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1. INTRODUÇÃO 

 

Em 31 de dezembro de 2019, o escritório da OMS na China foi informado sobre casos 

de pneumonia de etiologia desconhecida detectada na cidade de Wuhan, província de Hubei. 

As autoridades chinesas identificaram um novo tipo de Coronavírus, que foi isolado em 07 de 

janeiro de 2020.  

Em 11 e 12 de janeiro de 2020, a OMS recebeu mais informações detalhadas, da 

Comissão Nacional de Saúde da China, de que o surto estava associado a exposições em um 

mercado de frutos do mar, na cidade de Wuhan. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) em razão da disseminação do Coronavírus, após reunião com 

especialistas.  

Em 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana da doença pelo 

Coronavírus 2019 (COVID-19), por meio da Portaria MS n° 188, e conforme Decreto n° 

7.616, de 17 de novembro de 2011.  

A Portaria MS n° 188 também estabeleceu o Centro de Operações de Emergências em 

Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta à 

emergência no âmbito nacional, ficando sob responsabilidade da Secretaria de Vigilância em 

Saúde (SVS/MS) a gestão do COEnCoV. 

Devido a Pandemia do COVID19, o Município de Paraíba do Sul, cria de forma 

emergencial um protocolo com ações estratégias para atendimento à população, diagnóstico, 

notificação e controle da infecção em âmbito municipal. 

Neste plano serão abordados áreas de intervenção, as quais citamos: 

Área 1: Vigilância em Saúde: contemplando as ações específicas de Vigilância 

Epidemiológica. 

Área 2: Suporte Laboratorial  
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Àrea 3: Rede Assistencial: Articulação entre hospitais de referência, média e alta 

complexidade.  

Área 4: Assistência Farmacêutica 

Área 5: Transporte Sanitário 

Área 6: Comunicação de Risco  

Área 7: Gestão 

 

2. OBJETIVOS GERAIS 

 

• Promover a prevenção e evitar a transmissão de casos de infecção pelo COVID-19 no 

município de Paraíba do Sul / RJ; 

• Criar barreiras e limitar a transmissão humano a humano, entre contatos próximos e 

profissionais de saúde; 

• Garantir a detecção, notificação, investigação de casos suspeitos de forma oportuna; 

• Organizar o fluxo de ações de prevenção e controle no Coronavírus; 

• Estabelecer insumos estratégicos na utilização de casos suspeitos; 

• Traçar estratégias para redução da transmissão da doença, por meio do monitoramento 

e controle dos pacientes já detectados; 

• Intensificar ações de capacitação dos profissionais de saúde da rede municipal de 

saúde; 

• Garantir adequada assistência ao paciente, com garantia de acesso e manejo clinico 

adequado; 

• Monitorar e avaliar a situação epidemiológica para orientar a tomada de decisão; 

• Definir as atividades de educação, mobilização social e comunicação que serão 

implementadas. 

 

3. FLUXOGRAMA PARA DIAGNÓSTICO 

 

O município utilizará de recomendações do Ministério da Saúde para atendimento, 

diagnóstico e controle do Coronavírus, conforme figura abaixo: 

 

Figura 01. Fluxograma de Atendimento e Detecção Precoce do Ministério da Saúde, 2020. 
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Fonte: https://www.ifg.edu.br/images/undefined/corona-orientacoes.png 

 

 

 

 

4. AÇÕES DE CONTROLE  

 

4.1. As Ações de Controle adotadas pelo Município são as seguintes: 

 

• Treinamento e curso para gestores; 

• Monitorar os casos suspeitos; 

• Atualizar dados epidemiológicos; 

• Fechar escolas públicas e privadas; 

• Proibir o acesso a visitas nos asilos; 
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• Orientar a população através dos veículos de comunicação sobre as formas de 

contágio, sinais e sintomas, prevenção e fluxo de atendimento 

Todas essas ações de controle adotadas estão descritas nos decretos municipais em anexo. 

 

 

5. SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

Os Serviços de Atenção à Saúde para Controle do Coronavírus são: 

 

1. Componente Vigilância em Saúde: 

• Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de saúde. 

• Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências ou 

recomendações da OMS. 

• Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para 

infecção humana por COVID-19. 

• Fortalecer os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação e 

monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo COVID-19, 

conforme a definição de caso estabelecida, no devido sistema de informação orientado 

pelo MS. 

