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A
PREA

Apresentação

As emergências em saúde pública contribuem de forma expressiva com a
morbimortalidade no mundo contemporâneo, exigindo, dos governos o aprimoramento
da capacidade de preparação e de resposta. A vulnerabilidade social, econômica e
ambiental amplia o risco de impacto à saúde humana decorrente de emergências em
saúde pública.
Uma emergência em saúde pública caracteriza-se como uma situação que
demande o emprego urgente de medidas de prevenção, de controle e de contenção de
riscos, de danos e de agravos à saúde pública em situações que podem ser
epidemiológicas (surtos e epidemias), de desastres, ou de desassistência à população.
O Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública é um documento que
expressa o compromisso do Governo com a saúde dos pernambucanos. Busca contribuir
com o aprimoramento da capacidade de preparação e de resposta do governo às
emergências em saúde pública.
Este documento está em consonância com as propostas da avaliação do Plano
Diretor Nacional de Capacidades - Regulamento Sanitário Internacional (RSI), Pacto pela
Saúde, Plano Estadual de Saúde de Pernambuco, Programação Anual de Saúde 20162017. Mais do que um cumprimento legal, o Plano revela-se como um instrumento
imprescindível de gestão, pois expressa as intenções e as ações a serem desenvolvidas.
A preparação e a resposta às emergências reduzem os impactos na saúde pública e
a coordenação entre as esferas de gestão do SUS, e a integração dos serviços de saúde é
essencial para uma resposta oportuna.
O governo estadual, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, tem, desde 2006,
investido na estruturação de serviço para detecção, monitoramento e resposta as
emergências em saúde. Sendo assim, com o objetivo de maximizar a eficiência e a eficácia

de sua preparação e da capacidade de resposta da Secretaria Executiva de Vigilância em
Saúde elaborou o presente Plano.
O período de construção deste Plano se inicia em 2016 e se estende até o final de
2017, em função do cronograma da Programação Anual de Saúde 2016 -2017. Destina-se,
principalmente, para uso por autoridades do governo, incluindo profissionais de saúde pública,
gestores estaduais e municipais de Pernambuco, autoridades nos pontos de entrada,
representantes dos setores que lidam com a saúde animal, segurança alimentar, segurança e
saúde ambientais: acidentes físicos, químicos e radiológicos.

Luciana Caroline Albuquerque
Secretária Executiva de Vigilância em Saúde

Introdução
O estado de Pernambuco está situado na Região Nordeste do Brasil, limitando-se ao
Norte com o estado da Paraíba e Ceará, ao Leste com o oceano Atlântico, ao Oeste e ao Sul
com os estados do Piauí e Bahia e ainda ao Sul com o estado de Alagoas.
Pernambuco possui uma extensão territorial de 98.146,315 km², sendo este território
dividido em 184 municípios e um território estadual (Fernando de Noronha). Em relação à
distribuição espacial, a maior concentração é verificada na zona da mata e Região
Metropolitana do Recife (RMR) que juntas respondem por 57% de todo contingente do Estado.
O agreste apresenta a segunda maior concentração populacional, seguido pelo sertão.
Segundo o IBGE, o estado é o sétimo mais populoso do país, com estimativa de 8.796.448
habitantes (Censo 2010), com 80,0% residente de área urbana. O perfil demográfico de
Pernambuco e das Regiões de Saúde estão expressos na Tabela 01.
De acordo com o Plano Diretor de Regionalização (PDR) da Saúde 2011, o estado está
dividido em 12 Regiões de Saúde (Figura 01) e em quatro macrorregiões:
·

Macrorregião 1 - Metropolitana - formada pela I, II, III e XII Regiões de Saúde;

·

Macrorregião 2 - Agreste - constituída pela IV e V Regiões de Saúde;

·

Macrorregião 3 - Sertão - composta pela VI, X e XI Regiões de Saúde;

·

Macrorregião 4 - Vale do São Francisco e Araripe - formada pela VII, VIII e IX
Regiões de Saúde.

Tabela 01. Perfil demográfico das Regiões de Saúde. Pernambuco, 2010.

Região de Saúde

N° de
Municípios

Pernambuco

185

População (Censo
2010)

Área
Total
(Km²)

Densidade
demográfica
(Hab/Km²)

Relativa
(%)
Total (Hab.)

