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Identificação do Município 

 

 Situado a leste de São Paulo, a 45 quilômetros da capital, Suzano é um 

dos 39 municípios que compõem a Região Metropolitana de São Paulo e 

integra o Alto Vale do Rio Tietê. Possui um potencial produtivo formado por 

empresas de grande porte, reconhecidas nos mercados internacional e 

nacional, dispondo de infraestrutura e logística para receber novas indústrias. 

Limita-se ao norte com Itaquaquecetuba, ao sul com Santo André e Rio Grande 

da Serra, a Leste com Mogi das Cruzes e a Oeste com Poá, Ferraz de 

Vasconcelos e Ribeirão Pires. Como todos os municípios da região, Suzano 

apresenta alta taxa de migração, principalmente nos bairros limítrofes. 

 

 

 

Figura 1 – mapa com localização do município 

Fonte: Governo do Estado de São Paulo – Políticas Públicas Metropolitanas 
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO 

 A Rede Básica Municipal de Saúde de Suzano está estruturada com 24 

Unidades Básicas  de  Saúde,  1  Centro  de  Fisioterapia,  1  Ambulatório  de 

Especialidades, 1  CEO, 1  Pronto  Atendimento Municipal na Região Sul,  1  

Laboratório  Municipal,  1  Serviço  de  Atendimento  Móvel  de Urgência,  1 

SAE-CTA,  1  Centro de Zoonoses,  4  Centros  de Atenção  Psicossocial,  1 

equipe de Consultório  na  Rua, 1 Serviço Residencial Terapêutico, 1  Equipe  

Multidisciplinar  de Atenção Domiciliar, 1 Pronto Socorro Municipal adulto, 1 

Pronto socorro municipal infantil e 1 Santa Casa sob intervenção municipal.  

 O território do município está organizado em 3 distritos de saúde, 

resultado apenas da análise física, não sendo levado em conta, por enquanto, 

o perfil epidemiológico de cada bairro. 

Atenção Básica 

 Composta por 24 Unidades Básicas de Saúde, sendo 12 de Saúde da 

Família, com 22 equipes de saúde da família e 14 equipes de saúde bucal, e as 

12 Unidades no modelo “tradicional”, 1 equipe de Consultório na Rua e 1 

equipe NASF. 
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Figura 5 - Unidades Básicas de Saúde distribuídas nos distritos 

 

Atenção Especializada 

 São 12 serviços de atenção especializada, composta por: 1 CAPS-II, 1 

CAPS-I, 1 CAPS AD-II, 1 CAPS ij, 1 SAE/CTA, 1 Centro de Fisioterapia, 1 

Ambulatório de Especialidades, 1 laboratório municipal, 1 CEO, 1 EMAD – 

Melhor em Casa. Estes serviços servem de retaguarda à atenção primária, 

dando suporte no diagnóstico, tratamento de doenças e condições específicas 

de organização do SUS municipal e maior abrangência nas redes de atenção à 

saúde.  

 Há 4 serviços de urgência/emergência, 1 Pronto Atendimento Palmeiras, 

1 Pronto Atendimento Boa Vista (somente aos sábados), 1 Pronto Socorro 

adulto e 1 infantil, que realizam acolhimento da demanda mediante a avaliação 

de risco, buscando a resolução do problema que originou a busca por serviço 

de urgência e emergência, e 1 Santa Casa sob intervenção municipal. 

 Além deste, há outros estabelecimentos privados, hospital Santa Maria, 

Hospital Saint Nicholas e Pronto Atendimento Saint Nicholas. Temos também o 

“HCFMUSP – Hospital Auxiliar de Suzano”, situado no território administrativo 
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do município e cadastrado no SCNES. No entanto, este hospital não atende os 

munícipes, pois se trata de hospital de retaguarda do Hospital das Clínicas da 

Universidade de São Paulo, sob a gestão estadual, sem pactuação de 

referência para este município.  

 O controle dos agendamentos de consultas em especialidades médicas 

e de exames de apoio diagnóstico e terapias especializadas, bem como das 

internações eletivas, vem sendo executado por uma Central de Regulação 

Municipal, o que vem possibilitando o controle do sistema. A referida central 

ainda não regula urgência, emergência e leitos hospitalares. 

 

Figura 6 - serviços de Atenção Especializada 

Fonte: DIRPLAN / SMS 
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Introdução e Justificativa 

 

Desde dezembro de 2019, a OMS tem acompanhado os casos de 

Coronavírus cujo foco inicial foi na China, na província de Hubei, com maior 

concentração de casos na capital Wuhan. Em decorrência de sua 

disseminação, a partir de 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII). 

 No Brasil, a partir de 03 de fevereiro de 2020 também foi declarado 

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.  

