e enfermarias, portarias ministeriais e princípios que norteiam 
o SUS, utilizando a seguinte fórmula descrita a seguir:

Fórmula: U = G x R x V/T

●       U = grau de urgência;
●       G = gravidade do caso;
●       R = recursos necessários para prestar o atendimento;
●       V = valência social que envolve o caso;
●       T = tempo para iniciar o tratamento

4.6.- Assistência Farmacêutica

●	 Todos previstos o panorama leve.
●	 Intensificar o trabalho de gestão de EPIs, pautando o 
uso seguro e racional.
●	 Apresentar alternativas terapêuticas, junto a equipe 
médica, para proporcionar alternativas eficazes no tratamento 
do paciente.

4.7- Gestão 
● Manutenção das ações do nível zero e um;
● Viabilizar condições técnicas, financeiras e 
administrativas para a execução das ações;
● Realizar articulação com demais setores do município 
para a manutenção das medidas sanitárias de combate ao vírus. 

- PANORAMA CRÍTICO (VERMELHO)

5.1-Vigilância Epidemiológica

●	 Intensificar as ações previstas no panorama leve.
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5.2 -Vigilância Sanitária

● Intensificar as ações previstas no panorama leve

5.3- Atenção Básica 

1. Agendas médicas eletivas zeradas, ficando o 
profissional médico a disposição para outros serviços não 
suspensos bem como para urgências de natureza da Atenção 
Primária;
2. Troca de receitas sem a presença do paciente, porém 
orienta-se a consulta via meio eletrônico antes da renovação 
(telefone, WhatsApp, etc...);
3. Visitas domiciliares zeradas;
4. Coleta de Prevenção: apenas com indicação médica;
5. Testes Rápidos (HIV, SIFLIS, HEPATITE B e 
C):apenas para gestantes.

5.4- Atenção Especializada 
Manter ações previstas no panorama moderado.

5.4- Urgência e Emergência 
● Intensificar as ações prevista do panorama moderado;
● Intensificar a utilização no atendimento pré-
hospitalardo critério Vaga Zero, com prerrogativa e 
responsabilidade do médico reguladores de urgência, sendo 
este um recurso essencial a garantir acesso imediato aos 
paciente com risco de morte ou sofrimento intenso.
● Intervir junto ao gestor municipal (autoridade de 
saúde) para ampliação dos serviços e leitos considerando os 
critérios de ocupação, podendo inclusive utilizar-se dos leitos 
de instituições privadas.

5.5- Regulação 

5.5.1. Ambulatorial
● Intensificar as ações previstas do panorama 
moderado;
● Reavaliar a disponibilidade de serviços ambulatorial, 
hospitalar e adequação.
● Definir o Funcionamento dacentral de regulação 
- deverá funcionar em horários marcados agendados para  
os departamentos (hemodiálise ou diálise peritoneal); 
hematologia e hemoterapia;  oncologia; oxigeno terapia 
domiciliar, cardiologia, pelos telefones: (62) 999459181 ou ( 
62) 999205188 nos horários das 08:00 até as  17:00 de segunda 
até sexta e aos sábados das 08:00 até as 12:00 horas, para os  
serviços de: oncologia, oxigenoterapia domiciliar hemodiálise 
e urgências cardiológicas somente com critérios de restrições 
epidemiológicas e sanitárias.
● Reavaliação da disponibilidade de serviços 
ambulatorial, hospitalar e adequação. 
● Garantir o acesso aos serviços essenciais em 
para manutenção a saúde, compreendendo procedimentos 
essências e capacidade instalada para cada procedimento, não 
excedendo a capacidade total de 15% dos agendamentos por 
procedimento/profissional presenciais, conforme avaliação da 
equipe técnica e 100% por teleatendimento.
● SUSPENDER procedimentos cirúrgicos eletivos, 
realizados em ambientes, ambulatoriais e hospitalares;
●  As unidades de psicologia e psiquiatria; terapia renal 
substitutiva (hemodiálise ou diálise peritoneal); hematologia 
e hemoterapia;  oncologia; cardiologia e neurologia 
intervencionista ; neurocirurgia; programa IST/AIDS; 

atendimento aos pacientes para tratamento e acompanhamento 
de tuberculose e hanseníase; e serviço de tratamento aos 
queimados, pré-natal habitual e de alto risco; atendimentos 
de cardiologia; fisioterapia intra-hospitalar; bem como as 
clínicas de vacinação, serão priorizadas a manutenção dos 
atendimentos em sua capacidade instalada presencial.
● exames de diagnóstico por imagem, especifico 
para gestantes, ultrassonografia obstétrica; ultrassonografia 
transvaginal e Doppler, ofertaremos na capacidade instalada.
● Em todas as ações em saúde devem ser 
priorizados o teleatendimento e as orientações domiciliares, 
preferencialmente remotas, em consonância às disposições 
dos respectivos conselhos de classe e demais normativas 
pertinentes, sempre que possível.
● Consultas: Em todas as ações em saúde devem ser 
priorizados o teleatendimento/telemedicina e as orientações 
domiciliares, preferencialmente remotas, em consonância 
às disposições dos respectivos conselhos de classe e demais 
normativas pertinentes, sempre que possível.
● Exames de Imagem : Liberados em 15% das 
agendas, atendendo os critérios de restrições epidemiológicas 
e sanitárias deliberados pela Diretoria especializada. 
● Exames de ENMG : Liberados em 15% das agendas, 
atendendo os critérios de restrições epidemiológicas e 
sanitárias deliberados pela Diretoria especializada. 
● Exames Laboratoriais: Liberados em 15% das 
agendas, atendendo os critérios de restrições epidemiológicas 
e sanitárias. 
● Cirurgias Eletivas: - Suspensas.