Relativa
(%)

98.146,31

100.00

8.796.448

100.00

89.63

I
II

Recife
Limoeiro

20
20

3.731,76
3.226,25

3.8
3.29

3.908.757
566.331

44.4
6.44

1.047,43
175,54

III
IV

Palmares
Caruaru

22
32

4.738,16
11.363,24

4.83
11.58

574.905
1.241.469

6.54
14.11

121,34
109,25

V
VI

Garanhuns
Arcoverde

21
13

7.337,07
13.649,90

7.48
13.91

513.660
382.602

5.84
4.35

70,01
28,03

VII
VIII

Salgueiro
Petrolina

7
7

6.822,74
14.652,82

6.95
14.93

138.719
434.713

1.58
4.94

20,33
29,67

IX
X

Ouricuri
Afogados da Ingazeira

11
12

14.143,81
4.308,54

14.41
4.39

327.866
180.780

3.73
2.06

23,18
41,96

XI
XII

Serra Talhada
Goiana

10
10

12.258,29
1.913,73

12.49
1.95

223.879
302.767

2.55
3.44

18,26
158,21

Fonte: PES 2012-2015 SES/PE

Figura 01. Regiões de Saúde de Pernambuco.

Fonte: SES/PE

O estado de Pernambuco, segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde – CNES, em outubro de 2015, possui 8.335 estabelecimentos de saúde. A rede
hospitalar de Pernambuco é composta por 243 estabelecimentos hospitalares, entre
prestadores e não prestadores de serviços ao SUS, distribuídas por esfera administrativa
segundo a Tabela 02.

Tabela 02. Distribuição da rede hospitalar de Pernambuco segundo esfera administrativa,
2015.*
Esfera Administrativa
Federal
Estadual
Municipal
Privada
Total

Quantidade
4
35
80
124
243

%
1,65
14,40
32,92
51,03
100,00

Fonte: MS/CNES, OUT/2015*

Emergência em Saúde Pública

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, segundo o RSI- 2005
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005), é um evento extraordinário que constitui risco para a
Saúde Pública de outro Estado Membro da Organização Mundial da Saúde (OMS) ou por
potencialmente requerer uma reposta internacional coordenada.
O desenvolvimento das capacidades nacionais e regionais de vigilância epidemiológica
de detectar e responder às emergências em saúde pública, em tempo oportuno, e a
disseminação dos dados nacional e internacionalmente em tempo real foi o compromisso
firmado entre os países membros da OMS (CARMO; PENNA; OLIVEIRA 2008). Em contrapartida,
a OMS assumiu a missão de colaborar com os países membros, em avaliações de suas
capacidades, facilitando a cooperação técnica, o apoio logístico e a mobilização de recursos
financeiros para a capacitação em vigilância e resposta (WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2005).
Para que um evento seja considerado de importância internacional algumas
características e o contexto em que ocorre devem ser avaliados. A forma em que essa avaliação
é procedida baseia-se no uso do instrumento de decisão no Anexo 2 do RSI 2005 e avaliação
de alguns critérios (Figura 02). Os eventos avaliados compreendem desde doenças específicas
até aquelas em que a definição como entidade nosológica ainda não esteja estabelecida.

A varíola, poliomielite por vírus selvagem, influenza humana causada por novo subtipo
de vírus e SARS a notificação à OMS se dá de modo compulsório, independentemente da sua
forma de ocorrência na população. Já outras doenças, que sob determinadas condições
apresentem maior risco de disseminação internacional, devem ser submetidas a aplicação do
algoritmo de decisão quando da ocorrência de casos ou surtos, para avaliar se cumprem
critérios contextualizada para uma população, tempo e espaço específicos, além de considerar
aspectos relacionados à probabilidade de restrições internacionais ao trânsito de pessoas, bens
e mercadorias e ao comércio internacional (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005).
O Brasil, desde 2006, vem adequando-se ao enfrentamento das emergências em saúde
pública com a implantação de instâncias técnicas para o desenvolvimento da capacidade de
detectar e responder às emergências, como o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância
em Saúde (CIEVS), a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS), a Rede de
Laboratórios de Fronteiras e o Grupo Executivo Interministerial de Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional e Internacional (GEI-ESPII) (BRASIL, 2007; BRASIL, 2011b;
BRASIL, 2010).
No aspecto legais o dispositivos que embasa a deflagração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) é o Decreto Presidencial nº 7.616, de 17 de Novembro
de 2011. Neste documento é definido que a ESPIN ocorrerá em situações que demandem o
empenho urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos danos e agravos à
saúde pública. A ESPIN será declarada em virtude da ocorrência das seguintes situações:
epidemiológicas (que apresentem risco de disseminação nacional, sejam produzidos por
agentes infecciosos inesperados, representem a reintrodução de doença erradicada,
apresentem gravidade elevada ou extrapolem a capacidade de resposta da direção estadual do
SUS), desastres ou desassistência à população.

Figura 02. Instrumento de decisão para a avaliação e notificação dos eventos que possam
constituir emergências de saúde pública de importância internacional.

Fonte: RSI, 2005

A Portaria MS/GM nº 1.378, de 9 de julho de 2013, define enquanto competência da
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) a “coordenação da preparação e resposta das ações
de vigilância

em saúde,

nas emergências de saúde

pública de importância nacional e

internacional, bem como a cooperação com Estados, Distrito Federal e Municípios” na resposta
a essas emergências.