• Articular com a rede de serviços públicos e privados de atenção à saúde o 

aprimoramento e a detecção de possíveis casos suspeitos nos serviços de saúde. 

• Emitir alertas para as unidades de saúde sobre a situação epidemiológica global, com 

orientações para a preparação de resposta, com medidas de prevenção e controle para 

a infecção humana pelo COVID-19. 

• Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação da rede, para permitir 

avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão. 

• Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação à etiqueta respiratória e 

higiene das mãos. 

• Capacitar profissionais para identificação e manejo de casos suspeitos; 

• Realizar atividades de educação em saúde; 

• Realizar busca ativa para possíveis casos; 
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2. Componente: Suporte Laboratorial 

• Organizar fluxos para diagnóstico laboratorial de casos suspeitos para a infecção 

humana pelo COVID-19 junto à rede laboratorial “pública” para os vírus respiratórios. 

• Seguir fluxos de laboratórios de referência para envio de amostras para infecção 

humana pelo COVID-19 e outros vírus respiratórios. 

• Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção humana pelo 

COVID-19 e outros vírus respiratórios. 

• Seguir o fluxo de transporte das amostras do Lacen ao laboratório de referência. 

 

3. Componente: Rede Assistencial 

O município de Paraíba do Sul conta com uma rede de Atenção Primária em Saúde, 

totalizando 23 Unidades Básicas de Saúde, com mais 05 Subunidades que oferecem aos 

moradores atendimento médico agendado, farmácia com medicamentos, acompanhamento 

à pacientes por agentes comunitários de saúde, acompanhamentos odontológicos e entre 

outros tipos de assistência. 

Além das UBSs a cidade conta com dois hospitais, são eles: 

- O Hospital Nossa Senhora da Piedade (CNES 2276186), que possui 02 leitos de Unidade 

de Cuidados Intermediários Adulto, 02 leitos de Unidade de Isolamento, 11 leitos de 

Cirurgia Geral, 25 leitos de Clínica Geral, 10 leitos de Saúde Mental, 11 leitos de Clínica 

Obstétrica e 01 leito de Obstetrícia Cirúrgica, 01 leito de Pediatria Cirúrgica e 06 leitos de 

Pediatria Clínica. Apesar de não possuir leitos de UTI, o mesmo possui 04 

Respiradores/Ventiladores que podem ser utilizados para atender a demanda emergencial. 

- 02 Centros de Triagem para o Covid 19, 1 na UBS Palhas e 1 no HNSP. 

- Isolamento de 08 leitos no HNSP exclusivos para Covid 19, sendo 05 com respiradores e 

3 com oxigênio. 

- Implantamos o serviço de TELESAÚDE no qual profissionais de saúde dão orientação 

por telefone aos munícipes sobre dúvidas e outras informações sobre sintomas, prevenção 

e precauções ao novo coronavírus. 
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Orientações gerais da Rede: 

• Orientar a atenção primária, atenção pré-hospitalar e atenção hospitalar sobre manejo 

clínico e classificação de risco diante de um caso suspeito de infecção humana pelo 

COVID-19. 

• Desenvolver capacitações para os profissionais de saúde da quanto ao acolhimento, 

cuidado, medidas de isolamento, limpeza e desinfecção de superfícies, higienização 

das mãos na atenção primária assistência pré-hospitalar e hospitalar. 

• Orientar o monitoramento de casos de SG e SRAG nos serviços de saúde. 

• Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos para a 

infecção humana pelo COVID-19. 

• Realizar levantamento dos insumos e equipamentos médico-hospitalares para 

atendimento de pacientes suspeitos para infecção humana pelo COVID-19. 

• Desenvolver fluxogramas/protocolos de acolhimento, triagem e espera por 

atendimento para usuários com sintomas respiratórios. 

• Quantificar estoques de insumos padrão, incluindo medicamentos e EPIs. 

• A sala de isolamento para pacientes com sintomas respiratórios deverá ser, 

preferencialmente, distante da sala de espera e de outras salas de atendimento e 

próxima a banheiro para uso exclusivo. Deverá ser mantida com a janela aberta, porta 

fechada e com ventilador e/ou ar-condicionado desligado. É importante a 

disponibilidade de lenços de papel para higiene nasal (que devem ser descartados 

assim que utilizados) e álcool gel e/ou pia com sabão e papel toalha para permitir 

higienização de mãos frequente, além de dispor de lixeira específica para descarte do 

lixo contaminado. Obrigatório disponibilizar insumos e Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) para o atendimento seguro e adequado, estando estes em local de 

fácil acesso para os profissionais de saúde. 