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

classificou como pandemia a transmissão comunitária do Covid-19, doença 

causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Apesar da baixa letalidade da 

doença, o vírus tem grande poder de transmissibilidade. 

 Em 19 de março de 2020, dados mundiais foram confirmados 191.127 

casos, com 7.808 óbitos. No Brasil foram confirmados 621 casos com sete (07) 

óbitos, sendo cinco (05) em São Paulo. Na cidade de Suzano foram notificados 

75 casos suspeitos de residentes sendo 14 descartados e um (01) caso 

confirmado, 60 casos aguardando resultado de exames coletados, estavam em 

análises. 

 Em 16 de setembro de 2020, na cidade de Suzano foram notificados 

14.733 casos de residentes sendo 4.897 casos confirmados, 91 casos 

aguardando resultado, 230 casos evoluíram para óbitos e 13 óbitos 

aguardando resultado de exames coletados. 

 Em 22 de janeiro de 2021, na cidade de Suzano foram notificados 

31.916 casos de residentes, sendo 9.084 casos confirmados, 35 em análise, 

324 casos evoluídos para óbitos e 33 óbitos aguardando resultado de exames 

coletados. 
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 O agente etiológico é um novo Coronavirus (SARS-CoV-2), que foi 

transmitido inicialmente a partir de contato ou consumo de animais silvestres 

na cidade de Wuhan, posteriormente com transmissão predominante por meio 

de contato de pessoa-a-pessoa em algumas localidades na China e outros 

países, como na Alemanha. 

Com a confirmação de mais de 40.000 casos no início de fevereiro de 

2020, as principais características dessa epidemia são: o período de incubação 

estimado por meio de 6 estudos publicados até este momento apresenta uma 

variação entre 0 a 24 dias 2,3,4,5,6,7, embora a OMS estime entre 1 a 12,5 dias 

(mediana 5-6)8; a taxa  de letalidade é estimada em 0,6% é menor do que a 

registrada na epidemia anterior pelo Coronavírus (9,6%). 

A Covid-19 se propaga via gotículas respiratórias, espirro, tosse, catarro, 

contato direto com outras secreções infectadas além dos aerossóis, bem como 

por contaminação de superfícies e contaminação indireta.  

O Coronavírus pode variar desde casos assintomáticos, casos de 

infecções de vias aéreas superiores semelhantes ao resfriado, até casos 

graves com pneumonia e insuficiência respiratória aguda, com dificuldade 

respiratória. Idosos e pacientes com baixa imunidade podem apresentar 

manifestações mais graves. A febre pode não estar presente em alguns casos 

como, em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou em pessoas que 

tenham utilizado medicamentos antitérmicos. 

A maioria dos pacientes apresenta doença leve e aproximadamente 20% 

dos casos evoluem para as formas mais graves da doença 

Objetivo: 

Este documento tem o objetivo de sistematizar as ações e 

procedimentos no que diz respeito à resposta à epidemia pelo novo 

Coronavírus (SARS-CoV-2), a serem desenvolvidas pela Secretaria Municipal 

de Saúde de Suzano/SP, a partir dos eixos: 

I. Vigilância em Saúde 

II. Assistência em saúde 
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III. Comunicação 

 

Eixo I: Vigilância em Saúde 

 

Doença respiratória aguda pelo SARS-CoV-2. 

CID 10: B34.2 - Infecção por coronavírus de localização não especificada 

CID 10: U07.1- Vírus identificado 

 

Objetivo Geral: 

 

Orientar o Sistema Municipal de Vigilância em Saúde e a Rede de 

Serviços de Atenção à Saúde do SUS para atuação na identificação, 

notificação, investigação e manejo oportuno de casos suspeitos de Doença 

Respiratória Aguda Covid-19, de modo a evitar e/ou mitigar os riscos de 

transmissão sustentada no território municipal. 

 

Objetivos Específicos: 

 Atualizar periodicamente o SUS local com base nas evidências técnicas 

e científicas nacionais e/ou internacionais; 

 Evitar transmissão do vírus para profissionais de saúde, contatos 

próximos e população em geral; 

 Evitar que os casos confirmados evoluam para o óbito, por meio de 

suporte clínico; 

 Orientar sobre a conduta frente aos contatos próximos; 

 Acompanhar a tendência da morbidade e da mortalidade associadas à 

doença; 

 Produzir e disseminar informações epidemiológicas. 

 

1. Definição de casos suspeitos:  

 

 Considerando a existência de fase de transição comunitária da Covid-19, 

é imprescindível que o serviço de Atenção Básica trabalhe com a abordagem 
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sindrômica do problema, não exigindo mais a identificação do fator etiológico 

por meio de exame específico. 

 Desta forma, foca-se na abordagem clínica da síndrome gripal e a 

síndrome respiratória aguda grave, independente do agente etiológico. 

