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Histórico do Município 

O município de Buriti Bravo, é um município brasileiro do estado do 
Maranhão, Região Nordeste do país, está localizado a 495 km de São Luís, 
capital do Estado do Maranhão, situada na Microrregião de Caxias, 
pertencente à Mesorregião do Leste Maranhense, limita-se com os 
municípios de Colinas, Passagem Franca, Fortuna e Parnarama, com área 
territorial é de 1.583 km². Sua Latitude: 05° 50´ 14’’ e Longitude: -43° 50´ 
01’’, com altitude de 227 metros. Buriti Bravo possui seu clima quente e 
seco e seu bioma é o Cerrado. 

A história de Buriti Bravo inicia-se em 1922, quando o tenente Joaquim dos 
Santos comprou uma gleba de terra do Padre Francisco da Rocha e seus 
herdeiros, quando ainda Vila recebeu os seguintes nomes: Nossa Senhora 
da Conceição e Bacuri das Laranjeiras, em divisão administrativa referente 

ao ano de 1911, Buriti Bravo passa a ser distrito do município de 
Picos(atual Colinas/MA). Em 1931 foi elevado a categoria de município 
com a denominação de Buriti Bravo, pelo decreto n°75 de 22/04/1981, 
expedido pelo então interventor do estado do maranhão Astolfo Serra. O 
município recebeu a denominação de Buriti Bravo em homenagem aos 
nativos da terra(índios). 

Segundo dados do IBGE em 2018, estima-se que sua populaçao geral é de 
23.827 habitantes. 

A data de comemoração da fundação da cidade é 05 de Julho, foi em 
homenagem ao levante do forte de Copacana do Rio de Janeiro, ocorrido 
em 1992 também sugerido. 

Apresentação 

Com o surgimento do novo coronavírus (COVID-19) na China, com a maior 
concentração de casos confirmados (98%) e maior no número de óbitos 
(99,8%) na China e já, com pelo menos 27 países com casos confirmados, a 
taxa de letalidade geral, até o momento, de 3% (dados atualizados até 
16/02/2020),o mundo está diante de um cenário epidemiológico 
preocupante de emergência em saúde pública causada pelo agente do 
novo coronavírus (SARS-CoV-19) com risco iminente de introdução em 
outros países, sendo imprescindível que os serviços de saúde de todas as 
nações estejam preparados para o enfrentamento do novo agente 
infeccioso. 

No Brasil, os estados vêm fortalecendo as suas capacidades básicas para a 
detecção e resposta ao COVID-19, que é zoonótico e causa doenças 
respiratórias. Nesse contexto, são indispensáveis a implementação e o 
fortalecimento de políticas públicas de saúde que possam contribuir para 
minimizar os impactos de uma epidemia, contudo, sua eficiência está 
condicionada a atuação conjunta e ordenada dos setores públicos e 
privados. 

Partindo dessa compreensão, e observando as diretrizes nacionais 
propostas pela Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde – 
SVS/MS, a Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão (SES/MA) e SEMUS 
BURITI BRAVO-MA vem juntando esforços no sentido de promover 



 

 

 

 

resposta coordenada para uma situação de instalação da doença no 
estado. 

O Plano de Contingência para o COVID-19 no Maranhão elaborado em 
conformidade com o Plano de Contingência Nacional e com base no 
modelo de Gestão de Riscos, propõe a identificação de ações de gestão, 
vigilância epidemiológica e sanitária, assistência à saúde, diagnóstico e 
educação em saúde, onde contempla os três níveis de resposta e as ações 
em cada nível, conforme o perfil epidemiológico do momento.Os três 
níveis de resposta são: Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional – ESPIN. 

Espera-se que esta segunda versão do Plano de Contingência para COVID-
19 responda as necessidades locais para minimizar o avanço da doença, 
caso haja introdução do vírus no estado. 

Considerando que estamos diante de um novo agente infeccioso, com 
algumas incertezas sobre suas características (transmissibilidade, 
letalidade, infectividade e outros), e que os serviços de saúde precisam 
estar preparados a resposta, o Plano de Contingência é de extrema 
importância para as orientações dos serviços de saúde. 

1. INTRODUÇÃO 
O Coronavírus é uma grande família viral já conhecida desde 1960, voltou a 
ser discutido mundialmente após novos casos surgirem na China, na 
cidade de Wuhan. Essa variante do vírus pode causar desde um simples 
resfriado, mas também acarretar o desenvolvimento da Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SARS, do 
inglês SevereAcuteRespiratorySyndrome) e da Síndrome Respiratória do 
Oriente Médio(MERS, do inglês MiddleEastRespiratorySyndrome). 

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 
1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, 
em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. 