 

3.1.1. Atenção Primária em Saúde 

• Deixar de forma estratégica duas Unidades Básicas de Saúde, para atendimento 

exclusivo de casos suspeitos e/ou sintomas respiratórios.  As Unidades Básicas de 

Saúde escolhidas foram as situadas nos bairros Palhas e Santo Antônio, onde será 

disponibilizado para o atendimento uma tenda em local arejado, com profissionais 

capacitados e insumos recomendados (papel toalha, sabonete líquido, EPI’s, cadeiras 
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de plástico e etc).  Essas unidades irão funcionar 12 horas por dia de domingo a 

domingo; 

• Facilitar o acesso da demanda espontânea, dando prioridade aos casos suspeitos 

(oferecer máscara cirúrgica aos profissionais de acolhimento, bem como aos pacientes 

suspeitos);  

• Disponibilizar condições de higienização das mãos, oferecendo álcool gel e sabão para 

pacientes e profissionais de saúde; 

• Acionar imediatamente a Vigilância Epidemiológica para realizar a notificação e 

acompanhamento do caso; 

• Realizar a coleta de amostras para exames confirmatórios; 

• Registrar o atendimento no sistema de informação da Atenção Primária Vigente 

(SISAB); 

• Realizar visita domiciliar para busca ativa/acompanhamento de casos notificados; 

monitorar diariamente pacientes confirmados para COVID19; 

• Orientar o paciente a não se deslocar para trabalho, escola ou outra atividade pública; 

• Pacientes com sintomas respiratórios que não são suspeitos de COVID19, deverão 

ficar em casa por 7 dias; 

• Orientar o paciente a ficar em quarto individual com banheiro e com contato restrito a 

outros moradores; orientar os cuidados que deverão ser tomados em casa; 

• Orientar a não compartilhar pratos, copos, talheres, toalhas, roupa de cama com outros 

familiares e para que se evite beijos, abraços e contato físico; 

• Orientar o paciente a higienizar de forma freqüente as mãos, bem como quando for 

tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com lenço descartável ou manga da camisa 

ou face interna do braço; 

• Limpar regularmente as superfícies com álcool 70% ou hipoclorito de sódio; 

• Informar o paciente sobre sinais e sintomas de alerta e, em caso de piora do quadro, 

orientar o mesmo a procurar o serviço de saúde; 

• Desinfecção dos ambientes deverá ocorrer no mínimo 03 vezes ao dia, se o paciente 

for suspeito deverá ser feita imediatamente após o atendimento; 

• Criar rotina para a coleta de lixo infectante; 

• Organizar progressivamente a agenda da UBS, no sentido de evitar atividades 

coletivas para evitar aglomerações. Caso seja necessário realizar atividades coletivas 

(atividade educacional referente ao COVID-19, por exemplo), organizar de forma a 
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manter distância mínima de 1 metro entre as pessoas. Recomenda-se atender apenas os 

casos provenientes de demanda espontânea e as agendas programadas (na UBS ou em 

domicílio) cuja suspensão de atenção resulte em agravamento do quadro e internações 

hospitalares. Nesse sentido, elencamos aqui alguns grupos prioritários para esses 

atendimentos: Doença crônica descompensada, Pré-Natal, imunização, Triagem 

Neonatal. Além dessas, as gestões locais e as equipes devem definir quais os grupos e 

pessoas que se enquadram nesse critério.  

• Para o atendimento em saúde bucal, recomenda-se atender apenas os casos de 

urgências, com atenção às agendas as quais uma suspensão resulte em agravamento do 

quadro e internações hospitalares. Consultas odontológicas eletivas devem ser 

reagendadas para 14 dias, podendo ser expandido o prazo.  

• Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) deverão auxiliar no acesso às 

urgências.  

• Para atividades de vacinação rotineira ou da campanha de vacinação contra a influenza 

destinar espaços da unidade / comunidade que não possibilitem aglomeração de 

pessoas, e caso necessário que se organize filas em que as pessoas fiquem a um metro 

de distância umas das outras. 

