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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020

Processo: nº 61/2020. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado, 
objetivando atender ao Hospital da Vida. Resultado: O certame teve como 
vencedora e adjudicatária no item 01, a proponente ATENA COMERCIO DE 
MOVEIS EIRELI ME. A empresa vencedora deverá no momento da assinatura do 
contrato apresentar os documentos habilitatórios da mesma, em cumprimento ao art. 
58 da Lei Complementar Municipal nº 331/17, em consonância com as respectivas 
exigências do edital e do artigo 4º, XIII, da Lei Federal nº 10.520/2002.

Dourados-MS, 13 de março de 2020.

Marcos Aurélio Simplicio Geraldini
Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2019

Processo: nº 365/2019. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de confecção e impressão de carnês convencionais e auto-envelopados referente ás 
cobranças de IPTU, ISSQN e Taxas, objetivando atender a Secretaria Municipal de 
Fazenda. Resultado: O certame teve como vencedora e adjudicatária, a proponente 
INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA.

Dourados-MS, 19 de fevereiro de 2020.

João Freitas Brandão Neto
Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

Processo: nº 62/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de engenharia para execução de obras/serviços de reforma e ampliação 
do PROCON Municipal de Dourados-MS. Resultado: O certame teve como 
vencedora e adjudicatária, a proponente CONSTRUTORA MEDITERRÂNEO 
LTDA - EPP. A empresa vencedora deverá no momento da assinatura do contrato 
apresentar os documentos habilitatórios da mesma, em cumprimento ao Artigo 58 
da Lei Complementar Municipal nº 331/17.

Dourados-MS, 11 de março de 2020.
Laryssa de Vito Rosa

Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DE RERRATIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2020

Processo: nº 31/2020. Objeto: Formalização de ata de registro de preços visando 
a eventual aquisição de material hospitalar e farmacológico, objetivando atender 
as unidades, setores e programas coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde. 
Ato: O Departamento de Licitação do Município de Dourados-MS, formula a 
presente rerratificação do “Aviso de Licitação” do certame licitatório em epígrafe, 
matéria veiculada no Diário Oficial do Município nº 5.126, página 02 e no Diário 
Oficial do Estado nº 10.116, página 111, ambas publicadas no dia 17/03/20. Motivo: 
O referido ato se dá pela ocorrência de divergência na data fixada para sessão escrita 
por extenso da grafada numericamente, desta forma: ONDE SE LÊ: Dia 30/03/2010 
(trinta de março do ano de dois mil e vinte); LEIA-SE: Dia 30/03/2020 (trinta de 
março do ano de dois mil e vinte). Publicação: Ficam ratificados e confirmados os 
demais atos publicados.

Dourados-MS, 25 de março de 2020.
Duhan Tramarin Sgaravatti

Diretor do Departamento de Licitação

Prefeitura Municipal de Dourados 
 Mato Grosso do Sul

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E 
CERIMONIAL

 

  Rua Coronel Ponciano, 1.700  

  Parque dos Jequitibás - CEP.: 79.839-900 

  Fone: (67) 3411-7652 / 3411-7626

E-mail: diariooficial@dourados.ms.gov.br   

  Visite o Diário Oficial na Internet:

http://www.dourados.ms.gov.br

Prefeita Délia Godoy Razuk 3411-7664
Vice-Prefeito Marisvaldo Zeuli 3411-7665
Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados Carlos Fábio Selhorst 3424-2005

Agência Municipal de Habitação e Interesse Social Carlos Augusto de Melo Pimentel  3411-7745

Assessoria de Comunicação e Cerimonial Albino Mendes 3411-7626

Chefe de Gabinete Linda Darle Pacheco Valente 3411-7664
Fundação de Esportes de Dourados Daniel Fernandes Rosa 3424-0363

Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados Roberto Djalma Barros 3410-3000

Fundação de Serviços de Saúde de Dourados Berenice de Oliveira M. Souza (Interventora) 3411-7731

Guarda Municipal Divaldo Machado de Menezes 3424-2309

Instituto do Meio Ambiente de Dourados Welington Luiz Santana Lopes 3428-4970
Instituto de Previdência Social dos Serv. do Município de Dourados - Previd Theodoro Huber Silva 3427-4040
Procuradoria Geral do Município Sérgio Henrique Pereira Martins De Araújo 3411-7761

Secretaria Municipal de Administração Elaine Terezinha Boschetti Trota 3411-7105

Secretaria Municipal de Agricultura Familiar Alceu Junior Silva Bittencourt (Interino) 3411-7299
Secretaria Municipal de Assistência Social Maria Fátima Silveira de Alencar 3411-7710
Secretaria Municipal de Cultura Weslei de Queiroz Santos (Interino) 3411-7709
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Claudomiro Gaiofato 3426-3672
Secretaria Municipal de Educação Upiran Jorge Gonçalves da Silva 3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda Carlos Francisco Dobes Vieira 3411-7107
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica Celso Antonio Schuch Santos 3411-7672
Secretaria Municipal de Obras Públicas Marise Aparecida Bianchi Maciel 3411-7112

Secretaria Municipal de Planejamento Adriana Benicio Toneloto Galvão 3411-7788

Secretaria Municipal de Saúde Berenice de Oliveira MachadoSouza 3410-5500

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Fabiano Costa 3424-3358
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AVISO DE RERRATIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2020

Processo: nº 86/2020. Objeto: Execução de serviços de confecção e instalação 
de de 04 (quatro) letreiros turísticos em chapa metálica com os dizeres: “coração” 
(estilizado) + “Dourados”. Ato: O Departamento de Licitação do Município de 
Dourados-MS, formula a presente rerratificação do “Aviso de Licitação” do certame 
licitatório em epígrafe, matéria veiculada no Diário Oficial do Município nº 5.131, 
página 11 e no Diário Oficial do Estado nº 10.126, página 93, ambas publicadas 
no dia 24/03/20. Motivo: O referido ato se dá pela ocorrência de divergência na 
data fixada para sessão escrita por extenso da grafada numericamente, desta forma: 
ONDE SE LÊ: Dia 06/04/2010 (seis de abril do ano de dois mil e vinte); LEIA-
SE: Dia 06/04/2020 (seis de abril do ano de dois mil e vinte). Publicação: Ficam 
ratificados e confirmados os demais atos publicados.