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da 
vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o 
tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam 
humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, 
HKU1. Os tipos de coronavírus conhecidos até o momento são: 

 Alpha coronavírus 229E e NL63. 

 Beta coronavírus OC43 e HKU1 

 SARS-CoV (causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS). 

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

 SARS-CoV-2: novo tipo de vírus do agente coronavírus, chamado 
de novo coronavírus, que surgiu na China em 31 de dezembro de 2019. 

 novo agente do coronavírus (SARS-CoV-2) foi descoberto em 31/12/19 
após casos registrados na China. Trata-se de uma nova variante do 
coronavírus, denominada COVID-19, até então não identificada em 
humanos. 

A Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda evitar os 
termos “nova gripe causada pelo coronavírus” porque gripe é uma 
infecção respiratória causadapelo vírus influenza. No Maranhão ainda não 
se tem casos confirmandos, porém já é conhecido casos de transmissão 
ativa no território nacional, o que nos mostra que o vírus está em ativa 
circulação. 

 OBJETIVOS 

2.1Geral 

Orientar os serviços de saúde do setor público a assitir, encaminhar e 
remanejar pacientes que se enquadrem como casos suspeitos e/ou 
confimados do novo Covid 19 no município de Buruti Bravo. 

2.2            Específicos 

1. Detectar, identificar e notificar todos os casos suspeitos de 
coronavirus (COVID-19); 

 Orientar o manejo oportuno de casos suspeitos; 

 Orientar na divulgação das informações; 

 Promover ações de educação em saúde 

 Estabelecer cuidados para redução do risco geral de contaminação pelo 
COVID-19 aos profissionais envolvidos nos atendimentos e protocolos 
relacionados. 



 

 

 

 

 CARACTERÍSTICAS DA DOENÇA 3.1 Transmissão 

Alguns coronavírus são capazes de infectar humanos e podem ser 
transmitidos de pessoa a pessoa pelo ar (secreções aéreas do paciente 
infectado) ou por contato pessoal com secreções contaminadas. Ainda não 
está claro com que facilidade o COVID-19 é transmitido de pessoa para 
pessoa, contudo, outros coronavírus não são transmitidos para humanos 
sem que haja uma mutação. Na maior parte dos casos a transmissão é 
limitada e se dá por contato próximo, ou seja, qualquer pessoa que cuidou 
do paciente, incluindo profissionais de saúde ou membro da família que 
tenha tido contato físico com o paciente e/ou tendo permanecido no 
mesmo local que o doente. 

Até o momento, não há evidências concretas de que modo acontece sua 
transmissão, mas está limitada a grupos familiares e profissionais de saúde 
que cuidaram de pacientes infectados. 

3.2 Período de incubação 

Ainda não há uma informação exata. Presume-se que o tempo de 
exposição ao vírus e o início dos sintomas seja de até duas semanas. 

3.3 Sinais e sintomas 

Pode variar de casos assintomáticos, casos de infecções de vias aéreas 
superiores semelhante ao resfriado, até casos graves com pneumonia e 
insuficiência respiratória aguda, com dificuldade respiratória. Crianças de 
pouca idade, idosos e pacientes com baixa imunidade podem apresentar 
manifestações mais graves. No caso do COVID-19, ainda não há relato de 
infecção sintomática em crianças ou adolescentes. 

3.4 Diagnóstico 

A confirmação se dá por meio de exames laboratoriais realizados por 
biologia molecular para identificar o material genético do vírus em 
secreções respiratórias. 

3.5 Tratamento 

Não há um medicamento específico. Indica-se repouso e ingestão de 
líquidos, além de medidas para aliviar os sintomas, como analgésicos e 
antitérmicos. Nos casos de maior gravidade como pneumonia e 
insuficiência respiratória, suplemento de oxigênio e ventilação mecânica 
podem ser necessários. 

É importante ressaltar que não há vacina até o momento. 

4.GESTÃO 

Este componente contempla todos os demais, visto que é o componente 
por onde ocorrem tomadas de decisões baseadas em critérios técnicos, 
político-administrativos, organizacionais e operacionais, buscando sempre 
articulação intra e intersetorial que implementa políticas e estratégias para 
o fortalecimento das suas capacidades de resposta, e ainda o uso racional 
e sustentável de recursos, reduzindo os fatores de riscos. 

5.VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGIA 

Considerando que o COVID-19 é uma doença nova com um caso 
confirmado no dia 26/ 02/ 2020 no estado de São Paulo, a SEMUS em 
consonância com a SES/MA, assim como os demais estados da federação, 
busca a detecção precoce de casos suspeitos que atendam definições de 
casos de acordo com orientações da SVS/MS, além de garantir a 
notificação imediata e investigação epidemiológica oportuna para evitar 
agravamento de casos e óbitos. 