 

3.1.2. Assistência de Média e Alta Complexidade 

• No caso de piora de sintomas o paciente deverá procurar o Hospital Nossa Senhora da 

Piedade, onde terá leitos disponíveis para internação e enfermaria isolada. O hospital 

terá tendas em local arejado, para atendimentos dos casos suspeitos, com itens de 

higienização, sabonete líquido, toalha de papel e tanque e EPI’s necessários; 

• O Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Dona Lindu terá seus leitos 

disponibilizados para atendimento de casos que necessitem de internação e/ou leitos 

de UTI; 

• Todos os pacientes que chegarem aos estabelecimentos de saúde deverão higienizar as 

mãos; 

• Durante o atendimento o profissional de saúde deverá higienizar suas mãos antes de 

depois de cada atendimento; 

• Desinfecção dos ambientes deverá ocorrer no mínimo 03 vezes ao dia, se o paciente 

for suspeito deverá ser feita imediatamente após o atendimento; 

• Criar rotina para a coleta de lixo infectante; 
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4. Componente: Assistência Farmacêutica 

• Fazer levantamento de medicamentos para o tratamento de infecção humana pelo 

COVID-19. 

• Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos 

pacientes. 

• Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de 

serviço farmacêutico. 

• Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG. 

• Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito municipal. 

• Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme 

solicitação a demanda. 

 

5. Componente: Transporte Sanitário 

O transporte para o serviço de saúde para o paciente que já foi atendido e avaliado em 

unidade de saúde e apresenta quadro clínico que requeira avaliação deve ser transportado para 

unidade de referência por meio de transporte sanitário com as devidas precauções. Paciente 

que já foi atendido em unidade de saúde que requeira avaliação em outro nível de atenção 

e/ou internação deve ser transferido em ambulância, de acordo com a gravidade do caso 

clínico. 

 

6. Componente: Comunicação de Risco 

• Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e informações 

pertinentes prevenção e controle para infecção humana pelo COVID-19. 

• Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto à rede de 

serviços de saúde e população. 

• Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de etiqueta 

respiratória e higienização das mãos para o COVID-19. 

• Definir, em conjunto com os gestores, o porta-voz que será responsável pela 

interlocução com os veículos de comunicação. 

• Elaboração e divulgação de materiais informativos sobre as medidas de prevenção e 

controle do COVID-19. 
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• Monitoramento de redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações 

equivocadas. 

• Em caso de dúvidas, pode-se ligar, mandar mensagens whatsapp para o número (24) 

99993-8054. 

 

7. Componente: Gestão 

• Articular com gestores o acompanhamento da execução do Plano de Contingência de 

Infecção pelo COVID-19. 

• Divulgar material desenvolvido pelas áreas técnicas (protocolos, manuais, guias, notas 

técnicas e informativas). 

• Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário 

epidemiológico e o risco de introdução do COVID-19. 

• Articular junto a outros órgãos o desenvolvimento das ações e atividades propostas 

para esse nível de alerta. 

• Garantir estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos suspeitos e 

confirmados para o COVID-19. 

• Monitorar os estoques dos insumos existentes (medicamentos e insumos laboratoriais). 

• Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos, 

manuais, guias, notas técnicas). 

• Capacitar profissionais para a coleta de swab, criar “kit para coleta de swab” (máscara, 

luva, óculos, avental, gorro); 

• Realizar treinamentos, para uso adequado dos Equipamentos de proteção Individual 

(EPI) bem como a retirada do mesmo e o descarte; 

• Capacitar os Auxiliares de Serviços Gerais para realizar a higienização das Unidades 

de maneira adequada; 

• Aquisição de 3.000 (três mil) testes rápidos para abertura de diagnostico e fechamento 

de casos; 

• Implantação de quatro barreiras sanitárias, 01 no pórtico principal, 1 na estrada da 

Barrinha, 1 em Werneck e 1 em Sebollas. 