5.5.2- Hospitalar

 Inserir os pacientes no sistema hospitalar com perfil para 
COVID- 19 conforme segue o fluxo do anexo 7.

É importante ressaltar que todo paciente deve ser inserido no 
Sistema de Informação SISREG, ferramenta utilizada pelo 
CRHA (Complexo Regulador Hospitalar de Anapolis), desde 
sua porta de entrada em uma instituição de saúde e mesmo 
depois de estar dentro de uma unidade hospitalar, após sua 
mudança clínica por evolução para melhora ou piora, dentro 
desta mesma instituição, pois o CRHA, sendo “gestor das 
vagas”, estas quando existentes, na mesma ou em outra 
instituição, precisará buscar leito para o atendimento do 
paciente. Por isso a necessidade deste setor ter o conhecimento 
dos pacientes aguardando leitos em temporeal a fim de 
gerenciar vagas mediante o critério da equidade, para que 
ocorra a transferência do usuário SUS baseado em critérios que 
jamais infrinjam os princípios da descentralização, equidade, 
universalidade, resolubilidade, integralidade e regionalização.
      É válido Ressaltar que o município de Anápolis, na 
condição de gestor pleno do sistema de saúde, é o responsável 
pela regulação de vagas e detentor dos leitos existentes para 
pacientes na Regional Pirineus e Macrorregião Norte.   O 
CRHA, enquanto ferramenta de gestão, alberga em suas 
ações cotidianas informações preciosas relativas aos acertos 
e vicissitudes do processo assistencial, as quais devem 
servir como subsídio ao sistema gestor na elaboração e 
implementação de medidas que visem qualificar suas  ações 
e minimizar progressivamente suas dificuldades, construindo 
paulatinamente um sistema que consiga disponibilizar 
recursos assistenciais que se aproximem cada vez mais das 
reais necessidades da população, processo este que servirá 
como potencial facilitador do próprio processo regulatório.    
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Com isso a classificação está inserida, na Política Nacional 
de Atenção Hospitalar (PNHOSP), instituída por meio da 
Portaria de Consolidação n.º 2, de 28 de setembro de 2017, 
na Portaria do CFM n º 2156 de 28/10/2016 que estabelece os 
Critérios de Admissão e Alta em Unidade de Terapia Intensiva 
e enfermarias, portarias ministeriais e princípios que norteiam 
o SUS, utilizando a seguinte fórmula descrita a seguir:

Fórmula: U = G x R x V/T

●       U = grau de urgência;
●       G = gravidade do caso;
●       R = recursos necessários para prestar o atendimento;
●       V = valência social que envolve o caso;
●       T = tempo para iniciar o tratamento

5.6.- Assistência Farmacêutica
Intensificar as atividades praticadas no panorama moderado 
●	 Ofertar equipamentos de proteção específica para 
classificação de área de risco de contaminação.

5.7- Gestão 
● Manutenção das ações dos nível zero e um;
● Viabilizar condições técnicas, financeiras e 
administrativas para a execução das ações;
● Realizar articulação com demais setores do município 
para a manutenção das medidas sanitárias de combate ao vírus. 

6- AÇÕES QUE ACONTECEM EM TODAS AS FASES 
DOS NÍVEIS DE ACIONAMENTO

6.2-Comunicação, Mobilização e Publicidade
Ações:
●	 Divulgar as medidas de prevenção e controle da 
COVID-19junto à população e nas redes de serviços de saúde 
públicas e privadas;
●	 Publicação diária do Boletim Informativo.
●	 Divulgar informações epidemiológicas e de 
prevenção e controle da doença;
●	 Divulgar campanhas de comunicação de massa para 
mobilizar a população sobre as recomendações, decretos e 
portarias, orientando a população.

6.3- Laboratório
- Laboratório Municipal de Anápolis (Lacema)
●	  Programar e garantir EPIs para os profissionais 
envolvidos no atendimento, bem como orientar sobre o uso, 
conforme recomendações do ministério da saúde.
●	 Apoio de insumos laboratoriais para as coletas de 
amostras em domicílio;
●	 Coleta de amostras dos casos encaminhados 
diretamente ao Lacema para monitoramento;
●	 Processamento de amostras biológicasde casos 
suspeitos e/ou confirmados provenientes das unidades 

referência para COVID-19 e pacientes internos do Hospital 
Municipal Jamel Cecílio;
●	 Emissão de laudo técnico laboratorial com parecer 
do profissional Biomédico
●	 Processamento de amostras para preparação para 
encaminhamento ao LACEN.

-Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni 
Cysneiros (LACEN-GO)
●	 Orientar sobre coleta, armazenamento e transporte 
de amostras (swab de nasofaringe e orofaringe), bem como 
normas de biossegurança;
●	 Garantir a liberação oportuna dos resultados 
laboratoriais e a realização de diagnóstico diferencial;
●	 Priorizar a liberação de resultados em casos com 
agravamento.
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