5.1 Definições Operacionais de Casos, critérios de confirmação 

Segundo a última versão do plano de contingência Estadual, 
estabelecemos as classificações segundo sintomatologia e características 
de transmissibilidade os casos abaixos mencionados, após classificação 
deverão ser encaminhados segundo fluxograma de atendimento municipal 
5.2 Caso suspeito

 

 
 

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos 

   

Situação 1: Febre¹ E pelo menos um  Histórico  de  viagem  para  área  com 

sinal ou sintoma respiratório (tosse,  transmissão  local,  de  acordo  com  a 

dificuldade  para  respirar,  batimento E OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao 



 

 

 

 

das asas nasais entre outros)  aparecimento dos sinais ou sintomas; 

  OU 
   

Situação 2: Febre¹ E pelo menos um  Histórico de contato próximo de caso² 

sinal ou sintoma respiratório (tosse,  suspeito para o coronavírus (COVID- 

dificuldade  para  respirar,  batimento E 19), nos últimos 14 dias anteriores ao 

das asas nasais entre outros)  aparecimento dos sinais ou sintomas; 

  OU 
   

Situação 3: Febre¹ OU pelo menos  Contato próximo de caso² confirmado 

um  sinal  ou  sintoma  respiratório  de    coronavírus    (COVID-19)    em 

(tosse,   dificuldade   para   respirar, E laboratório,   nos   últimos   14   dias 

batimento das asas nasais entre  anteriores ao aparecimento dos sinais 

outros)  ou sintomas. 
   
   

 
 
Informações até 16/02/2020, sujeitas a alterações. 

1. Febre pode não estar presente em alguns casos como, por 
exemplo, em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou 
que em algumas situações possam ter utilizado medicamento 
antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser 
levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha 
de notificação. 

 Contato próximo é definido como: estar a aproximadamente dois 
metros de um paciente com suspeita de caso por novo coronavírus, 
dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período 
prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). O 
contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar 
uma área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos 

de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver usando o 
EPI recomendado. 

Países na lista de monitoramento para caso suspeito do SARS CoV 2, de 
acordo com o Ministério da 

Saúde atualizada em 24/02/2020: 

Alemanha, Austrália, Camboja, China, Coréia do Norte, Coréia do Sul, 
Emirados Árabes Unidos, Filipinas, França, Itália, Japão, Malásia, Singapura, 
Tailândia e Vietnâ. 

5.3      Caso provável 

Caso suspeito que apresente resultado laboratorial inconclusivo para 
COVID-19 OU com teste positivo em ensaio de pan-coronavírus. 

5.4 Caso confirmado 



 

 

 

 

Indivíduo com confirmação laboratorial conclusiva para o COVID-19, 
independente de sinais e sintomas. 

5.5      Caso descartado 

Caso que não se enquadre na definição de suspeito e apresente resultado 
laboratorial negativo para COVID-19 OU confirmação laboratorial para 
outro agente etiológico. 

5.6      Caso excluído 

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

6.  Notificação 

Por se tratar de uma Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional (ESPII), e de notificação imediata, os casos suspeitos de todo 
o estado e do município devem ser notificados imediatamente em até 24 
horas ao serviço de epidemologia municipal pelo e-
mail: andressaisis@hotmail.com ou pelo telefone (99-988143883), 
inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

Para a notificação de casos suspeitos,os serviços públicos e privados 
devem utilizar o FormSUScap COVID-19(http://bit.ly/2019-ncov), que é 
um formulário com informações padronizadas. Todas as informações 
inseridas serão disponibilizadas em tempo real para a Rede CIEVS. 

 FormSUScap COVID-19 (http://bit.ly/2019-ncov)encontra-se no 
Anexo1 deste Plano. 

6.1       Vigilância Laboratorial 

Detectando-se o caso suspeito, fica sobre a responsabilidade do serviço de 
epidemologia municipal, através dos seus técnicos, coletar o material para 
envio imediado da amostra ao Laboratório de Saúde Pública dO 
Maranhão-LACEN/MA, para os possíveis procedimentos de triagem, a 
condicionamento e posterior envio a referência nacional para diagnóstico 
laboratorial. 

Nesse momento, a realização do diagnóstico laboratorial para detecção do 
novo coronavírus (COVID-19) está sendo realizado somente nos Centros 
Nacionais de Influenza (NIC – sigla em inglês para National Influenza 
Center): 

 Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo da Fundação Oswaldo 
Cruz (FIOCRUZ/RJ); 

 Laboratório de Vírus Respiratórios do Instituto Evandro Chagas 
(IEC/SVS/MS); 

 Laboratório de Vírus Respiratórios do Instituto Adolfo Lutz (IAL/SES-SP). 

 importante destacar que a coleta de amostra realizada nas unidades de 
saúde, UPAs, hospitais públicos e privados para exames laboratoriais, 
deverá ser encaminhada ao Laboratório de Saúde Pública do Maranhão 
– LACEN/MA para os devidos procedimentos de triagem, 
acondicionamento e posterior envio à referência nacional para 
diagnóstico laboratorial. 