O plano estabelece a atuação da SEVS-PE, da esfera estadual do Sistema Único de
Saúde (SUS), na resposta às emergências em saúde pública, tendo como princípio a utilização
de um sistema de coordenação e de controle, para uma resposta oportuna, eficiente e eficaz.
Foi utilizado como base para elaboração deste documento, o Plano de Resposta às
Emergências em Saúde Pública do nível federal. Desta forma, emprega como mecanismo de
coordenação a ativação de um Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes) como
estratégia para ampliar a capacidade da Secretaria Estadual de Saúde de intervir
oportunamente na resposta às emergências de saúde pública em Pernambuco.
A complementação deste Plano será estabelecido pela implementação de protocolos e
procedimentos específicos, além dos planos de contingência (dengue, chikungunya, zika,
influenza, enchentes, inundação, seca, entre outros).

Objetivos
Objetivo Geral
Definir a estratégia de atuação na resposta às emergências em saúde pública da Secretaria
de Estadual de Saúde em Pernambuco.

Objetivos Específicos
·

Definir as ações frente á emergências em saúde pública.

·

Estabelecer a coordenação das ações para resposta aos eventos.

·

Adotar o Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes) como ferramenta para a
gestão e coordenação da resposta.

·

Identificar e promover, por meio de atuações coordenadas, a interlocução com outras
áreas do setor saúde e outros órgãos intersetoriais envolvidos nas ações de
enfrentamento e resposta, afim de garantir uma resposta oportuna, eficiente e eficaz.

· Estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos comuns para a resposta às
emergências em saúde pública.

Resposta Operacional

Gestão de riscos em emergências em saúde pública
O tema gestão de risco tem ocupado a agenda governamental, na última década,
exigindo a implementação de políticas e estratégias para o fortalecimento da capacidade de
redução do impacto as emergências em saúde pública. Compreende ações de redução de risco,
como prevenção, preparação, mitigação, manejo da emergência que incluem alerta, resposta e
assistência aos casos, e recuperação com ações voltada para a reabilitação e reconstrução local.
A gestão de risco é o conjunto de decisões administrativas, organizacionais e
operacionais desenvolvidas pelos órgãos governamentais e não governamentais, em conjunto
com a sociedade, para a implementação de políticas e estratégias que visam o fortalecimento
de suas capacidades para a redução do impacto das emergências em saúde pública.
Compreende ações de redução de risco, como prevenção, preparação, mitigação, manejo da
emergência que incluem alerta, resposta e assistência aos casos, e recuperação com ações
voltada para a reabilitação e reconstrução local.
As decisões administrativas, organizacionais e operacionais da gestão de risco são
desenvolvidas por órgãos governamentais e não governamentais, em conjunto com a
sociedade. Na saúde pública, essa gestão requer competência de caráter multisetorial com
articulação no âmbito do Sistema Único de Saúde, em parceria com outros atores, em especial,
com órgãos de Defesa Civil.
O Plano de Reposta a Emergência em Saúde Pública de Pernambuco se insere nas ações
de gestão de risco enquanto objeto para a organização da saúde. A resposta compreende as
ações a serem desenvolvidas para o manejo da emergência minimizando os riscos e reduzindo,
ao máximo, suas consequências sobre a saúde, envolvendo a execução das ações necessárias
para uma resposta oportuna.
Serão considerados Emergências em Saúde Pública (ESP) as doenças de notificação
compulsória imediata (DNCI) estabelecidos pela portaria ministerial nº 204, de 17/02/2016, e
portaria estadual nº 390, de 14/09/2016. Todos esses eventos deverão ser notificados, em até
24h a partir da suspeita inicial, ao Cievs/PE e ao Sinan, simultaneamente.

O Cievs/PE é um setor da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde (SEVS), ponto
focal para emergências em saúde pública e faz parte da Rede Nacional à Emergências. O
contato com o serviço está disponível 24 horas mediante regime de prontidão, todos os dias
da semana, recebendo informações sobre eventos de saúde pelos seguintes meios:
· Telefone: 3184-0191/ 0800-2813041 (Horário comercial)
99488-4267 - Plantão 24h (Para profissionais de saúde)
· E-mails: notifica@saude.pe.gov.br / Plataforma: cievspe.com

Após a notificação ao Cievs/PE as informações são partilhadas e avaliadas juntamente
com às áreas técnicas da SEVS para verificar o potencial de se tornar Emergência de Saúde
Pública Estadual ou Nacional ou Internacional (ESPIE/ESPIN/ESPII).
Diante de situações em que a resposta exija maior capacidade operacional e técnica
disponível na SEVS, outros setores da SES e instituições poderão ser acionados, tais como,
Ministério da Saúde, Anvisa, Bombeiros, Exércitos, entre outros.