Dourados-MS, 25 de março de 2020.

Duhan Tramarin Sgaravatti
Diretor do Departamento de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020

Processo: nº 52/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de engenharia para execução das obras de complementação 
da construção de ponto de moto taxi localizado na Rua Hayel Bon Faker esquina 
com a Avenida Marcelino Pires, no Município de Dourados-MS. Resultado: O 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público que o procedimento 
licitatório restou fracassado. Motivo: Os motivos da decisão foram consignados em 
Ata e ratificados pela Procuradoria Geral do Município através do Parecer Jurídico 
nº 150/2020/PGM. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados no Departamento de Licitação, localizado no Bloco “F” do Centro 
Administrativo Municipal-CAM, sito na Rua Coronel Ponciano, nº 1.700, Parque 
dos Jequitibás, na cidade de Dourados-MS. Informações Gerais: Telefone (0XX67) 
3411-7755 ou pelo e-mail “licitacoes@dourados.ms.gov.br”.

Dourados-MS, 25 de março de 2020.

Laryssa de Vito Rosai
Presidente da Comissão de Licitação

 LICITAÇÕES

EXTRATO DE EMPENHO N° 003/2020.

PARTES:
Município de Dourados
Fundo Municipal de Urbanização
Gráfica & Editora Lider Ltda - ME   CNPJ: 04.999.639/0001-83

PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2020
OBJETO: Aquisição de blocos de notificação de infração, para uso do 

Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93, Art. 24, Inciso II.
Valor: R$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais). 
DATA DE EMPENHO: 24/03/2020.
Secretaria Municipal de Fazenda

EXTRATO DE EMPENHO N° 004/2020.

PARTES:
Município de Dourados
Fundo Municipal de Urbanização
Gráfica & Editora Lider Ltda - ME   CNPJ: 04.999.639/0001-83

PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2020
OBJETO: Aquisição de blocos de notificação de infração, para uso do 

Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93, Art. 24, Inciso II.
Valor: R$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais). 
DATA DE EMPENHO: 24/03/2020.
Secretaria Municipal de Fazenda

EXTRATO DE EMPENHO N° 027/2020.

PARTES:
Município de Dourados
Fundo de Esportes de Dourados – FUNED 
Kanguru Esportes e Confecções Ltda - ME   CNPJ: 24.427.150/0001-44

PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2020
OBJETO: Aquisição de materiais esportivos, medalhas e troféus, objetivando 

atender projetos e eventos esportivos realizados pela Fundação de Esportes de 
Dourados - FUNED.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93, Art. 24, Inciso II.
Valor: R$ 1.790,00 (Um mil setecentos e noventa reais). 
DATA DE EMPENHO: 24/03/2020.
Secretaria Municipal de Fazenda

EXTRATO DE EMPENHO N° 028/2020.

PARTES:
Município de Dourados
Fundo de Esportes de Dourados – FUNED 
Kanguru Esportes e Confecções Ltda - ME   CNPJ: 24.427.150/0001-44

PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2020
OBJETO: Aquisição de materiais esportivos, medalhas e troféus, objetivando 

atender projetos e eventos esportivos realizados pela Fundação de Esportes de 
Dourados - FUNED.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93, Art. 24, Inciso II.

Valor: R$ 5.340,00 (Cinco mil trezentos e quarenta reais). 
DATA DE EMPENHO: 24/03/2020.
Secretaria Municipal de Fazenda

EXTRATO DE CONTRATOS DE PESSOAL Nº 003/SEMED

A Secretaria Municipal de Educação, em atendimento ao disposto, no Item 1.3.2, 
B-4, do manual de peças obrigatórias constante na Resolução nº 88, de 03 de outubro 
de 2018, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, torna pública as 
contratações efetivadas na competência, março/2020 conforme anexo único deste 
extrato, e cláusulas abaixo descritas:

OBJETO: Contratação dos serviços profissionais a serem prestados junto à 
Secretaria Municipal de Educação, na função de Auxiliar de Serviços de Manutenção 
e Apoio/Auxiliar de Apoio Educacional.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Complementar nº 3990, de 20 de maio de 
2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
13.00 Secretaria Municipal de Educação
13.01 – Secretaria Municipal de Educação
12.306.104 – Programa de Aprimoramento e Oferta de Ensino de Qualidade
2.064 – Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental
31.90.04.00 – Contrato por Tempo determinado
VIGÊNCIA: março a novembro de 2020.
VALOR MENSAL DOS CONTRATOS: R$1.446,12 (hum mil, quatrocentos e 

quarenta e seis reais e doze centavos).
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais.