6.2        Indicação de Coleta de Amostras 

A realização de coleta de amostra respiratória está indicada sempre que o 
paciente atender a definição de caso suspeito de COVID-19 no serviço de 
triagem de epidemologia do laboratório localizado no Hopital Municipal 
Zuza Coelho, Rua Joaquim Leite. 

O profissional de saúde responsável pela coleta de amostras respiratórias 
deverá utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual (EPI); 

6.1.1         Gorro descartável 

6.1.2         Óculos de proteção ou protetor facial 

6.1.3         Máscara do tipo N95, FFP2 ou equivalente 

6.1.4         Avental de mangas compridas 

6.1.5         Luva de procedimento. 

O Ministério da Saúde não recomenda o uso de kits comerciais para 
diagnóstico do novo coronavírus (COVID-19), pois, neste momento, não 
está validado pelo Laboratório de Referência Nacional (Laboratório de 
Vírus Respiratórios e Sarampo da Fundação Oswaldo Cruz). 

6.3 Coleta de Amostra 

O procedimento de coleta de amostras respiratórias dos casos suspeitos 
de COVID-19, deverá ser coletada até o 7° dia dos sintomas, 
preferencialmente até o 3° dia, uma vez coletada a amostra deverá ser 
encaminhada com urgencia para o LACEM no município de São Luis. 

Em serviços de saúde PÚBLICOS, é necessário a coleta de 1 (uma) 
amostra respiratória, seguindo as medidas de precaução para coleta, 
conformeorientações. 

mailto:andressaisis@hotmail.com
http://bit.ly/2019-ncov
http://bit.ly/2019-ncov


 

 

 

 

7.  REDE DE ASSISTÊNCIA 

No município de Buriti Bravo os casos suspeitos devem ser atendidos no 
Hospital Municipal Zuza Coelho e nas Unidades Básicas de Saúde, os casos 
suspeitos devem ser atendidos nas Unidades Básica de Saúde e em caso de 
insuficiência respiratória deverão ser encaminhados, ao Hospital Municipal 
no caso de adultos e à Maternidade de Colinas, no caso de crienças e 
gestantes, onde permanecrão em isolamento respiratório para regulação 
de leito em hospital de alta complexidade na capital do Estado. 

Para os casos graves, as unidades serão: Hospital Presidente Vargas 
(adultos) e o Hospital Dr. Carlos Macieira (crianças e adultos) como 
retaguarda. 

Na assistência hospitalar em relação aos cuidados com o paciente, 
recomendamos medidas de isolamento, transporte, limpeza e desinfecção 
de superfícies, além de outras medidas que evitam a transmissão de vírus 
respiratórios. 

7.1 Atividades a Serem Realizadas Pela Coordenação Municipal de 
Vigilância em Saúde. 

 Elaborar material informativo para orientar a população quanto a 
prevenção e controle a infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-2019); 

 Orientar as equipes de saúde para informar aos usuários quanto aos 
riscos de contaminação através das viagens seja rodoviária ou aérea, 
acordado localmente sobre as orientações de prevenção e controle da 

infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-2019); 

 Divulgar através de folhetos e cartazes educativos, os procedimentos a 
serem adotados para prevenção quanto a transmissão e exposição do 

COVID-19, para as pessoas e também nos estebelcimentos comerciais. 

 Mobilizar e orientar a comunidade para adoção de medidas 
preventivas de higiene, quanto ao enfrentamento da infecção humana 

pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 Sensibilizar à comunidade quanto a transmissão de casos suspeitos e 
utilização de Equipamento de Proteção Individual-EPI, precaução 
padrão, por contato e gotículas, conforme orientações definidas pelo 

Ministério da Saúde; 

 Realizar barreira na principal entrada da cidade interceptando e 
parando todos os ônibus que vierem de outras cidades, com 

orientações sobre as medidas de prevenção. 

 Realizar visitas de inspeção de casos suspeitos dos domicílios 

 Realizar reuniões com donos de transporte que fazem linha 

intermunicipal e interestadual para orientações. 