Estruturas de comando e controle

Para eventos de saúde ESPIE/ESPIN/ESPII será adotado como metodologia de resposta
ao evento, o Sistema de Comando de Operações (SCO), no qual o Comando do Incidente ficará
a cargo da SEVS que definirá o plano de ação, a estrutura necessária e a priorização de
estratégias para fins de tratamento do evento.
O SCO é uma ferramenta gerencial para comandar, controlar e coordenar as
operações de resposta em situações críticas, fornecendo um meio de articular os esforços de
agências individuais quando elas atuam com o objetivo comum de estabilizar uma situação
crítica e proteger vidas, propriedades e o meio ambiente. O SCO é baseado no Incident

Command System (ICS), recomendado pela Federal Emergency Management Agency (FEMA)
dos Estados Unidos da América para o gerenciamento de todos os tipos de emergências e
desastres.
A estrutura do SCO deve ser desenvolvida de forma modular, podendo assim ser
utilizado para eventos de qualquer tipo, magnitude e complexidade. As funções primordiais do
SCO são: Comando do evento, planejamento, operações, logística e finanças, conforme
figura 03. Todas essas funções devem ser cumpridas, independente da magnitude ou
complexidade do evento.

Para os eventos de menor porte, todas as funções do SCO podem ser assumidas por
uma só pessoa. Contudo, os eventos de médio e maior porte, devem ter cada uma dessas
funções subdivididas em funções menores, podendo expandir ou restringir a organização do
SCO para adequar-se às necessidades do evento.
A operacionalização do SCO será por meio da ativação do Centro de Operações de
Emergência em Saúde Pública (Coes).
Figura 03. Sistema de Comando em Operações.

Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coes)
O Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coes) é uma estrutura
organizacional que foi adotada na saúde na Rede Nacional de Emergência tendo como
objetivo promover a resposta coordenada por meio da articulação e da integração dos atores
envolvidos, sendo sua estruturação baseada no Sistema de Comando de Operações (SCO).
A estruturação Coes permite o estabelecimento de uma equipe para definir estratégias
e ações adequadas e oportunas para o enfrentamento de emergências em saúde pública, por
meio da análise dos dados e informações, subsidiando a tomada de decisão dos gestores e
técnicos, sendo constituído por profissionais da Secretaria Estadual de Saúde, com
competência para atuar na tipologia da emergência.
O Secretário de Estado da Saúde é o responsável pela ativação do Coes, com base no
parecer técnico conjunto emitido em sala de situação, definindo o nível da emergência em 0,
1, 2, 3 e 4, conforme diretrizes do Ministério da Saúde e RSI 2005 (Figura 04).

Em estado de normalidade, a SES/PE se encontra sempre no Nível de Alerta 0 (zero).
Cabe Cievs/PE comunicar ao Cievs nacional qualquer mudança no nível de alerta, assim como a
necessidade de emprego dos recursos disponíveis neste Plano.

Figura 04. Esquema de ativação das estruturas organizações segundo os Níveis de Alerta.

Fonte: RSI 2005

Ativação do Coes
As atividades do Coes estadual seguirá o mesmo padrão estabelecido para o nível
Nacional. O detalhamento das etapas tomou como referência o Plano de Resposta às
Emergência em Saúde Pública.

Figura 05. Etapas para ativação do Coes.

São responsabilidades do Coes:
• Estabelecer o comando frente a situação de emergência;
• Nortear a tomada de decisão nas operações de reposta, a partir da análise e avaliação de
informações relevantes;
• Estabelecer prioridades de resposta;
• Coordenar operações iniciais e imediatas;
• Realizar a gestão financeira, logística e de pessoas;
• Preparar para as possibilidade de evolução do evento;
• Desenvolver a comunicação de risco para população e atores envolvidos;
• Produzir informações relevantes para os atores envolvidos;

• Articular com as diversas áreas da esfera municipal, estadual e federal envolvidas na resposta
e com outras instituições;
• Coordenar a avaliação pós-evento.

Linha de Comando
O comando do Coes será uma escolha do Secretário Estadual de Saúde que fará a
nomeação de um Gerente de Operações que tenha habilidades para a gestão da resposta ao
evento.
Figura 06. Componentes do Coes

A linha de comando do Coes está representada na figura 07 e as funções com a
descrição das atividades essenciais a serem desenvolvidas pelos profissionais para resposta a
uma emergência em saúde pública, segue o padrão estabelecido para o Sistema de Comando
de Operações do Ministério da Saúde.

Figura 07. Linha de Comando do Coes.