UPIRAN JORGE GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 EXTRATOS

ANEXO ÚNICO - EXTRATO DE CONTRATOS N.03

NOME DO SERVIDOR DATA DE INICIO UNIDADE 

ADARLEY MEDEIROS RODRIGUES  17/03/2020 CEIM HELIO LUCAS

ADRIANO GOMES DE ARAUJO 06/03/2020 E.M. PROFª MARIA DA CONCEIÇÃO ANGÉLICA
ANA CLAUDIA VILELA FERREIRA 02/03/2020 E.M. AGROTEC PE ANDRE CAPELLI

ANA LUCIA DA SILVA 16/03/2020 CEIM PROF. MARIO KUMAGAI

ARIANA DOS SANTOS AVILA 16/03/2020 E.M. IZABEL MUZZI FIORAVANTI

CAMILA BENITES LIMA 11/03/2020 CEIM PROFESSORA IRANY BATISTA DE MATOS

CIRLENE MARGARIDA FELIX SILVA 12/03/2020 E.M. DOM AQUINO CORREA

CLAUDINEIA FREITAS 13/03/2020 CEIM AUSTRILIO FERREIRA DE SOUZA

CLEIDE APARECIDA FERREIRA DE LIMA 11/03/2020 E.M. ETALIVIO PENZO

EDINA APARECIDA RAMIRES 09/03/2020 CEIM SAO FRANCISCO

EDNETE SANTOS JESUS 12/03/2020 E.M. GERALDINO NEVES CORREA (POLO)

ELISANGELA PEREZ SANTOS 11/03/2020 E.M. PREF. LUIZ ANTONIO ALVARES GONCALVES

ELISZANGELA GRACIELLI DE LIMA SANTANA 11/03/2020 CEIM PROFESSORA ZELI DA SILVA RAMOS

FERNANDA DOS ANJOS VERA 11/03/2020 E.M. PREF. ALVARO BRANDAO

GLEICIA SOUZA OLIVEIRA MARTINS 17/03/2020 E.M. PROFESSORA AVANI CARNEGNELUTTI FAHLAUER

JELIANE MARTINS DOS SANTOS CRUZ 17/03/2020 SEMED

JOSE LUIZ DA SILVA 10/03/2020 E.M. ARTHUR CAMPO MELLO

JOSIANE GONCALVES OLIVEIRA 13/03/2020 SEMED 

JOSIANE RIBEIRO DE AVALO 16/03/2020 CEIM CLAUDETE PEREIRA LIMA

JUCELIA CAVANHA GIMENES 16/03/2020 CEIM PROFª CLORI  BENEDETTI DE FREITAS

MARIA LUCIMARA RAMIRES DE ARAUJO 11/03/2020 CEIM HELIO LUCAS

MARLI DE ASSIS PINTO 02/03/2020 E.M. CEL. FIRMINO VIEIRA DE MATOS

PRICILA ROMERO DE JESUS DANTAS 11/03/2020 E.M. LOIDE BONFIM DE ANDRADE

REGIANE KEILA DA CRUZ DE SOUZA 12/03/2020 E.M. LAUDEMIRA COUTINHO DE MELO

ROSINETE NUNES NOGUEIRA 02/03/2020 NUCLEO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SEMED

SANDRA SILVA 10/03/2020 CEIM CLAUDINA DA SILVA TEIXEIRA

SOLANGE VILHALVA DE OLIVEIRA 02/03/2020 E.M. FAZENDA MIYA ZONA RURAL (POLO)

TATIANE MAGRO DE BRITO 16/03/2020 E.M. ARTHUR CAMPO MELLO
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EDITAL nº. 008/FUNSAUD/2020 DE 25 DE MARÇO DE 2020 DE 
CONVOCAÇÃO PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DOS CANDIDATOS 
APROVADOS E APTOS DO PROCESSO SELETIVO DE CADASTRO DE 
RESERVA REALIZADO EM 2018

“Em razão do interesse público, objetivando a não paralisação das ações 
e execuções de planejamento e organização dos serviços na área da saúde de 
urgência e emergência e por não haver candidatos aprovados no concurso 
público, convoca-se os candidatos até a conclusão do certame.”

A FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOURADOS (FUNSAUD), por 
meio do seu DIRETOR ADMINISTRATIVO, MATEUS TAVARES FERNANDES, 
nomeado pelo Decreto de nº 2066 de 22 de agosto de 2019, nos termos dos arts. 3º e 
4º do Decreto de nº 2008 de 30 de julho de 2019, e art.4º do Decreto nº 1.889, de 11 
de junho de 2019, em conformidade com a Lei Complementar Nº 245 de 03 de Abril 
de 2014, com fulcro no inciso IV do art. 22 do Decreto N° 1.072 de 14 de Maio de 
2014, no uso de suas atribuições, nos termos do Artigo 4º, incisos II e III do decreto 
nº 1.889 de 11 de junho de 2019, CONVOCA PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES os 
candidatos aprovados e aptos do Processo Seletivo de Cadastro de Reserva de 2018, 
edital 002/2018 de 31/10/2018, relacionados no Anexo I.

1. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES

Ficam CONVOCADOS os candidatos aprovados, classificados, e aptos, para 
comparecerem à FUNSAUD sito à Rua Coronel Ponciano n.900, Parque dos 
Jequitibás, Dourados/MS, ANEXO a Secretaria Municipal de Saúde de Dourados 
MS, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2020, DAS 08:00h AS 10:00h (QUARTA-FEIRA), 
munidos dos seguintes documentos e cópias: 

- Cartão bancário de conta corrente ou conta salário do Banco do Brasil;
- Carteira de identidade (RG);
- Carteira de Registro no respectivo órgão de classe;
- Documento que comprove a escolaridade exigida para o cargo e documento da 

habilitação profissional para a função;
- Cartão de Inscrição do PIS/PASEP;
- Título de Eleitor;
- Comprovante de Quitação Eleitoral;
- CPF/CIC;
- Certificado Militar para os homens;
- Certidão de Nascimento ou casamento se for o caso;
- Certidão de nascimento dos filhos, carteira de vacinação, atestado de escolaridade 

(se estiver em idade escolar), se for o caso e CPF dos dependentes;
- Cópia do cartão vacinação;
- Certidão Negativa Civil e Criminal (Justiça Estadual e Federal);
- Comprovante de residência atual (luz ou telefone); no nome do servidor ou 

comprovante de residência acompanhado de declaração assinada pelo titular do 
comprovante apresentado;

- 01 (uma) foto recente 3 X 4;
- Cartão Usuário do Sistema Único de Saúde - SUS
- Carteira de Trabalho – Página do Cadastro (Para benefícios junto ao INSS) (parte 

da foto e verso);
- Comprovante de inscrição e situação cadastral do CPF, expedido pela Receita 

Federal;

1.1 Todos os documentos deverão ser apresentados em 02 (duas) vias, que serão 
autenticados no ato da apresentação, mediante a apresentação dos originais. 

Dourados- MS, 25 de março de 2020.

Mateus Tavares Fernandes
Diretor Administrativo da FUNSAUD

 FUNDAÇÕES / EDITAL - FUNSAUD

PORTARIA N.º 061/2020 FUNSAUD de 26 de março de 2020.

A INTERVENTORA DA FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 
DOURADOS – FUNSAUD, no uso de suas atribuições, de conformidade com a Lei 
Complementar n.º 245 de 03 de abril de 2014, com fulcro nos incisos IV do art. 22 
do Decreto n.º 1.072, de 14 de maio de 2014 e nos termos do Decreto de nº 1889 de 
11 de junho de 2019;

R E S O L V E:

Art. 1° Homologar a reformulação do Plano de Ação para prevenção e gestão 
da infecção por SARS-COV-2 no Hospital da Vida, com o objetivo de reduzir a 
incidência da transmissibilidade hospitalar, bem como manejo dos pacientes 
referenciados a Unidade Hospital da Vida. 

Art. 2° Esta Portaria entra vigor na data da sua publicação no Diário Oficial do 
Município.

Art3 º . Ficam revogadas as disposições em contrário.

Dourados, 26 de março  de 2020.

BERENICE DE OLIVEIRA MACHADO SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL E INTERVENTORA

Decreto de nº 1889 de 11 de junho de 2019

 PLANO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO - COVID19
SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

HOSPITAL DA VIDA

O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) apresenta a reformulação do 
Plano de Ação para prevenção e gestão da infecção por SARS-COV-2 no Hospital 
da Vida, com o objetivo de reduzir a incidência da transmissibilidade hospitalar, bem 
como manejo dos pacientes referenciados a Unidade Hospital da Vida.

1. INTRODUÇÃO 

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções nas vias aéreas e a sua 
transmissão acontece entre pessoas através das secreções respiratórias e contato. 
O novo coronavírus (SARS-CoV-2) é classificado como um beta Coronavírus do 
mesmo subgênero do vírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (SARS-
MERS), porém de outro subtipo. Em média, o período de incubação é estimado em 
de 5 a 6 dias, podendo variar de 0 a 14 dias.  

A unidade municipal do Hospital da Vida apresenta dificuldades estruturais, 
referentes ao manejo de riscos biológicos classe III; no entanto, em situação de 
emergência em saúde pública e calamidade, riscos de surtos e alta letalidade, e a 
possibilidade de saturação da capacidade de resposta hospitalar para atendimento 
dos casos graves, o SCIH edita o plano de controle e o atualiza, para redução dos 
riscos. Vale frisar que as ações referentes a este tema devam ser incorporadas 
ao planejamento interno de todos os setores para uma ação efetiva nos cuidados 

 FUNDAÇÕES / PORTARIA - FUNSAUD

ANEXO I - CRONOGRAMA PARA PERÍCIA MÉDICA ADMISSIONAL 
Local:FUNSAUD (ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

Endereço: Rua Coronel Ponciano, n. 900 Parque dos Jequitibás

Data:01/04/2020 QUARTA- FEIRA)

Hora: 08:00h as 10:00h

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CPF Nome do Candidato Class.

***-.494.051-** VERGINIA PETILIM VENÂNCIO 69º

***.790.621-** TAMIRES PINTO DUARTE 70º

***.424.831-** NYCOLLAS XAVIER 71º

***.635.331-** ELIZIANE CRISTIELI DE OLIVEIRA LIMA 72 º

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I

CPF Nome do Candidato Class.

***.162.831-** FABIANA PEREIRA LEMOS 25º

***.866.111-** SONIA MARIA GOMES TOMAZ 26°

***.610.581-** SANDRA CRISTINA DE SOUZA 27°

***.238.811-** SANDRA RAMOS DA CONCEIÇÃO COUTO 28º

***.165.421-** ALCIDES SOARES LEMES FILHO 29º

***.759.891-** JOEL JEFFERSON CARRARA 30º

***.366.741-** ANDRESSA CHIMENES DE SOUZA 31º

***.528.641-** THAYS DAYANY BELARMINO RIBEIRO 32º

***.197.401-** DENIZE DE ALMEIDA 33º

***.923.241-** HELAINE CARNEIRO 34º

FARMACÊUTICO

CPF Nome do Candidato Class.