 Sinalizar todas as unidades de saúde do município com cartazes 

educativos sobre a transmissão e prevenção do Covid-19 

 Recomendações para todo população em geral: 

De acordo com o Ministério da Saúde os cuidados básicos para reduzir o 
risco geral de contrair ou transmitir infecções pelo COVID-19 são: 

 Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções 

respiratórias agudas; 

 Realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato 

direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente; 

 Utilizar lenço descartável para higiene nasal; 

 Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir; 

 Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 

 Higienizar as mãos após tossir ou espirrar; 

 Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos 

ou garrafas; 

 Manter os ambientes bem ventilados; 

 Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas 

da doença; 



 

 

 

 

 Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em 

fazendas ou criações. 

 Uso de EPIs. 

Os profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de 
contato e de gotículas, recomendando-se o uso de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI), como segue: 

8.1 Uso de máscaras 

 Utilizar máscara, colocando-a cuidadosamente para cobrir a boca e 
nariz e amarrando-a com segurança para minimizar os espaços entre a 

face e a máscara; 

 Enquanto estiver em uso, evitar tocar na máscara; 

 Remover a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não tocar na 

frente, mas remova sempre por trás); 

 Após a remoção ou sempre que houver toque inadvertidamente em 

uma máscara usada, deve-se realizar a higiene das mãos; 

 Substituir as máscaras usadas por uma nova máscara limpa e seca 

assim que esta tornar-se úmida; 

 NUNCA reutilizar máscaras descartáveis; 

 Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração 
de aerossol nos pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo 
novo coronavírus (2019-nCoV) deve utilizar a máscara de proteção 
respiratória (respirador particulado) com eficácia mínima na filtração 

de 95% de partículas de até 0,3 (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3); 

 A máscara deve estar apropriadamente ajustada à face e nunca deve 

ser compartilhada entre profissionais; 

8.2 Uso de luvas 

 As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas quando 
houver risco de contato das mãos do profissional com sangue, fluidos 
corporais, secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou 
equipamentos contaminados, de forma a reduzir a possibilidade de 
transmissão do novo coronavírus (2019-nCoV) para o trabalhador de 
saúde, assim como de paciente para paciente por meio das mãos do 

profissional; 

 Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica 
asséptica, devem ser utilizadas luvas estéreis (de procedimento 

cirúrgico); 

 Trocar as luvas sempre que for entrar em contato com outro paciente. 

 Trocar também durante o contato com o paciente, se for mudar de um 
sítio corporal contaminado para outro limpo, ou quando esta estiver 

danificada. 

 Nunca tocar desnecessariamente superfícies e materiais (tais como 

telefones, maçanetas, portas) quando estiver com luvas. 

 Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas não 

devem ser reutilizadas). 

 O uso de luvas não substitui a higiene das mãos. 

 Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas. 

 Observar a técnica correta de remoção de luvas para evitar a 

contaminação das mãos. 

8.3 Protetor ocular ou protetor de face 

 Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubram a frente e os 
lados do rosto) devem ser utilizados quando houver risco de exposição 
do profissional a respingos de sangue, secreções corporais e 

excreções. 

 Devem ser de uso exclusivo para cada profissional responsável pela 

assistência sendo necessária a higiene correta após o uso. 



 

 

 

 

 Sugere-se para a desinfecção, o uso de hipoclorito de sódio ou outro 
desinfetante recomendado pelo fabricante do equipamento de 
proteção. 

8.4 Capote/avental 

 O capote ou avental deve ser impermeável e utilizado durante 
procedimentos onde há risco de respingos de sangue, fluidos 
corpóreos, secreções e excreções, a fim de evitar a contaminação da 

pele e roupa do profissional. 

 Deve ser de mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura 
posterior. Além disso, deve ser confeccionado com material de boa 
qualidade, não alergênico e resistente; proporcionar barreira 
antimicrobiana efetiva, permitir a execução de atividades com conforto 

e estar disponível em vários tamanhos. 

 O capote ou avental sujo deve ser removido e descartado após a 
realização do procedimento e antes de sair do quarto do paciente ou 

da área de assistência. 

 Após a remoção do capote deve-se imediatamente proceder a higiene 
das mãos para evitar a transmissão dos vírus para o profissional, 

pacientes e ambiente. 

IMPORTANTE: todos os profissionais (próprios ou terceirizados) deverão 
sercapacitados para a prevenção da transmissão de agentes infecciosos e 
treinados para uso correto dos EPI. 

11: Fluxograma de casos suspeitos de COVID-19 Buriti Bravo/MA 
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Decreto N° 004 de 20 DE MARÇO DE 2020. 