 Em caso de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) nos serviços de 

urgências hospitalares, a identificação do agente causal por meio de exame 

específico será o método de vigilância definido pelo Ministério da Saúde. 

 

2. Notificação e Registro: 

 A Doença Respiratória Aguda Covid-19 é uma potencial Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), segundo anexo II do 

Regulamento Sanitário Internacional. Sendo, portanto, um evento de saúde 

pública de notificação imediata (24 h). 

 Os casos suspeitos de infecção por SARS-CoV-2 devem ser notificados 

de forma imediata (até 24 horas) pelo profissional de saúde responsável pelo 

atendimento, à Diretoria de Vigilância em Saúde por malote, e-mail  

notificacao.covid.suzano@gmail.com com cópia para 

viep.sms@suzano.sp.gov.br ou por fax 4745-2039. 

 As informações devem ser inseridas no eSUS VE (Síndromes Gripais) e 

no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP – 

Gripe) para Síndrome Respiratória Aguda. 

 

3. Diagnóstico Laboratorial: 

 

 O município de Suzano, nesse momento, tem como referência o 

Laboratório Municipal e o Instituto Adolfo Lutz para a realização dos exames de 

casos suspeitos.  

 Com vistas ao diagnóstico laboratorial SARS-CoV-2, o Instituto Adolfo 

Lutz elaborou o “Protocolo laboratorial para a coleta, acondicionamento e 

transporte de amostras biológicas para investigação do novo coronavírus 

(2019-nCoV)” com o objetivo de orientar a realização de coleta, 

acondicionamento/conservação e transporte de amostras biológicas, disponível 

mailto:notificacao.covid.suzano@gmail.com
mailto:viep.sms@suzano.sp.gov.br
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no endereço: http://www.ial.sp.gov.br/ial/centros-tecnicos/centro-de-

virologia/destaques- direita/coronavirus-Covid-19 
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4. Medidas de Prevenção: 
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Medidas de Prevenção e Controle em Serviços de Saúde a serem 

adotadas na Assistência à Saúde 

 O Município de Suzano criou um Comitê de enfrentamento ao Novo 

Coronavírus, composto por gestores e técnicos da Secretaria Municipal de 

Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social e Segurança Cidadã. 

 O Comitê assumiu o compromisso de elaborar Ações de Prevenção e 

Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde e tem como um dos 

seus objetivos principais prevenir a transmissão de doenças entre os pacientes, 

profissionais de saúde e visitantes. 

Dessa forma, as medidas de prevenção da transmissão viral nos 

serviços de saúde incluem: 

1. Elaborar, por escrito, e manter disponíveis as normas e rotinas 

dos procedimentos adotados na prestação de serviços de atenção 

à saúde de pacientes suspeitos de infecção pela Covid-19. 

2. Organizar os serviços de atendimento aos pacientes suspeitos: 

a. Instalação de banner na entrada dos equipamentos com as 

orientações sobre os procedimentos e o fluxo de atendimento na Unidade. 

b. Designação de profissionais de saúde como Orientadores de 

Fluxo devidamente paramentados na entrada dos equipamentos de saúde, 

para abordagem inicial destes pacientes e identificação de casos suspeitos. 

b.  Fornecimento de máscara cirúrgica e higienização das mãos com 

álcool gel 70% ao paciente sintomático e identificado como suspeito. Os 

pacientes devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento em que forem 

identificados até sua chegada ao local definido para atendimento. 

c.  Definição de área de espera e local exclusivo para atendimento 

de pacientes sintomáticos. 
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d.  Casos suspeitos de infecção pela Covid-19 devem, 

preferencialmente, serem avaliados em uma sala privada com a porta fechada 

ou uma sala de isolamento de infecções aéreas, se disponível. 

3. Estabelecer medidas administrativas como capacitação dos 

profissionais de saúde e garantia de suprimento de equipamentos de proteção 

individual (EPI) aos pacientes e profissionais de saúde envolvidos no 

atendimento. 

4. Providenciar técnica de isolamento respiratório enquanto aguarda 

remoção para serviço de referência. 

 

5. Reforçar as medidas de precaução padrão, principalmente a 

higienização das mãos e a etiqueta respiratória. 

 

6. Garantir ventilação em todas as áreas dos serviços de saúde e 

higiene ambiental adequada, eliminando o uso de ar-condicionado. 

 

Medidas de Prevenção para a Comunidade 

No momento não há tratamento e vacina específica disponível para toda 

a população elegível. 