***.515.051-** MARYELLE APARECIDA MENDONCA NOGUEIRA AOKI 4 º

FISIOTERAPEUTA

CPF Nome do Candidato Class.

***.666.062-** CAMILA DE SOUZA LOPES 1º

***.573.781-** FRANCIELE DE OLIVEIRA SANTANA 2º

TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA

CPF Nome do Candidato Class.

***.290.881-** VERGILIO SANTOS MENDES 4º

TECNICO EM RADIOLOGIA

CPF Nome do Candidato Class.

***.647.771-** ALESSANDRO TELES MARTINS 5º

VIGIA

CPF Nome do Candidato Class.

***.366.701-** VERA LUCIA DE SOUZA MATOS 16

***.367.001-** JOSE CARLOS AVILA PEREIRA 17
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do paciente, saúde do trabalhador e manutenção das atribuições de Urgência e 
Emergência.

1. OBJETIVOS

- Fluxo de atendimento de pacientes suspeitos e confirmados com Covid-19; 
- Implementar medidas para a prevenção e o controle das infecções por Covid – 

19;  
- Prover informações aos profissionais de saúde quanto às medidas de prevenção 

e controle;
- Critérios de definição de casos suspeitos, prováveis, confirmados e descartados; 
- Medidas para prevenir ou limitar a transmissão; 
- Manejo clínico; 
- Notificação compulsória; 
- Procedimentos para o diagnóstico laboratorial; 

2.QUADRO CLÍNICO E DEFINIÇÕES DE CASOS: SUSPEITOS E 
CONFIRMADOS SINAIS E SINTOMAS 

O paciente com a doença COVID-19 apresenta geralmente os seguintes sinais e 
sintomas: 

• Febre (>37,8ºC); 
• Tosse; 
• Dispnéia; 
• Mialgia e fadiga; 
• Sintomas respiratórios superiores; 
• Sintomas gastrointestinais, como diarreia (mais raros).

A definição de casos e critérios clínicos para a avaliação diagnóstica ainda não 
são um consenso entre os especialistas. Entretanto, pode-se avaliar o quadro da 
COVID-19 de maneira clínica e laboratorial.

SÍNDROME GRIPAL – SG: Indivíduo que apresente febre de início súbito, 
mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou dificuldade 
respiratória e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia ou artralgia, 
na ausência de outro diagnóstico específico.

O diagnóstico confirmatório é a associação clínica e laboratorial, sendo este 
realizado por meio das técnicas de RT-PCR em tempo real, em amostras de secreções 
respiratórias, no Lacem-MS (Campo Grande). 

Na fase atual de mitigação da epidemia, nos cenários de transmissão comunitária no 
Brasil, o diagnóstico etiológico só será realizado em casos de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) e em Profissionais de saúde, mesmo com sintomas leves.

3. TRIAGEM 
Pacientes que preencham os critérios para caso suspeito, encaminhados à unidade, 

devem ser checados imediatamente seu diagnóstico e gravidade antes de sua entrada. 
Indivíduos com doença grave, Frequência respiratória >30/min, SPo2- <93%, 

PaO2 / FiO2 <300, Infiltrado pulmonar> 50% dentro de 24 a 48 horas, em estado 
crítico, insuficiência respiratória (necessidade de ventilação mecânica), choque 
séptico, são candidatos a admissão imediata.

Após verificar se apresentam critérios de suspeitos ou confirmados e gravidade, 
devem utilizar máscara cirúrgica ou circuitos fechados, ofertados para o profissional 
responsável ao primeiro atendimento (caso este não seja encaminhado com esta 
medida de biossegurança).  Estas condutas devem ser instituídas antes de adentrar 
na unidade. 

4. EXAMES DE ADMISSÃO

Exames complementares: 
- Hemograma, bioquímica (função renal, eletrólitos, transaminases, gasometria, 

CPK, DHL, PCR de secreção das vias respiratórias (swab nasal e orofaringe) para 
SARS-CoV-2 e outros vírus) e coagulograma (Casos Graves).

Hemograma 
A contagem de glóbulos brancos pode variar. Não fornece informações precisas 

sobre COVID – 19. Leucopenia, linfocitose e leucocitose foram relatadas. A 
linfopenia é mais comum, vista em 80% dos pacientes. Trombocitopenia leve é 
comum, no entanto a trombocitopenia é considerada um mal prognóstico. 

PCR 
A infecção viral aumenta a PCR. Isso parece acompanhar a gravidade e o 

prognóstico da doença.  Nos doentes com insuficiência respiratória grave com um 
nível normal de PCR, deve-se sempre procurar um diagnóstico diferencial.

Radiologia: 

A escolha do método de imagem é de acordo com o julgamento clínico: Sugestão 
- RX tórax no leito.

Os achados radiológicos torácicos não são específicos nas fases iniciais da doença, 
e podem ser normais. As características mais comuns incluem: pneumonia lobar, 
multilobar e consolidação, com acometimento bilateral. 

A ultrassonografia não é especifica para a Covid-19. Pouca informação está 
disponível até esta data sobre o assunto.  Os achados incluem: linhas pleurais 
irregulares, áreas sub-pleurais da consolidação, áreas de pulmão branco, linha b 
grossas. 

A TC tórax é recomendada para casos graves ou em pacientes com doença 
pulmonar estrutural, devendo avaliar criteriosamente o risco versus benefício, e não 
devem ser utilizadas com finalidade de diagnóstico de COVID-19.