Gerente de Operações
• Comandar o Coes;
• Identificar e convocar os líderes de planejamento, líder de operações, líder de logística, líder
de finanças, líder de comunicação e líder de enlace;
• Determinar os objetivos operacionais;
• Construir o Plano de Ação do Evento (PAE);
• Avaliar as prioridades da emergência em saúde pública;
• Garantir o desenvolvimento das atividades;
• Requisitar assessoria técnica e científica de expertise para subsidiar a tomada de decisões, se
necessário;
• Supervisionar o desenvolvimento e execução do Plano de Ação do Evento;

• Gerenciar os recursos alocados;
• Articular a coordenação das ações entre as instituições;
• Articular com o gestor local, informando da ativação do Coes e das atividades previstas no
Plano de Ação do Evento;
• Autorizar a informação a ser divulgada;
• Apresentar relatórios periódicos;
• Coordenar a oficina de avaliação do evento no encerramento de cada evento.

Líder de Planejamento

• Acompanhar a situação geral do evento;
• Estabelecer a rotina e o fluxo de informação interna do Coes;
• Supervisionar a elaboração do Plano de Ação do Evento ;
• Identificar a necessidade de recursos especializados;
• Apresentar ao Gerente de Operações informes periódicos acerca do desenvolvimento do
evento;
• Reunir as informações dos setores (operações, logística e financeiro) e disponibilizar
informações em relação a situação do evento;
• Conduzir a elaboração da análise de cenários prospectivos;
• Supervisionar a elaboração do plano de preparação conforme cenários prospectivos;
• Elaborar boletins para gestores;
• Elaborar relatórios de avaliação do evento (fortalezas e fraquezas).

Líder de Operações
• Obter informação sobre a situação geral do evento;
• Coordenar o desenvolvimento da parte operacional do PAE;

• Identificar e mobilizar a equipe de campo;
• Apresentar à equipe de campo informações sobre a situação geral do evento, apontando as
necessidades identificadas;
• Repassar à equipe de campo as atividades específicas a serem desenvolvidas de acordo com
o PAE;
• Informar ao gestor local sobre o envio da equipe de campo;
• Identificar, junto ao gestor local e às áreas técnicas da SES, novas necessidades, e solicitar ao
setor de logística recursos adicionais, quando necessário;
• Manter informado o Líder de Planejamento acerca de atividades desenvolvidas pelo setor de
operações.

Líder de Logística
• Participar no desenvolvimento do PAE;
• Garantir a logística e segurança necessária para o funcionamento do Coes;
• Identificar os serviços e requisitos de suporte para as operações planejadas;
• Coordenar e processar os pedidos de recursos adicionais;
• Estimar as necessidades de acordo com o Plano de Ação do Evento e Plano de Preparação;
• Apresentar ao Gerente de Operações informes periódicos acerca das atividades de logística.

Líder de Finanças

• Obter informação acerca dos recursos financeiros necessários;
• Identificar os recursos financeiros disponíveis;
• Definir aporte orçamentário para execução das ações do PAE;
• Apresentar ao Gerente de Operações informes periódicos acerca das atividades financeiras.

Líder de Comunicação

• Obter informação no Coes sobre a situação geral do evento;
• Estabelecer um centro único de informações, sempre que possível;
• Participar das reuniões do Coes para atualizar a divulgação de informação;
• Realizar levantamento de rumores na mídia;
• Elaborar notas para a imprensa acerca da atuação do setor saúde no evento;
• Elaborar boletins periódicos para disponibilizar informações nos meios de comunicação;
• Obter a aprovação do Gerente de Operações para divulgar a informação;
• Receber e encaminhar ao Gerente de Operações as demandas da mídia (rádio, TV,
Jornal, etc..);
• Apresentar ao Gerente de Operações informes periódicos acerca das atividades de
comunicação.

Líder de Enlace
• Articular contato para os representantes das instituições governamentais e não
governamentais;
• Verificar a necessidade de outras entidades para auxiliar em alguma etapa da operação.

Comunicação de Risco
A Comunicação de Risco é uma das oito capacidades básicas requerida como prontidão
dos países que implementaram o RSI (2005). É um componente essencial da resposta eficaz às
situações de emergências de saúde. Apenas recentemente, sua verdadeira dimensão foi
reconhecida quanto a influência no curso dos eventos. Em tais situações, políticos, imprensa e
público esperam informações precisas e no tempo certo.
A definição derivada do grupo de trabalho do RSI sobre a comunicação de risco,
descreve-a como a partilha de informação em tempo real, ao aconselhamento e pareceres
entre peritos ou funcionários públicos e pessoas que enfrentam uma ameaça à sua
sobrevivência, à sua saúde ou ao seu bem-estar econômico ou social. Tem por objetivo final
possibilitar que cada pessoa em risco seja capaz de tomar decisões informadas para atenuar os

efeitos da ameaça, como uma doença com potencial epidêmico, e possa tomar medidas
preventivas e protetoras adequadas.
A OMS em seu curso de comunicação de risco utiliza estratégias e táticas de
comunicação integrada resumidas na figura 08. Neste Plano, as estratégias Gestão de rumores
e Comunicação Pública serão detalhados neste item.