As principais medidas de prevenção são, orientar a comunidade: 

1. Higiene de mãos com água e sabonete ou álcool 70%; 

2. Etiqueta respiratória: quando tossir ou espirrar cobrir nariz e boca 

com lenço descartável ou utilizar o antebraço. Descartar o lenço no 

lixo e higienizar as mãos com água e sabonete ou álcool 70%; 

3. Paciente com qualquer sintoma de síndrome gripal - Febre >= 

37,8ºC (aferida ou referida) - Tosse - Dor de garganta -   Dificuldade 

respiratória procure Central de Combate ao Coronavírus 0800 484 
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8001, Telemedicina, segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, ou a 

unidade de saúde de sua referência. 

 

4.  OMS atualizou a recomendação que indivíduos assintomáticos (ou 

seja, que não têm sintomas respiratórios) na comunidade usem 

máscaras de tecido.   

 

Eixo II – Rede de Assistência 

 

 A organização da Rede de Atenção para casos suspeitos e/ou 

confirmados de doença respiratória Covid-19 é uma das prioridades na 

elaboração desse Plano. Sendo assim, foram elaborados Fluxos de 

Atendimento para o Novo Coronavírus para a Atenção Básica e para a Rede de 

Urgência e Emergência. 

 Considerando que a via de transmissão pessoa a pessoa da Covid-19 

ocorre por meio de gotículas e contato, os casos suspeitos poderão ser 

atendidos nas 24 Unidades Básicas de Saúde e pela tecnologia de 

Telemedicina no telefone 0800 484 8001, somente os casos moderados ou 

com maior gravidade que necessitem de internação hospitalar serão 

referenciados para Pronto Socorro Municipal.  

 Até o dia 13 de setembro de 2020, o Hospital de Campanha que 

funcionava na Arena Suzano, ofertava até 80 leitos clínicos, porém, devido a 

baixa taxa de ocupação nas últimas semanas, este equipamento foi desativado. 

No entanto, no Pronto Socorro municipal o município já contava com um 

covidário, desde o início do plano de Contingenciamento, com 12 leitos. Os 

casos de maior complexidade são transferidos pela Central de Regulação de 

Oferta de Serviços de Saúde (CROSS), para leitos de referência pelo estado de 

São Paulo.  

Para elevar a capacidade de retaguarda hospitalar, foi contratado o 

Hospital Previna, em Franco da rocha, com 10 leitos de UTI até 24/11/2020. 
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Desde 14 de dezembro de 2020, o município contratou a capacidade de até 10 

leitos de UTI e até 10 leitos de enfermaria, no Hospital Santa Maria, situado em 

Suzano. 

Município CNES EQUIPAMENTO 
 

Leitos 
Clínicos 

Enfermaria 

Leitos 
UTI 

Suporte 

ventilatório 

pulmonar 

Início 

Suzano 2039001 Pronto Socorro 
Municipal 09 00 

 
11 Em 

funcionamento 

Suzano 2079860 

Santa Casa de 
Misericórdia 

Preferencialmente 
não COVID 

0 01 

 
 

0 
Em 

funcionamento 

Suzano 2798220 Hospital Plena 0 10 0 Em 
funcionamento 

 

 A necessidade de internação hospitalar terá como base a avaliação 

clínico-epidemiológica, levando-se em consideração os fatores que possam 

representar risco ao paciente. 

 Será acionada prioritariamente a Central de Regulação de Ofertas de 

Serviços de Saúde responsável pela distribuição adequada dos pacientes para 

as vagas de atendimento na área hospitalar pelo Estado de São Paulo. 
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FLUXOGRAMA DE MANEJO CLÍNICO DE PACIENTES COM 

SÍNDROME GRIPAL  

 

Síndrome Gripal Leve 
Manejo Clínico na UBS 

 MEDIDAS FARMACOLÓGICAS • Prescrição de fármacos para o controle de 

sintomas, caso não haja nenhuma contraindicação • Prescrever oseltamivir se 

Síndrome Gripal e pessoa com condições de risco  

MEDIDAS CLÍNICAS • O acompanhamento do paciente deve ser feito, 

preferencialmente por telefone, a cada 24hs em pessoas com mais de 60 anos e 

portadores de condições clínicas de risco e a cada 48hs nos demais, até 

completar 14 dias do início dos sintomas. • Caso seja necessário, realizar 

atendimento presencial, i dealmente no domicílio. • Manter alimentação 

balanceada e uma boa oferta de líquidos.  

Verificar situação vacinal para gripe (se grupo de risco – gestante, crianças, 

puérperas e idosos) e vacinar se necessário.  