Para execução desta, adotar todas as medidas de acordo com o protocolo 
de transporte de isolamento por aerossol do SCIH, bem como o protocolo da 
radiologia. Na Falta de qualquer fator que impossibilite o transporte por ausência 
de biossegurança, desinfecção com limpeza terminal por todo o trajeto interno e 
interrupção completa das áreas adjacentes, é necessária a comunicação imediata 
e notificação para administração, para executar estratégias que possibilitem a 
realização. Os achados mais comuns: opacidades irregulares em vidro fosco; 
nódulos e exsudação irregular; consolidações multifocais; consolidação difusa, 
“pulmão  branco”.

5. REESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE E ATRIBUIÇÕES 
MULTIPROFISSIONAIS 

Conforme solicitação do oficio da direção médica em 22/03/2020 endereçado 
à Secretaria de Saúde, a perspectiva de atendimento na unidade neste momento, 
contemplam as áreas referidas no mapa abaixo. 

Para execução das ações e continuidade das atividades internas, os setores: Gerencia 
de Qualidade e Desenvolvimento, Vigilância Epidemiológica, Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, Serviço Social, Programa de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, Unidade de Terapia Intensiva, 
Laboratório, Farmácia, Setor de Compras, Fisioterapia, Alta gestão, Coordenadores 
Médicos e de Enfermagem, Recursos Humanos, Hotelaria e Higienização, 
Psicologia, Banco de Sangue, Recepção, Administração, Centro Cirúrgico, CME, 
Laboratório, Faturamento, Nutrição, Tecnologia da Informação, Vigias, Morgue, 
Radiologia e NIR, devem analisar, discutir, elaborar e reestruturar seus protocolos 
e fluxos de atendimento interno a esta área, bem como os atendimentos externos 
devido a adequação organizacional e física da unidade. E, encaminharem os seus 
protocolos com extrema urgência para a alta gestão, para revisão e aprovação.   

Atentar que, caso os setores necessitem prestar assistência em ambas as áreas, 
estes devem respeitar o princípio de biossegurança classe III, considerando a área 
de transferência de insumos, via (T.I) e o acesso dos profissionais e pacientes, 
exclusivamente pela entrada da Rua Ciro Melo.  

6. MATERIAIS PARA O ATENDIMENTO DE CASOS 2019-nCoV 

- Máscaras cirúrgicas;
- Máscaras N95 ou PFF2;
- Protetor ou visor facial para áreas críticas;
- Gorro ou touca cirúrgica descartáveis;
- Avental ou capote não estéril, impermeável, descartável, com manga comprida 

e punho
- Luvas de procedimento e estéreis (conforme procedimento a ser realizado);
- Cartazes com orientação para os pacientes e funcionários;
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- Formulação alcoólica disponível em dispensadores apropriados, em todas as 
unidades;

- Sabonete líquido e papel-toalha disponíveis;
- Termômetros infravermelhos;
- Kit para coleta de painel viral respiratório para diagnóstico diferencial (realizado 

no LACEN-MS)
- Quarto para isolamento na unidade em que o paciente foi internado.

7. ISOLAMENTO

Na admissão, após conferir se houver indicação de internação hospitalar na área 
de triagem externa, este deverá ser mantido preferencialmente em quarto privativo. 
Após todos os quartos serem utilizados, estes devem ser colocados em coorte, após 
confirmação que não há leitos disponíveis em outras unidades. Deve-se limitar 
a movimentação do paciente para fora das áreas de isolamento. Se necessário o 
deslocamento, manter a máscara cirúrgica no paciente durante todo o transporte. 

Todos os profissionais de saúde devem utilizar todas as medidas de precaução de 
contato ou de gotículas quando adentrarem a esta área. A partir do momento que o 
paciente for internado em quarto privativo, e principalmente se houver a realização 
de procedimentos que gerem aerossol, este deverá utilizar a máscara PFF2 ou N95. 

8. MANEJO CLÍNICO

Covid-19 não é uma indicação para iniciar antibióticos. No entanto os antibióticos 
podem ser utilizados no tratamento de pneumonia bacteriana secundária. Antibióticos 
de amplo espectro devem ser utilizados em situações específicas, principalmente nas 
pneumonias associadas à ventilação mecânica.

Tratamento de Pneumonia (sugestões iniciais):
• Pneumonia comunitária sem fatores de risco: Levofloxacina (750mg 1 vez ao 

dia).
• Pneumonia grave da comunidade: Ceftriaxona (1g de 12/12h) + claritromicina 

(500mg de 12/12h) ou Ceftriaxona + Levofloxacina. 
• Pacientes graves com indicação de UTI, em VM e infecção secundária: Cefepime 

(2g de 8/8h) + Vancomicina (10-15mg/kg/dose a cada 8 ou 12h) ou teicoplanina; 
Piperacilina+Tazobactam + vancomicina ou teicoplamina; Meropenem + 
vancomicina ou Teicoplamina;

• Internação prolongada: Polimixina B (25.000UI/kg/dia de 12/12h) + Amicacina 
(15mg/kg 1x/dia) +/- Vancomicina/Teicoplamina. * Avaliar resultados de Culturas 
e Antibiogramas.

• Uso de corticóide: não há recomendação específica para o uso ou dados referentes 
à impacto na mortalidade o COVID-19.