Figura 08. Modelo integrado para comunicação de risco em emergência.

Fonte: Adaptado da nova ferramenta de avaliação externa RSI - OMS.

Gestão de Rumores
O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs/PE) faz o
monitoramento dos eventos de interesse à saúde pública por meio de captura de rumores nos
meios de comunicação e na mídia. A gestão de rumores tem por finalidade identificar possíveis
riscos para a saúde pública estadual, nacional e internacional.
A vigilância nos meios de comunicação e mídias sociais é uma estratégia de busca ativa
possíveis ameaças a saúde pública. O Cievs/PE realiza essa vigilância com ações de busca diária
de notícias, a partir de descritores previamente definidos, acessando aplicativos de mídias
sociais como o tweetdeck.
Além da verificação dos rumores sociais, o Cievs/PE faz a captação das notificação das
doenças , agravos e eventos de saúde pública listados na Portaria Nacional de nº 204 de
17.02.2016 e na Portaria Estadual SES/PE nº 390 de 14.09.2016, por meio dos seguintes
instrumentos:
·

Disque-notifica (0800-281-3041): este é o serviço telefônico para recebimento das
notificações de eventos, por meio de discagem direta gratuita, permitindo receber
ligações provenientes de telefones fixos e celulares de qualquer parte do Estado. O
público-alvo deste serviço são os profissionais de saúde da rede de atenção de todo
Estado durante o horário comercial;

·

Telefone fixo: (81) 3184-0191/ 3184-0192/ 3194-0332 disponível no 08:00 às 17:00 horas;

·

Celular (81) 9.9488-4267 disponível nos finais de semana, feriados ou período noturno,
para profissionais de saúde.

·

E-Notifica (notifica@saude.pe.gov.br): endereço de e-mail, divulgado aos profissionais
de saúde do estado para recebimento de notificações pelo correio eletrônico.

·

Plataforma Cievs/PE (https://www.cievspe.com)

ambiente virtual de acesso livre ao

público externo, onde pode ser realizado a notificação imediata, além acessar as
publicações oficiais realizadas pela SES.

Comunicação Pública

A comunicação pública é um pilar da resposta da saúde pública a epidemias e
emergências em saúde. Uma boa comunicação de risco traz como base os seguintes aspectos:
· Informação: as pessoas têm o direito de serem informadas sobre os riscos e como se
proteger;
· Influenciar comportamento: o acesso a informação influencia o comportamento da
população;

· Gestão de Informação: a desinformação e os rumores têm de ser identificados e
geridos;
· Confiança: comunicação frequente e franca fomenta o apoio da resposta de
emergência, além de criar e manter a confiança.
Em situações de emergência, é importante disponibilizar informações e suas
atualizações tão rapidamente, quanto possível, de forma que as pessoas tomem decisões
informadas. Para responder às preocupações e receios da população diversos canais de
comunicação podem ser utilizados, como:
·

Comunicação social - televisão, rádio e mensagem de texto;

·

Meios de comunicação Social;

·

Internet - web, blog, etc;

·

Tecnologia móvel;

·

Campanha de sensibilização, mobilização social;

·

Distribuição de mensagens : spots de rádio ou televisão, material impresso.
Na rotina a comunicação pública de eventos de saúde é realizada via assessoria de

comunicação da Secretaria Estadual de Saúde. No momento de emergência, um representante
da assessoria deverá integrar o Coes.

Desativação do Coes
A decisão de desativação é realizada pelo Gerente de Operações em conjunto com sua
equipe, quando a ameaça foi controlada ou eliminada e/ou foi retomada a capacidade de
resposta da esfera municipal ou o evento gerador da emergência foi encerrado.
A desativação deverá ocorrer por ato formal do Secretário de Estado de Saúde e o
Gerente de Operações deverá entregar a estrutura do Coes para o Administrador mediante
preenchimento do check list.

Planos de Contingência
Plano de Contingência (PC) é o documento que registra o planejamento elaborado a
partir do estudo de uma determinada hipótese de emergência em saúde pública. Serve de
subsídio para a elaboração do Plano de Ação do Evento e prevê as responsabilidades de cada
organização, as prioridades e medidas iniciais a serem tomadas e a forma como os recursos
serão empregados para uma determinada tipologia de emergência em saúde pública.
Atividades de simulação devem ser elaboradas com a finalidade de testar os PCs,
permitindo a readequação, com base nos fatos vivenciados e aprimorados à luz das lições
apreendidas.