 

 

 

PACIENTE COM QUALQUER SINTOMA DE SÍDROME GRIPAL - Febre >= 37,8ºC (aferida ou referida) - Tosse - Dor de garganta -   

Dificuldade respiratória 

 
CENTRAL DE COMBATE AO CORONAVÍRUS  

 0800 484 8001 

TELEMEDICINA/ VÍDEO CHAMADA 

Segunda a sexta-feira, das 8h às 20h 

UBS APS/ESF 
IDENTIFICAÇÃO PRECOCE E ENCAMINHAMENTO CORRETO DE CASOS GRAVES  

Paciente com prioridade no atendimento: Pessoas acima de 60 anos, imunossuprimidos 
(HIV+, transplantados, etc.), pacientes com doenças crônicas, gestantes e puérperas  
Forneça máscara cirúrgica para a pessoa e a oriente quanto à forma correta de colocá -la. 
Forneça meios para a pessoa higienizar as mãos (álcool gel ou água e sabão); • A pessoa deve 
ser conduzida para uma área separada ou para uma sala específica visando ao isolamento 
respiratório. A sala deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado 
desligado. 

Estratificação da Gravidade Manejo Clínico 

Síndrome Gripal 

confirmada: Febre e Tosse 

ou dor de garganta ou 

dificuldade respiratória, e 

Ausência de condições clínicas 

de risco que indicam avaliação 

em centro de referência . 

Síndrome gripal com ou os seguintes sinais ou sintomas de gravidade 
Saturação de SpO2 <95% em ar ambiente  
Sinais de desconforto respiratório ou aumento de frequência respiratória avaliada de 
acordo com a idade  
Piora nas condições clínicas de doenças de base  
Hipotensão   
Em crianças: além dos anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, tiragem 
intercostal, desidratação e inapetência.  
Condições clínicas de risco: • Diabetes (conforme juízo clínico) • Doenças cardíacas 
crônicas descompensadas • Doenças r espiratórias crônicas descompensadas • Doenças 
renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5) • Imunossuprimidos • Portadores 
de doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica • Gestante de alto 
risco • Doença hepática em estágio avançad o • Obesidade (IMC >=40)  

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA eSUS VE: https://notifica.saude.gov.br/  

Síndrome Gripal Grave 

CUIDADOS DOMÉSTICOS DO PACIENTE EM ISOLAMENTO  
Sempre reportar à equipe de saúde que acompanha o caso o surgimento de 

algum novo sintoma ou piora dos sintomas já presentes. Manter paciente em 

quarto isolado e bem ventilado até o fim do período sintomático. Destacam -

se os seguintes fatores do cuidado do paciente em isolamento: a higiene 

respiratória e os hábitos saudáveis de alimentação. Todo s os contatos 

domiciliares do paciente também deverão realizar isolamento domiciliar por 

14 dias. Caso apresentar os sintomas, deverão entrar em contato com a 

equipe de saúde para receber atendimento. Para mais informações sobre 

orientações quanto ao isolamento domiciliar do paciente e precauções gerais 

e do cuidador, ver Protocolo de Manejo Clínico. 

Reavaliação 

Apresenta sinais e 

sintomas com 

gravidade? 

Não 

Pronto Socorro 

Manejo Clínico 
Atestado Médico até o fim do 

isolamento 
 

Leito 

Clínico 

Leito UTI * 

 

 

Estratificação 

Sim 

Isolamento domiciliar após a 
alta, até completar 14 dias 
após início dos sintomas. 
Monitoramento por 
telefone, a cada 24h em 
pessoas com mais de 60 
anos e portadores de 
condições clínicas de risco e 
a cada 48h nos demais. Caso 
seja necessário, realizar 
atendimento presencial, 
idealmente no domicílio. 

Equipe da APS/ESF fica 

responsável pelo 

encaminhamento do 

paciente para o PS 

Transporte Apropriado 

Atestado Médico 

até o fim do 

isolamento 

Monitoramento por telefone, a cada 24h em pessoas com mais de 60 anos e 

portadores de condições clínicas de risco e a cada 48h nos demais, até completar 14 

dias do início dos sintomas. Caso seja necessário, realizar atendimento presencial, 

idealmente no domicílio. 
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Fluxo de Coleta de exames: 

 A partir de 09/09/2020, toda a Rede de Saúde foi orientada quanto o 

Acolhimento de Síndrome Gripal, através de emissão do Boletim informativo 

número 38/2020. 

 A Rede foi orientada a realizar o acolhimento em livre demanda de todos 

os casos de Síndrome Gripal em espaço dedicado, realizando a notificação e 

digitando a notificação no site do e-SUS VE conforme orientações e orientar a 

coleta de exame em horário indicado. 

 Para PCR-RT 

 A coleta de SWAB  para  PCR-RT  pode ser  realizada  pelo  profissional  

médico, enfermeiro, técnicos  de  enfermagem  e  auxiliares  de  enfermagem  

–  conforme  parecer Técnico Coren nº04/2020. Os auxiliares e técnicos de 

enfermagem deverão ser capacitado sobre a técnica de coleta, paramentação e 

desparamentação pelo enfermeiro da unidade, devidamente registrado. 