ESTABELECE MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO DO 
CORONAVÍRUS POR CONTA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS 
(COVID-19) E PELO AUMENTO NO NÚMERO DE INFECÇÕES PELO VÍRUS 
H1N1, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO 
MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Buriti Bravo, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pelo art. 52, inciso VIII da Lei Orgânica do 
Município, 

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 da República; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 
11 de março de 2020, que a disseminação comunitária do COVID-19 em 
todos os Continentes caracteriza pandemia; 

CONSIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus em gerar 
pacientes graves, levando o sistema de saúde a receber uma demanda 
muito acima de sua capacidade de atendimento adequado; 

CONSIDERANDO a manifestação do vírus em outros países e o aumento 
abrupto dos casos no Brasil; 

CONSIDERANDO a suspensão dos eventos coletivos em todo o mundo; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, Ministério 
da Saúde, que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância 



 

 

 

 

Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (COVID 19); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de Março de 2020 do Ministério 
da Saúde, Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto 
na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) no Brasil; 

CONSIDERANDO o Decreto do Estado do Maranhão  n° 35.672  de 19 de 
março de 2020; 

CONSIDERANDO o art. 268 do Código Penal – CPP – Decreto Lei nº 3.689 
de 03 de outubro de 1941; 

CONSIDERANDO o contido na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020; 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas 
de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 
pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Buriti 
Bravo- MA; 

CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde para que os 
países redobrem o comprometimento contra a pandemia do novo 
coronavírus, 

DECRETA 

Art. 1º  – Fica declarada Situação de Emergência no Município de  Buriti 
Bravo  em decorrência da Pandemia causada por infecção humana pelo 
novo coronavírus (COVID-19), e o aumento no número de infecções pelo 
vírus H1N1, e das  outras providências; 

Art. 2º Fica criado no âmbito municipal para prevenção, enfrentamento e 
operações emergenciais o Comitê Municipal de Prevenção e 
Enfrentamento do COVID-19, no qual serão monitorados os casos 
suspeitos da doença e desenvolvidas as novas estratégias para o 
enfrentamento da mesma. 

Parágrafo único. Os membros do Comitê mencionado no caput deste 
artigo serão nomeados por Portaria do Prefeito de Buriti Bravo; 

Art. 3º Como medidas individuais recomenda-se que pacientes com 
sintomas respiratórios fiquem restritos ao domicílio e que pessoas idosas e 
pacientes de doenças crônicas,  bem como crianças  evitem sua circulação 
em ambientes com aglomeração de pessoas. 

Parágrafo único. Todos os casos suspeitos de infecção do novo coronavírus 
deverão ser imediatamente notificados às autoridades de saúde municipal 

visando o acompanhamento e a manutenção de dados essenciais à 
identificação de pessoas com risco ou efetivamente infectadas, com a 
finalidade principal de adotar as medidas terapêuticas necessárias e evitar 
a sua propagação. 

Art. 4º – Ficam suspensas: 

I – o expediente na Prefeitura municipal,  até  o dia 31 de março de 2020, 
incluindo o atendimento ao público com exceção dos serviços da área de 
saúde e limpeza pública; 

II – as comemorações relativas a aniversários, data, comemorativas e 
demais eventos comemorativos públicos da cidade; 

III – as aulas nas escolas públicas municipais e particulares, até o dia 31 de 
março de 2020; 

IV –  os serviços de transporte escolar; 

V – a circulação de veículos de transporte coletivo que fazem linhas para 
outros municípios; 

VI – – Proibição de entrada no município de ônibus de  turismo 
(clandestinos) vindo de outras cidades do País; 

 VII – a entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro e pousadas; 

VIII – atividades coletivas  com idosos e grupo de risco incluindo crianças; 

IX –  as atividades e os serviços públicos não essenciais, no âmbito 
municipal, que não puderem ser realizados por meio digital ou mediante 
trabalho remoto; 

X –  Ficam suspensos, a partir de 20 de março até o dia 31 de março de 
2020,  as atividades e os serviços privados não essenciais, a exemplo de 
academias,   as atividades esportivas, culturais e de lazer, prestadas, 
desenvolvidas ou oferecidas pela iniciativa privada , bem como pela 
Administração Municipal à população. 

§ 1º – Os restaurantes, bares e similares deverão assegurar distância 
mínima de 02(dois) metros entre as mesas existentes nos 
estabelecimentos; 

§ 2º – Recomenda aos restaurantes, e o comércio em geral, que seja 
adotado o expediente nos seguintes horários das 08h00min, às 16h00 min, 
para evitar o fluxo de pessoas nas ruas; 

§ 3º –  Consideram-se serviços privados essenciais: 

I – tratamento e abastecimento de água; 



 

 

 

 

II – geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e 
combustíveis; 

III – assistência médica e hospitalar; 

IV – distribuição e comercialização de medicamentos e gêneros 
alimentícios, tais como farmácias, supermercados, mercados, mercearias, 
padarias; 

V – funerários; 

VI – captação e tratamento de esgoto e lixo; 

VII – telecomunicações; 

VIII – processamento de dados ligados a serviços essenciais; 

IX – segurança privada; e 

X – imprensa. 