 

 

 

6. ANEXOS 
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RESOLUÇÃO PMPS N.º 05 DE 16 DE MARÇO DE 2020 

 

SUSPENDE TODOS OS PEDIDOS DE FÉRIAS E 
REVOGA TODAS AS AUTORIZAÇÕES PARA 
SEU GOZO, POR RAZÕES DE ORDEM PÚBLICA, 
DE TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, BEM COMO TODO E 
QUALQUER AFASTAMENTO A PEDIDO DO 
SERVIÇO PÚBLICO 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, no uso das atribuições que lhe 
conferem os incisos I do art. 67 da Lei Orgânica do Município, e 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020; 

CONSIDERANDO que o evento é complexo e demanda esforço conjunto de todo 
o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências e 
adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos; 

CONSIDERANDO que esse evento está sendo observado em outros países do 
continente americano e que a investigação local demanda uma resposta coordenada 
das ações de saúde de competência da vigilância e atenção à saúde, entre as três 
esferas de gestão do SUS; 

CONSIDERANDO a edição da Lei Nacional n.º 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 e 
o Decreto Municipal n.º 1819 de 13 de março de 2020;(decreto que declarou 
emergência) 

CONSIDERANDO a declaração do Ministério da Saúde da Emergência de Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo 
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novo Coronavírus (COVID-19), por meio da Portaria MS n° 188, e conforme 
Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011; 

CONSIDERANDO a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde 
– OMS; 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, que 
será efetivada por intermédio da conjunção de esforços de todos. 

  
RESOLVE: 
Art. 1º - Suspender todos os requerimentos para o gozo de férias em 

trâmite na Secretaria Municipal de Saúde - SMS e revogar todas as concessões de 
gozo de férias até então deferidas. 

Art. 2º - Suspender todos os requerimentos para afastamento 
apresentados no âmbito da Secretaria Municipal  de Saúde - SES e revogar todas 
as concessões até então deferidas. 

Art. 3º - Todos servidores da Secretaria Municipal de Saúde - SMS 
enquadrados nos artigos 1º e 2º,  deverão retornar imediatamente ao efetivo 
exercício a contar da data de publicação desta Resolução na imprensa oficial, sob 
pena de incidir nas penalidades administrativas cabíveis. 

Art. 4º - A Subsecretaria de Administração da PMPS, responsável 
pela área de Recursos Humanos deverá providenciar os anotamentos necessários 
nos assentamentos funcionais e promover a adequada fiscalização para o integral 
cumprimento do disposto nesta Resolução. 

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
  
 

Rio de Janeiro,  16  de março de 2020 
  
 
 
 
 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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RESOLUÇÃO PMPS  Nº 06  DE 16 DE MARÇO  DE 2020 
 
 

ESTABELECE NORMAS DE CONDUTA E 
RECOMENDAÇÕES PARA PREVENÇÃO E 
CONTROLE DE INFECÇÕES PELO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) A SEREM 
ADOTADAS NAS INSTITUIÇÕES DE LONGA 
PERMANÊNCIA DE IDOSOS NO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I do art. 67 da Lei Orgânica 
do Município, e 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020 e a recente 
Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS no que tange ao 
coronavírus – Covid-19; 

 

CONSIDERANDO a declaração do Ministério da Saúde da Emergência de Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus 
(COVID-19), por meio da Portaria MS n° 188, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de 
novembro de 2011; 

 

CONSIDERANDO que a Portaria MS n° 188 também estabeleceu o Centro de Operações de 
Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo nacional da gestão 
coordenada da resposta à emergência no âmbito nacional, ficando sob responsabilidade da 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) a gestão do COE-nCoV, a Seção II, Capítulo II, 
do Título VIII da Constituição Federal, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS;a 
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes; 
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CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública; 

 

CONSIDERANDO as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), sobre as 
medidas de prevenção e controle de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) e a 
necessidade da atuação do Estado, através de orientações aos profissionais que atuam nas 
Instituições de Longa Permanência de Idosos para que estas unidadesadotem os cuidados 
necessários para minimizar o risco da disseminação do vírus nestes estabelecimentos; 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Ficam estabelecidas, na forma do Anexo desta Resolução, normas de conduta e 
recomendações a serem adotadas pelas Instituições de Longa Permanência de idosos no 
Estado do Rio de Janeiro. 
 
Parágrafo único – As normas de conduta e recomendações estabelecidas por esta Resolução 
são de observância obrigatória por todas as instituições mencionadas no caput, sejam elas 
públicas ou privadas. 
 
 
Art. 2º - Os profissionais de saúde que prestem serviços a Instituições de Longa 
Permanência de idosos devem proceder, obrigatoriamente,à notificação dos casos suspeitos, 
na forma da lei. 
 