Realizar a coleta de amostra para PCR-RT das 15h as 16h, diariamente, para 

pacientes que foi realizado o  acolhimento  na  Unidade  Básica.  Sugestão de 

agendamento mínimo de 10 pacientes por dia, salvo capacidade operacional 

da Unidade.  

 As amostras de SWABs combinados (1 para nasofaringe  em ambas as  

narinas e 1 para orofaringe) deverão ser acondicionados em tubo de rosca com 

3 ml de solução fisiológica estéril a partir do 3º dia de início dos sintomas e no 

máximo até o 7º dia de sintomas  de  síndrome  gripal  (febre  referida  ou  

aferida,  tosse,  dispneia,  anosmia  e ageusia).  

 Todas as amostras deverão ser acompanhadas de cópia da notificação, 

SADT preenchido com todos os dados e  número gerado pelo site do E-SUS 

VE e etiqueta de identificação. 

 Realizar o acompanhamento do paciente e contatos por 15 dias. 
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Eixo III – Comunicação de risco 

 As estratégias de comunicação são um importante componente para 

gerenciar doenças infectocontagiosas, mas são indispensáveis em eventos 

pandêmicos. A propagação da informação, no momento exato e oportuno, em 

todos os níveis de gerenciamento de pandemias, é uma das mais eficazes 

ferramentas para minimizar seus impactos sociais e econômicos, maximizando 

resultados das ações de controle. 

 Os diversos protocolos, atualizações e informativos construídos pelo 

Comitê de Enfrentamento da Covid-19, baseados diretrizes ministeriais, são 

voltados para atender a essa nova emergência mundial, dirigidos diariamente 

aos profissionais de saúde através de boletins. 

 O plano de comunicação atende os diferentes níveis de resposta e as 

demandas dos diferentes grupos-alvo, através das estratégias: 

 A Prefeitura Municipal de Suzano lançou no dia 19 de março um hostsite 

com orientações sobre o coronavírus: 

http://suzanocoronavirus.com.br/#home 

 Comunicação diária em canais de rede sociais 

http://www.facebook.com/prefsuzano/ (Facebook) 

bit.ly/prefsuzano (Instagram) 

 

As iniciativas visam facilitar e agilizar o acesso aos conteúdos oficiais e 

atualizados dos boletins e manejos Covid-19 e, especialmente, as ações 

municipais focadas na prevenção, assistência e diagnóstico de casos. 

 

Plano de Imunização: 

 O município de Suzano está seguindo o planejamento de imunização por 

grupos prioritários de acordo com orientações da Secretaria Estadual de 

Saúde. 

http://suzanocoronavirus.com.br/#home
http://www.facebook.com/prefsuzano/
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 Foram destacados polos de vacinação e equipes específicas, 

preparadas para início imediato. 

Com uma população de trabalhadores de saúde estimada em 6.113 

pessoas, a partir de 20 de janeiro de 2021, o município iniciou a vacinação 

parcial, a partir do recebimento de 2.800 doses. 

 O município aguarda o recebimento das demais doses para continuar a 

vacinação do público prioritário. 
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ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGENCIAMENTO EM  

03 DE MARÇO DE 2021. 

 

Considerando o comunicado do Exmo. Sr. Governador Estadual em 03 

de março de 2021 anunciando a mudança de fase estadual para vermelha, a 

partir de sábado 06 de março de 2021. 

Considerando a necessidade de restrição dos atendimentos coletivos e 

ações que gerem aglomeração. 

Considerando a insuficiência de leitos de UTI na região. 

Considerando que o covidário passará a funcionar a partir do dia 10 de 

março, quarta-feira, no Pronto Socorro municipal. 

 

O Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 orienta, até nova 

reclassificação: 

1. Suspensão das consultas eletivas até o dia 19 de março. 

2. Suspensão dos exames laboratoriais eletivos, mantendo somente os 

casos urgentes, testes rápidos e gestantes. 

3. As Unidades de saúde continuarão atendendo demandas espontâneas, 

como síndromes gripais, casos crônicos descompensados e populações 

vulneráveis. 

4. As agendas individuais de saúde mental serão mantidas (CAPS e 

Atenção Básica), sendo suspensos os matriciamentos presenciais e as 

atividades em grupo. 

5. Suspensão das consultas eletivas do Ambulatório de especialidades 

exceto os atendimentos pós-covid, neurologia e pré-natal de alto risco, e 

os profissionais serão direcionados para o serviço de telemedicina e/ou 

para atendimentos prioritários.  

6. Consultas de puericultura até 01 ano e de pré Natal estão mantidas. 

7. Os estágios de ensino em serviço SUS estarão cancelados 

temporariamente nos equipamentos de saúde. 
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8. Adiamento das ações em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. 