A Sociedade Brasileira de Infectologia considera o uso da hidroxicloroquina para 
tratamento da COVID-19 como uma “terapia de salvamento experimental”. Seu uso 
deve ser individualizado e avaliado pelo médico prescritor, preferencialmente com 
a participação de um infectologista, avaliando seus possíveis efeitos colaterais e 
eventuais benefícios.

Se houver necessidade de inalação com broncodilatadores e/ou corticoesteróides, 
evitar uso de nebulizadores convencionais, utilizando novos dispositivos inalatórios 
com menor geração de aerossóis.

9. EXAME LABORATORIAL

As amostras serão encaminhadas com urgência para o LACEN – MS.
As amostras deverão estar acompanhadas das seguintes fichas: 
• Requisição de Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL); 
• Ficha de notificação de caso suspeito de SARS CoV-2; (on line)
• Ficha de notificação de SRAG. 
• No preenchimento do GAL, no campo “observação” da requisição, descrever 

que as amostras são de paciente que atende a definição de caso suspeito do novo 
Coronavírus, conforme Ministério da Saúde. 

• Diante de óbito de caso suspeito de infecção por SARS CoV-2, o Ministério da 
Saúde recomenda que seja realizada coleta de: 

• Tecido da região central dos brônquios (hilar), dos brônquios direito e esquerdo 
e da traquéia proximal e distal;

• Tecido do parênquima pulmonar direito e esquerdo;
• Tecido das Tonsilas e mucosa nasal.
• A coleta de amostras para realização do diagnóstico histopatológico deve ser 

feita, observando-se os protocolos em vigência, nos serviços locais de patologia.
• Deve-se acondicionar as amostras em frasco de vidro com boca larga com 

formalina tamponada a 10% e utilizar parafina sem compostos adicionais (por 
exemplo: cera de abelha, cera de carnaúba etc.) no processo de parafinização dos 
fragmentos. 

10. PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE 

Não há uma orientação especial quanto ao processamento de equipamentos, 
produtos para saúde ou artigos utilizados na assistência a casos suspeitos ou 
confirmados do novo SARS-CoV 2.

O processamento deve ser realizado de acordo com as características, finalidade de 
uso e orientação dos fabricantes e dos métodos já padronizados no hospital. 

Equipamentos, produtos para saúde ou artigos para saúde utilizados em qualquer 
paciente devem ser recolhidos e transportados de forma a prevenir a possibilidade de 
contaminação de pele, mucosas e roupas ou a transferência de microrganismos para 
outros indivíduos ou ambientes. Por isso é importante frisar a necessidade da adoção 
das medidas de precaução na manipulação desses materiais.

11. PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ROUPARIA
 
Não há uma recomendação diferenciada para a limpeza e desinfecção de 

superfícies em contato com casos suspeitos ou confirmados pelo novo coronavírus 
(SARS-CoV-2). 

A provisão de todos os insumos para limpeza e desinfecção ambiental deve ser 
garantida pela instituição ou contrato vigente no hospital.

Após a transferência ou a alta do paciente, deve-se realizar a limpeza terminal dos 
consultórios antes do próximo atendimento e das enfermarias antes de realizar novas 
internações. Realizar sempre a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos 
para saúde que tenham sido utilizados na assistência ao paciente. 

Não é preciso adotar um ciclo de lavagem especial para as roupas provenientes de 
casos suspeitos ou confirmados do (SARS-CoV-2), podendo ser seguido o mesmo 
processo estabelecido para as roupas provenientes de outros pacientes em geral. 

Porém, ressaltam-se as seguintes orientações: na retirada da roupa suja deve haver 
o mínimo de agitação e manuseio, observando-se as medidas de precauções já 
descritas anteriormente neste documento. 

12. TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

De acordo com o que se sabe até o momento, o (SARS-CoV-2) pode ser enquadrado 
como agente biológico classe de risco 3, seguindo a Classificação de Risco dos 
Agentes Biológicos, publicada em 2017, pelo Ministério da Saúde. 

Sua transmissão é de alto risco individual e moderado risco para a comunidade. 
Portanto, todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou 
confirmados de infecção pelo novo coronavírus devem ser enquadrados na categoria 
A1, conforme Resolução RDC/Anvisa nº 222, de 28 de março de 2018. 

ANEXO - PLANO PRÁTICO DE ESTRUTURAÇÃO E EXECUÇÃO

O Plano original do Hospital da Vida desenvolvido pelo SCIH define imediatamente:

1 - Área de controle da febre (Clínica da Febre) independente:
• Passagem de mão única com entrada exclusiva de acesso pela Rua Ciro Melo.

2 - Circulação de pessoas seguirá o princípio de “três zonas e duas passagens”: 
• Zona contaminada (ZC): entrada para internação Cirúrgica 
• Pendências estruturais: pia (ampla); torneira (automática); dispenser (02 álcool 

e 02 sabão com acionamento por pedal); lixos (03 grandes e por pedal); material 
didático informativo para orientações, consentimentos médico / paciente, 02 
hampers. 

• Zona Potencialmente Contaminada (ZPC) 

Transição entrada ao muro.
Pendências estruturais: calçamento, cobertura “barraca aberta”, burrifação de 

hipoclorito, cartazes visuais, pré-triagem (dupla checagem).     

Transição contaminada e a zona potencialmente contaminada; 
Pendências estruturais: caixa no chão para desinfecção dos calçados.  