§ 4º – No âmbito do Poder Executivo Municipal, consideram-se serviços 
públicos essenciais às atividades finalísticas da: 

I – Guarda municipal; 

II – Secretaria Municipal de Saúde; e 

III – Secretaria de Obras; 

Art. 5º Ficam suspensos, em todo território do Município de Buriti 
Bravo,  até o dia 31 de março, eventos e reuniões de qualquer natureza, de 
caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas 
e cultos religiosos. 

§ 1º Ficam suspensos os serviços de atendimento coletivo, serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos, plenárias e reuniões, grupos de 
convivência de idosos, grupo de mulheres, oficinas e reuniões ampliadas e 
passeios, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

§ 2º  – Os ginásios poliesportivos devem ser mantidos fechados até 
determinação em contrário. 

§ 3º – Excetua-se da limitação prevista neste artigo as reuniões 
organizadas para divulgação e orientação de medidas de combate ao 
contágio do COVID-19, observados rígidos critérios de higiene. 

Art. 6º – Em conformidade ao Decreto Estadual estão suspensas por 15 
(quinze) dias as aulas, na rede municipal de ensino de Buriti Bravo, a partir 
do dia 20 de março de 2020, sendo que os pais poderão manter seus filhos 
em casa a partir desta data e terão as faltas abonadas, sem prejuízo da 
manutenção do calendário recomendado pelo Ministério da Educação, nas 

unidades da rede pública e privada de ensino, incluindo educação infantil, 
ensino fundamental, nível médio, EJA – educação de jovens e adultos, 
sendo os primeiros 15 (quinze) dias correspondem à antecipação do 
recesso escolar do mês de julho. 

§ 1º – Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar 
serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação do Município 
de Buriti Bravo, após o retorno das aulas. 

§ 2º –  Os serviços de transporte escolar também ficarão suspensos pelo 
mesmo período. 

Art. 7º –  Em face da necessidade de orientar, prevenir e do próprio dever 
de controle da saúde pública, recomenda-se: 

I – evitar contato próximo com pessoas com infecções respiratórias 
agudas; 

II – lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com 
pessoas doentes ou com o meio ambiente e antes de se alimentar; 

III – usar lenço descartável para higiene nasal e descartá-lo imediatamente, 
cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir; 

IV – evitar tocar nas mucosas dos olhos, nariz e boca, higienizar as mãos 
após tossir, espirrar ou higienizar o nariz; 

V – não compartilhar alimentos, cigarros,  objetos de uso pessoal, como 
toalhas, talheres, pratos, copos, garrafas, independente de casos suspeitos 
ou pessoas em isolamento domiciliar; 

VI – manter os ambientes bem ventilados e toda e qualquer 
recomendação que previna ou evite a disseminação da doença COVID-19. 

Art. 8º – O uso de bebedouros de pressão deve observar os seguintes 
critérios: 

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

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

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



 

 

 

 

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

V – Higienizar frequentemente os bebedouros. 

Art. 9º – Ficam suspensas, a partir desta data, a concessão de férias e 
licenças, quando possível, dos servidores da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Art. 10 – Qualquer pessoa que tenha se ausentado do Município, ou que 
esteja, por algum motivo em Buriti Bravo  e que tenha vindo de locais de 
reconhecida confirmação de casos de COVID-19, ou H1N1,  assim como 
aqueles que estejam em vias de retorno na mesma situação ou, ainda, que 
tenham retornado nos últimos 05 (cinco) dias a contar da data deste 
Decreto, nas mesmas condições acima, aplica-se as seguintes regras: 

I – os que apresentem sintomas (sintomáticos) de contaminação pelo 
COVID-19 deverão ser afastados do trabalho, sem prejuízo de sua 
remuneração e da efetividade, pelo período mínimo de quatorze dias ou 
conforme determinação médica; 

II – os que não apresentem sintomas (assintomáticos) de contaminação 
pelo COVID-19 deverão desempenhar, em domicílio e em regime 
excepcional de teletrabalho, pelo prazo de quatorze dias, a contar do 
retorno ao trabalho, as funções determinadas pela chefia imediata, 
respeitadas as atribuições do cargo ou do emprego, vedada a sua 
participação em reuniões presenciais ou a realização de tarefas no âmbito 
da repartição pública; 

III – os servidores, de qualquer órgão da Administração Pública Municipal, 
direta e indireta, mesmo que estejam em período de férias ou licenças, na 
hipótese de apresentarem os sintomas do COVID-19, deverão apresentar 
as comprovações desse estado de saúde diretamente aos seus superiores 
hierárquicos, através de comprovação de documento hábil (laudo, 
atendimento médico e etc), via eletrônica, evitando o contato presencial; 

IV – Para fins de comprovação de presença ou estada em local de 
reconhecida situação de casos confirmados de COVID-19, a pessoa deverá 
juntar qualquer documento que comprove essa situação. 