9. Suspensão da agenda da odontologia, mantendo procedimentos de 

urgência que não geram aerossóis 

10. Manutenção das agendas de ecocardiograma, colposcopia, 

eletrocardiograma e ultrassonografias. 

11. Manutenção dos serviços de fisioterapia, SAE CTA e Ambulatório de 

Tuberculose 

12. Manutenção de procedimentos de imunização, troca de sonda vesical e 

curativo. 

Atualização dos leitos: 

Manutenção dos leitos: 

 11 leitos de suporte ventilatório no pronto Socorro Municipal 

 10 leitos no covidário 

 10 leitos contratados de UTI no Hospital Santa Maria 

 10 leitos contratados de enfermaria no Hospital Santa Maria 

 Em andamento contratação de 29 leitos: 09 de UTI e 20 de enfermaria 

no Hospital Saint Nicolas. 

 

Atualização do Plano de imunização: 

O município de Suzano está seguindo o planejamento de imunização por 

grupos prioritários de acordo com orientações da Secretaria Estadual de 

Saúde. 

 Foram destacados polos de vacinação e equipes específicas, 

preparadas para início imediato. 

A vacinação iniciou em 20 de janeiro de 2020: 

Foram recebidas 16.760 doses de imunizantes, sendo administradas: 

11.064 de primeira dose 

2.565 de segunda dose 

3.131 serão aplicadas de acordo com o calendário estadual 
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Dose Público Quantidade 

1ª dose Profissionais de saúde 6.508 

1ª dose Idosos maior de 77 anos 4161 

1ª dose ILPI 254 

1ª dose Acamados 141 

2ª dose Profissionais de saúde 2338 

2ª dose ILPI 227 

 As segundas doses para os profissionais de saúde serão administradas 

nos dias 04 e 05 de março. 

 A segunda dose da vacinação de idosos acima de 85 anos será no dia 

06 de março. 

 O município aguarda o recebimento das demais doses para continuar a 

vacinação dos públicos prioritários. 
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ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGENCIAMENTO EM 30 DE MARÇO 

DE 2021. 

 

Considerando o DECRETO Nº 60.107 DE 3 DE MARÇO DE 2021  

Governado Estadual em 03 de março de 2021 anunciando a mudança de fase 

estadual para vermelha, a partir de sábado 06 de março de 2021, até 30 de 

março que em pronunciamento posterior do Excelentíssimo Sr. Governador foi 

prorrogado a princípio; até 11 de abril de 2021, diante do agravamento dos 

casos. 

 

Considerando a necessidade de restrição dos atendimentos coletivos e 

ações que gerem aglomeração. 

Considerando a insuficiência de leitos de UTI na região e no estado. 

Considerando que o covidário já está em funcionamento, no Pronto 

Socorro municipal, e ainda assim, a demanda por internações tem sido 

cada vez mais intensa. 

 

O Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 orienta, até nova 

reclassificação manter: 

13. Suspensão das consultas eletivas até o dia 11 de abril, podendo ser 

prorrogado de acordo, com plano estadual. 

14. Suspensão dos exames laboratoriais eletivos, mantendo somente os 

casos urgentes, testes rápidos e gestantes. 

15. As Unidades de saúde continuarão atendendo demandas espontâneas, 

como síndromes gripais, casos crônicos descompensados e populações 

vulneráveis. 

16. As agendas individuais de saúde mental serão mantidas (CAPS e 

Atenção Básica), sendo suspensos os matriciamentos presenciais e as 

atividades em grupo. 

17. Suspensão das consultas eletivas do Ambulatório de especialidades 

exceto os atendimentos pós-covid, neurologia e pré-natal de alto risco, e 
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os profissionais serão direcionados para o serviço de telemedicina e/ou 

para atendimentos prioritários.  

18. Consultas de puericultura até 01 ano e de pré natal permanecem 

mantidas. 

19. Os estágios de ensino em serviço SUS estarão cancelados 

temporariamente nos equipamentos de saúde. 

20. Adiamento das ações em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. 

21. Suspensão da agenda da odontologia, mantendo procedimentos de 

urgência que não geram aerossóis 

22. Manutenção das agendas de ecocardiograma, colposcopia, 

eletrocardiograma e ultrassonografias. 

23. Manutenção dos serviços de fisioterapia, SAE CTA e Ambulatório de 

Tuberculose 

24. Manutenção de procedimentos de imunização, troca de sonda vesical e 

curativo. 

