
 

NOTA ORIENTATIVA 04/2020 

ASSUNTO: Orientações sobre medidas de proteção aos municípios que irão receber 

pessoas advindas de outros Estados 

TEMÁTICA: Vigilância em Saúde 

Considerando o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN) decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria no 188, de 03 

de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo 

Coronavírus (COVID-19); conforme decreto 7.616 de 17 de novembro de 2011; 

O Cosems-PB vem orientar aos gestores de Olho d’Agua, Nova Olinda, Boa 

Ventura e Princesa Isabel, que irão receber pessoas advindas de São Paulo, localidade 

onde foi registrada a 4a morte pelo Coronavírus no Brasil, para que adotem as medidas 

de proteção, objetivando a contenção da pandemia no estado, a saber: 

1. Avaliar se entre as pessoas que estão chegando, existe alguém que apresenta 

sintomas respiratórios (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) +febre; 

2. Isolar e monitorar as pessoas advindas dessas localidades; 

3. Caso a pessoa apresente algum sintoma da COVID19, comunicar 

imediatamente o caso suspeito à Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância 

Epidemiológica para orientações e início das ações de controle e 

investigação; 

4. Encaminhar a pessoa com suspeita de infecção do Coronavírus para a 

unidade de referência (definido em cada localidade – município ou estado) 

para monitoramento e confirmação do caso. 



 

Orientamos que os municípios devem priorizar o atendimento dos casos 

suspeitos, sendo esse, todo o indivíduo que, independente da idade, apresentar febre + 

sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, 

dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) + histórico de viagem para área 

com transmissão local, de acordo com a OMS, nos 14 dias anteriores ao aparecimento 

dos sinais os sintomas. 

Plantão Tira-dúvidas Coronavirus: (83) 99146-9790 – ATENDIMENTO 24 HORAS 

Nos colocamos à disposição. 

 

João Pessoa, 20 de março de 2020. 
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