O Plano de Contingência é, portanto, instrumento fundamental para nortear a resposta
à determinada tipologia de emergência em saúde pública. A elaboração e revisão dos Planos
de Contingências são de responsabilidade das áreas técnicas competentes da Secretaria de
Estado de Saúde. No Anexo foi relacionado os Planos de Contingências estruturados pelo
estado de Pernambuco.
O acionamento do Coes como estrutura de gestão complementar a contingência da
emergência em saúde ocorrerá quando for superada a capacidade de resposta ao evento pela
área técnica, ou quando previsto nos níveis de contingência, ou quando da necessidade da
gestão em complementar ações de resposta ao evento emergencial.

Protocolos, Procedimentos e Formulários
O Plano de Contingência é um documento que requer a elaboração de :
·

Protocolos - Processo de decisão discutido e acordado antes de uma crise;

·

Procedimentos - Sequência detalhada de passos ou ações a serem executadas em
determinadas situações ou cenários;

·

Formulários específicos - Esquema, estrutura e ordem de dados e informações utilizadas
como ferramenta de trabalho.
A aplicação do protocolo permitirá desenvolver os procedimentos que irão nortear o

desenvolvimento das ações e tarefas. Já os procedimentos devem especificar os resultados
esperados; descrever o processo sequencial das ações e tarefas; estabelecer os equipamentos e
materiais necessários; estabelecer normas ou orientações de segurança; e definir os formulários
para registro e divulgação de dados e informações.
Para a implementação deste Plano devem ser construídos formulários para consolidar
informações estratégicas que subsidiarão a operacionalização do Coes, a exemplo dos Anexos
indicados neste plano.
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Apêndices
Apêndice A. Protocolo de Constituição do Coes Pernambuco.

Protocolo de Constituição do Coes Pernambuco
Nº protocolo: 001
Elaborado em: 10/11/2017
Título: CONSTITUIÇÃO DO COES DE
PERNAMBUCO

Nº Revisão: 00
Responsável: SES
Nº de páginas: 02

Propósito

Definir o mecanismo para a ativação, operacionalização e desativação do Coes.

Âmbito

Estadual

Prioridade

Emergências em Saúde Pública relacionadas a emergências epidemiológicas e desastres.

Norma de
Segurança

Acesso restrito ao local do Coes, infraestrutura de segurança, backup de documentação
digital, cópia de segurança, linhas de comunicação segura, restrição no compartilhamento
das informações.

Ações conjuntas
de preparação

Difusão de informações e capacitações.
Articulação com o Gabinete do Secretário de Estado de Saúde outras instituições.
Articulação com municípios.
Plano Estadual de Emergência em Saúde Pública aprovado e publicado.

1. Ações
previstas no
protocolo

1. Ativar o Centro de Operações de Emergência de Saúde – COES (POP 1 - ATIVAÇÃO
DO COES)
O Secretário Estadual de Saúde instituirá o Coes e designará linha de
Descrição
comando inicial de acordo com a característica do evento emergencial.
2. Compor linha de comando (POP 2 - CONVOCAÇÃO DA EQUIPE PARA COMPOR A
LINHA DE COMANDO DO COES)
O Gerente de Operações com base na tipologia do evento e nível de
Descrição
emergência determinara os componentes do Coes-PE.
3. Receber a estrutura do Coes-PE para operação (POP 3 - RECEBIMENTO DA
ESTRUTURA DO COES)
O Administrador do Coes colocará à disposição do Gerente de Operações
Descrição
a Estrutura do Coes em condições necessárias para o pleno
funcionamento.

4. Iniciar ações de mitigação do evento (POP 4 - PLANO DE AÇÃO DO EVENTO)
Descrição

O Líder de Planejamento e equipe juntamente com os responsáveis pelas
áreas técnicas envolvidas definirão as primeiras ações a serem
desenvolvidas.

5. Monitorar o evento (POP 5 –MONITORAMENTO DO EVENTO)
Descrição

O Líder de Planejamento consolidará as informações sobre a evolução do
evento emergencial (casos, danos a rede de saúde, a infraestrutura, a
recursos...) para acompanhamento do evento.

6. Descrever cenários prospectivo da emergência (POP 6 - ANÁLISE DE CENÁRIOS
PROSPECTIVOS).
A equipe do Coes com apoio de especialistas e/ou expertises farão
avaliação do evento com proposição de um plano de preparação quando
Descrição
necessário para as possibilidades a qual o evento pode se conduzir
(magnitude, intensidade, danos possíveis a população e ao serviços de
saúde...).
Notas
Elaboração: DGIAEV/GIEV
Fonte: Plano de Resposta às Emergências em
SP/SES-MG/ SVS-MS
Validade: 10/11/2019

Aprovação

Apêndice B. Procedimento Operacional Padrão de Ativação do Coes.