 

Atualização Eixo II – Rede de Assistência 

Município CNES EQUIPAMENTO 
 

Leitos 
Clínicos 

Enfermaria 

Leitos 
UTI 

Suporte 

ventilatório 

pulmonar 

Início 

Suzano 2039001 Pronto Socorro 
Municipal 

15 00  
22 

Em 
funcionamento 

 
Suzano 

2079860 Santa Casa de 
Misericórdia 

Preferencialmente 
não COVID 

0 01  
 

0 

 
Em 

funcionamento 

Suzano 7849184 Hospital Santa 
Maria 

Até 10 Até 10 0 Em 
funcionamento 

Suzano 047356 Hospital Saint 

Nicholas Medical 
20 09 0  

Em 
funcionamento 

Suzano 9551204 Santos e Andrade 

Clínica médica 
 

10 

 

0 

 

0 

 
Em 

funcionamento 

SUZANO 2078058 Hospital auxiliar de 

Suzano - 

HCMUSP 

 

10 

 

20 

 

0 

EM 

LICITAÇÃO 
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Atualização do Plano de imunização: 

Dose Público Quantidade 

1ª dose Trabalhadores de saúde 6.950 

1ª dose Idosos maior de 69 anos 15.741 

2ª dose Idosos  2124 

1ª dose ILPI 254 

2ª dose ILPI 238 

1ª dose Acamados 325 

2ª dose Acamados 146 

2ª dose Trabalhadores de saúde 4359 
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ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGENCIAMENTO EM 25 DE JUNHO 

DE 2021. 

 

Atualização Eixo II – Rede de Assistência 

Município CNES EQUIPAMENTO 
 

Leitos 
Clínicos 

Enfermaria 
COVID 

 
Leitos 

UTI 
COVID 

Suporte 

ventilatório 

pulmonar 

Início 

Suzano 2039001 Pronto Socorro 
Municipal 

10 00 22 Em 
funcionamento 

 
Suzano 

2079860 Santa Casa de 
Misericórdia 

Preferencialmente 
não COVID 

0 01 0 

 
 

Em 
funcionamento 

Suzano 047356 Hospital Saint 

Nicholas Medical 
10 09 0  

Em 
funcionamento 

Suzano 2078058 Hospital auxiliar de 

Suzano - 

HCMUSP 

 

00 

 

20 

 

0 

Em 

funcionamento 

 

 

Atualização do Plano de imunização: 

 

Dose Público Quantidade 

Total de doses 
aplicadas 

Diversos 

 (seguindo diretrizes da SES/SP e 

Ministério da saúde) 

 

117.742 

 

Fase atual 

46 anos ou mais, e demais 
grupos que ainda não se 

vacinaram como profissionais 
da educação com QRcode, 
pessoas acima de 18 anos 

com comorbidades, idosos, 
etc. 

 

Em andamento 
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Ações intersetoriais para o enfrentamento do Coronavírus 

Secretarias de Saúde e Educação 

 

Considerando as diretrizes da Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da 

Saúde, desde o início da crise sanitária a Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS), vem articulando e participando de ações intersetoriais na 

direcionalidade da contenção da transmissibilidade do Coronavírus, incluindo a 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME) referendando o 

compromisso de garantir práticas seguras no processo de escolarização, 

vislumbrando o retorno às atividades presenciais. 

 

Para isso, foi produzido pela Vigilância em Saúde da SMS, material de 

referência e apoio pautado pelas diretrizes da Vigilância em Saúde do Governo 

Federal, Estadual, para subsidiar o protocolo de retorno às atividades escolares 

presenciais. Todo o processo, foi amplamente discutido com os atores 

envolvidos, abrangendo desde a construção de fluxos operacionais, vacinação 

dos profissionais da SME de acordo com o cronograma estadual, gravações de 

vídeos orientativos, discussões com as equipes das unidades básicas de 

saúde, além de participação nas reuniões com as equipes das Unidades 

Escolares. 

 

Vale salientar no âmbito da Educação, temos em Suzano, mais de 5000 

profissionais de diferentes categorias, com um universo de mais de 200 

unidades escolares (municipais, estaduais e particulares). 

 

Na Saúde, temos um contingente de aproximadamente 1300 profissionais, 

alocados em 34 serviços. Destes, 24 pertence a Atenção Básica, onde são 

ofertados o atendimento em saúde de alunos e profissionais residentes na área 

de abrangência dos serviços. Também, para cada unidade escolar, há uma 

unidade básica de saúde de referência para a avaliação e monitoramento dos 

casos de Covid-19, incluindo a definição e acompanhamento de surtos. 
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Em julho, acontecerá atualização, por meio de Oficinas, com representantes 

das unidades básicas de saúde a respeito do Protocolo de Retorno às 

Atividades Escolares, considerando que a SME, neste mês, realizou a parada 

pedagógica para mais de 2000 profissionais para o aprofundamento das 

questões relacionados à retomada das atividades presenciais. 

As reuniões entre os gestores das SMS e SME acontecem de modo a atender 

às demandas do contexto da pandemia e seus desdobramentos nas políticas 

públicas municipais, seguindo os pressupostos da intersetorialidade no 

enfrentamento da COVID-19. 
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