• Zona Limpa (rua) 

Pendências estruturais:
Tendas Fechadas para vestiário e banho + guarda volumes;
Tendas abertas para refeitório / copa;
Tenda aberto para descanso e conforto masculino e feminino;
Tenda para suporte psicológico;
Tenda de triagem profissional para conferencia de diagnósticos (dupla checagem), 

consentimento, saúde do trabalhador, adornos e artigos, inspeção pós paramentação;
Tenda fechada para medidas extras; 
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• Zonas de segurança (calçada) 

Materiais para desinfecção concorrente e terminal; 
Materiais didáticos;

3 - Passagem Independente (PI) itens contaminados; 
- Entrega unidirecional de itens de uma área de trabalho meio externo; 
- Processamento e desinfecção;
- Pendências estruturais: tenda aberta, 04 pias amplas estilo centro cirúrgico, 

acionamento por pedal, 05 lixos, estrutura CME.  

Todos os itens da zona contaminada que não 
foram desinfetados não devem ser removidos.

Passagem Independente (PI) itens limpos: 
Pendência imediata: barreiras para transferência 
Criação área potencialmente contaminada.

4 - Disposição das Zonas (internação cirúrgica)
Sala independente para exames (radiografia), 
laboratório, sala de observação e sala de ressuscitação; 
(equipar e identificar). 

4.1 Requisitos da ala 

4.1.1 Pacientes suspeitos e confirmados devem ser separados em diferentes áreas 
da enfermaria; 

4.1.2 Os pacientes suspeitos devem ser isolados em quartos individuais separados. 
4.1.3 Cada quarto deve estar equipado com instalações como banheiro privativo e 

a atividade do paciente deve ser confinada à ala de isolamento; 
4.1.4 Pacientes confirmados podem ser organizados no mesmo quarto com 

espaçamento de leitos não inferior a 1,2 metros. 
4.1.5 A sala deve estar equipada com instalações (como um banheiro) e a atividade 

do paciente deve ser confinada à ala de isolamento.

5 - Gerenciamento de Pacientes 

5.1 As visitas e cuidados por parte dos familiares devem ser recusados. Os 
pacientes devem manter os seus dispositivos de comunicação eletrônica para 
facilitar as interações com os entes queridos; 

5.2 Eduque os pacientes para ajudá-los a evitar a disseminação do C0VID-19 e 
forneça instruções sobre como usar máscaras cirúrgicas, lavagem adequada das 
mãos, medidas adequadas durante a tosse, observação médica e quarentena em casa;

6 - Gestão do fluxo de trabalho (Tenda Gestão de Fluxo)

6.1 Antes de trabalhar em uma Clínica de Febre e ala de isolamento, a equipe tem 
que ser submetida a rigoroso treinamento e provas para assegurar que eles sabem 
como colocar e remover o equipamento de proteção individual. 

6.2 Eles têm que passar por avaliações antes de serem autorizados a trabalhar 
nessas alas. Os funcionários devem ser divididos em diferentes equipes. Cada 
equipe deve ser limitada ao máximo de 4 horas de trabalho na ala de isolamento. As 
equipes devem trabalhar nas alas de isolamento (zonas contaminadas) em diferentes 
momentos. Definição na tenda sobre tratamento, exames e desinfecção para cada 
equipe em um grupo, a fim de reduzir a frequência de entrada e saída de pessoal das 
alas de isolamento. 

6.3 Antes de sair de serviço, os funcionários têm que se lavar e realizar os 
procedimentos de higiene pessoal necessários para evitar uma possível infecção de 
seu trato respiratório e mucosas.

7 - Tenda Gestão de saúde 

7.1 A equipe da linha de frente nas áreas de isolamento – incluindo equipe da área 
de saúde, técnicos e equipe de logística – deve viver em um alojamento isolado e 
não deve sair sem permissão. 

7.2 Uma dieta nutritiva deve ser fornecida a fim de melhorar a imunidade da equipe 
médica. Encaminhar ao refeitório

7.3 Monitorar e registrar o status de saúde de todos os funcionários no trabalho 
e realizar monitoramento de saúde da equipe da linha de frente, incluindo a 
temperatura corporal e os sintomas respiratórios; ajudar a resolver quaisquer 
problemas psicológicos e físicos que surjam com especialistas relevantes. (tenda 
psicologia SESMT) Se a equipe apresentar algum sintoma relevante, como febre, 
deve ser isolada imediatamente e triada com o NAT. (5) Quando a equipe da linha de 
frente, incluindo equipe da área de saúde, técnicos e equipe de logística, terminar seu 
trabalho na área de isolamento e retornar à vida normal, deve primeiro ser testado 
com o NAT para SARS-CoV-2. Se negativo, eles devem ser isolados coletivamente 
em uma área especifica por 14 dias antes de serem liberados da observação médica.
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Nosso objetivo quanto órgão assessor de saúde da instituição: Seguindo as 
definições estabelecidas Portaria 2616/98, cabe a este órgão: zelar por ações 
mínimas necessárias, a serem desenvolvidas, deliberada e sistematicamente, com 
vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções dos 
hospitais, compõe o Programa de Controle de Infecções Hospitalares; adequação, 
implementação e supervisão das normas e rotinas técnico-operacionais, visando à 
prevenção e controle das infecções hospitalares; elaborar e divulgar, regularmente, 
relatórios e comunicar, periodicamente, à autoridade máxima de instituição 
e às chefias de todos os setores do hospital a situação do controle das infecções 
hospitalares, promovendo seu amplo debate na comunidade hospitalar; adequar, 
implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais, 
visando à prevenção e ao tratamento das infecções hospitalares; estabelecer critérios, 
parâmetros e métodos para o controle de infecção hospitalar.
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