Art. 11 –  Os gestores dos contratos de prestação de serviço deverão 
notificar as empresas contratadas para que: 

I – adotem todos os meios necessários para o cumprimento das 
determinações constantes deste Decreto; 

II – conscientizem seus funcionários quanto aos riscos do COVID-19 e 
quanto à necessidade de reportarem a ocorrência dos sintomas da doença, 
conforme orientação do Ministério da Saúde. 

Art. 12 –  Com base no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de 
aquisição de bens necessários às atividades de resposta à pandemia do 
COVID-19, de prestação de serviços relacionados até a reabilitação do 
cenário. 

§ 1º Fica a Secretaria da Saúde autorizada a contratar, na forma do art. 24, 
IV, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993, os bens e serviços 
necessários especificamente ao atendimento da situação emergencial 
mencionada no art. 1º deste Decreto. 

§ 2º Fica autorizada a realização de despesas de custeio para o 
cumprimento do presente Decreto, incluindo o pagamento de serviços 
extraordinários ao corpo clínico, ainda que contratados para a “Estratégia 
Saúde da Família (ESF)”, bem como a contratação de profissionais da área 
caso detectada a necessidade emergencial, aquisição de medicamentos e 
outros insumos. 

Art. 13 – Fica estabelecido o teletrabalho como o regime preferencial de 
desempenho das funções cujas características assim o permita (como 
analistas de processos, auditores fiscais, procuradores municipais) no 
âmbito do Município de Buriti Bravo, pelo período de 15 (quize) dias, a 
critério da Administração Municipal, especialmente para: 

I – os maiores de 60 (sessenta) anos; 

II – os portadores de doenças crônicas, comprovadas por laudo ou 
relatório médico; 

III – as gestantes; e 

IV – os servidores que tenham retornado de viagem internacional, nos 14 
(quatorze) dias posteriores ao retorno. 

Art. 14 – As reuniões realizadas pelo Poder Público municipal devem ser 
prioritariamente não presencial, com uso de meios eletrônicos. 

Parágrafo único. As reuniões presenciais indispensáveis devem ser 
realizadas em espaços ventilados e que propiciem um distanciamento 
mínimo de 2 metros entre as pessoas. 

Art. 15 – As viagens para Tratamento Fora de Domicílio (TFD), consultas, 
exames e cirurgias eletivas ficarão submetidas às recomendações da 
Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. 

Art. 16 – As campanhas de vacinação voltadas a idosos e grupos de risco 
devem ser realizadas separadamente do restante do público em geral. 



 

 

 

 

Art. 17 –  Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação de 
preços, sem justa causa, com o objetivo de aumentar arbitrariamente os 
preços dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do COVID-
19, na forma do inciso III do art. 36 da Lei Federal n° 12.529, de 30 de 
novembro de 2011, e do inciso II, do art. 2° do Decreto Federal n° 52.025, 
de 20 de maio de 1963, sujeitando-se às penalidades previstas em ambos 
os normativos. 

Art. 18 –  No caso específico de aumento injustificado de preços de 
produtos de combate e proteção ao COVID-19, será cassado, como medida 
cautelar prevista no parágrafo único do art. 56, da Lei Federal n 8.078, de 
1990 (Código de Defesa do Consumidor), o Alvará de Funcionamento de 
estabelecimentos que incorrerem em práticas abusivas ao direito do 
consumidor, previamente constatado pelos fiscais do município; 

Art. 19 – Ficam suspensos todos os prazos administrativos referentes aos 
processos e outros atos como notificações, intimações e defesa nos autos 
de infração, durante a vigência deste Decreto. 

Art. 20 – As Secretarias Municipais poderão promover a limitação de 
acesso e atendimento ao público para evitar aglomeração de pessoas, 
podendo expedir normas complementares no âmbito de cada secretaria. 

Art. 21- A Prefeitura Municipal manterá no seu sítio eletrônico e redes 
sociais informações complementares visando ao esclarecimento da 
população acerca da pandemia do coronavírus, inclusive sobre as ações a 
serem adotadas em razão do Plano Regional de Contingência e 
deliberações criado pelo município; 

Art. 22- Casos omissos devem ser objeto de deliberação do Prefeito 
Municipal  e sua equipe; 

Art. 23-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti Bravo, Estado do Maranhão, aos 
20 de março de 2020. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

                              _______________________________________________ 

Cid Pereira da Costa 

Prefeito Municipal 
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