 
Art. 3º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Paraíba do Sul, 16 de março  de 2020. 
 
 
 

Alessandro Cronge Bouzada 
Prefeito Municipal 

Paraíba do Sul 
2017/2020	
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RESOLUÇÃO PMPS Nº 07  DE  MARÇO DE 2020 
 
 

Estabelecer que as visitas nas 
enfermarias sejam restritas a uma 
pessoa por paciente e a suspensão de 
atividades não assistenciais no Hospital 
Nossa Senhora da Piedade. 
 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I do art. 67 da Lei Orgânica 
do Município, e 

 

 
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020; 
 

CONSIDERANDO que o evento é complexo e demanda esforço conjunto de todo o Sistema 
Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas 
proporcionais e restritas aos riscos; 
 

CONSIDERANDO que esse evento está sendo observado em outros países do continente 
americano e que a investigação local demanda uma resposta coordenada das ações de saúde 
de competência da vigilância e atenção à saúde, entre as três esferas de gestão do SUS; 
 

CONSIDERANDO a declaração do Ministério da Saúde da Emergência de Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus 
(COVID-19), por meio da Portaria MS n° 188, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de 
novembro de 2011; 
 

CONSIDERANDO que a Portaria MS n° 188 também estabeleceu o Centro de Operações de 
Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo nacional da gestão 
coordenada da resposta à emergência no âmbito nacional, ficando sob responsabilidade da 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) a gestão do COE-nCoV, a Seção II, Capítulo II, 
do Título VIII da Constituição Federal, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS; 
- a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, 
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proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes; 
 

CONSIDERANDO a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS;  
 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, resolve: 

 

Art. 1º Estabelecer que as visitas nas enfermarias do Hospital Nossa Senhora da Piedade, 
ficam restritas a somente uma pessoa por paciente e em dias alternados com horário ampliado. 
Parágrafo Único: Permanece suspensa a visitação a pacientes internados com diagnóstico de 
COVID 19, exceto em casos específicos previstos em lei. 
 
Art. 2º Estabelecer que todas as ações (atividades lúdicas, como: doutores da alegria, 
celebrações religiosas, palestras, datas comemorativas, etc.) que não sejam para atendimento 
assistencial HNSP ficam suspensas por tempo indeterminado. 
 
Art.3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Paraíba do Sul, 16 de março  de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alessandro Cronge Bouzada 
Prefeito Municipal 

Paraíba do Sul 
2017/2020 

 
	

 

 

 

 

 

 

 



20	
	

 

 

 

 

 

 
RESOLUÇÃO PMPS Nº  08  DE   MARÇO DE 2020 

 
 

Recomendação de suspensão de 
Procedimentos cirúrgicos eletivos no 
HNSP. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I do art. 67 da Lei Orgânica 
do Município, e 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020; 

 
CONSIDERANDO que o evento é complexo e demanda esforço conjunto de todo o Sistema 
Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas 
proporcionais e restritas aos riscos; 

 
CONSIDERANDO que esse evento está sendo observado em outros países do continente 
americano e que a investigação local demanda uma resposta coordenada das ações de saúde 
de competência da vigilância e atenção à saúde, entre as três esferas de gestão do SUS; 

 
CONSIDERANDO a declaração do Ministério da Saúde da Emergência de Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus 
(COVID-19), por meio da Portaria MS n° 188, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de 
novembro de 2011; 
 

CONSIDERANDO que a Portaria MS n° 188 também estabeleceu o Centro de Operações de 
Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo nacional da gestão 
coordenada da resposta à emergência no âmbito nacional, ficando sob responsabilidade da 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) a gestão do COE-nCoV, a Seção II, Capítulo II, 
do Título VIII da Constituição Federal, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS; 
- a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes; 
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CONSIDERANDO a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS;  
 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública,  

Resolve: 

 

Art. 1º Recomendar ao Hospital Nossa Senhora da Piedade a  suspensão de todos os 
procedimentos cirúrgicos eletivos. 
 
Art. 2º Recomendar que o HNSP só realize procedimentos cirúrgicos de Urgência e 
Emergência. 
 
Art.3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 
 
 
 
 

 Paraíba do Sul, 16 de março  de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alessandro Cronge Bouzada 
Prefeito Municipal 

Paraíba do Sul 
2017/2020 
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