Procedimento Operacional Padrão
Nº POP: 002
Elaborado em: 10/11/2017
Título: ATIVAÇÃO DO COES

Nº Revisão: 00
Responsável: Secretário de Saúde
Nº de páginas: 02

Propósito

Declarar a Emergência ou Evento de interesse a Saúde Pública. Constituir o Centro de
Operações de Emergência em Saúde.

Âmbito

Estadual

Prioridade

Legitimar a organização de gestão da resposta a emergência em saúde pública pela
Secretaria de Estado de Saúde e oportunizar a resposta à emergência ou evento de
interesse a saúde.

Ações conjuntas
de preparação
1. Ações e
tarefas

1- Manifestação da autoridade local quanto a solicitação de apoio ao evento
emergencial;
2- Disponibilidade de estrutura física e logística para atuação do Coes.
1. Condutas iniciais na gestão do evento

Passos

a) O Secretário Estadual de Saúde definirá o responsável da SES para
responder ao evento temporariamente;
b) Nos eventos agudos e pontuais, com resposta dentro de um prazo
máximo 24 horas e cuja capacidade de resposta não supere a capacidade
de gestão da esfera local, a pessoa indicada pelo Secretário como
responsável pelo evento, poderá conduzir as ações iniciais sem a
necessidade de seguir as etapas seguintes.

2. Convocação imediata dos Técnicos e Gestores envolvidos no evento para reunião
de Sala de Situação
a) O responsável indicado pelo Secretário convoca as partes interessadas
na gestão do evento para reunião de Sala de Situação no prazo máximo
de até 24 horas;
Passos
b) O Responsável entrará em contato com o administrador do Coes (SEVS)
para disponibilizar e preparar o espaço físico (Sala de vídeo conferência
do Cievs/PE) indicando a possibilidade de funcionamento do Coes;
3. Emissão de Parecer Técnico conjunto em Sala de Situação*

Passos

Notas

a) O Responsável indicará um relator para reunião que irá elaborar um
Parecer Técnico Conjunto, produto final da reunião da Sala de Situação;
b) As áreas técnicas envolvidas direcionam a discussão para socialização
do contexto epidemiológico, ambiental, assistencial, sanitário e o que
mais for necessário;
c) Após socialização da situação emergencial será aberto para discussão
dos entes envolvidos, definição dos encaminhamentos e elaboração do
parecer conjunto;
d) O relator valida com a equipe o Parecer Técnico produzido e
encaminha para Secretário de Estado de Saúde;
e) Quando houver indicação de ativação do Coes o parecer técnico deverá
conter o nível de ativação, o gerente de operações** e local de
funcionamento.

(*) Caso o evento não seja caracterizado com potencial para se tornar emergência de
saúde pública, o monitoramento se conclui no item 3d.
(**)Qualificações necessárias para gerente de operações:
O Coes deve manter uma lista de possíveis candidatos a gestor de operações. A seleção
final deverá seguir os seguintes critérios:
• A experiência e a competência na gestão de crises, operações complexas de emergência
e no tratamento da informação técnica;
• Habilidade para negociação, solução de conflitos e construção de alianças internas e
externas;
• Sensibilidade às questões de gênero, raça e direitos humanos;
• Conhecimento das normas e dos procedimentos do Ministério da Saúde, incluindo os
aplicados em emergência e suas prioridades.

Elaboração: DGIAEV/GIEV
Fonte: Plano de Resposta às Emergências em
SP/SES-MG/ SVS-MS
Validade: 10/03/2019

Aprovação:

Apêndice C. Procedimento Operacional Padrão de convocação da equipe para
compor a linha de comando do Coes.

Procedimento Operacional Padrão
Nº POP: 003
Elaborado em: 13/11/2017
Título: CONVOCAÇÃO DA EQUIPE PARA COMPOR
A LINHA DE COMANDO DO COES.

Nº Revisão: 00
Responsável: Gerente de Operações
Nº de páginas: 01

Propósito

Compor equipe da linha de comando do Centro de Operações de Emergência em Saúde.

Âmbito

Estadual

Prioridade

Definir o(s) líder(es) para compor a linha de comando na gestão do evento emergencial
assessorando o gerente de operações.

Ações conjuntas
de preparação

1- Parecer Técnico da sala de situação;
2- Lista de contatos dos pontos focais e expertises.

1. Ações e
tarefas

1. Caracterização do evento
Passos

O gerente de operações caracteriza o evento de acordo com a tipologia, o
nível de emergência e magnitude.

2. Definição do(s) líder(es)
Passos

O gerente de operações define o(s) técnico(s) para compor a linha de
comando com habilidade nas seguintes áreas: administração, finanças,
logísticas e comunicação de risco.*

3. Publicação da Portaria
Passos
Equipamentos e
materiais
necessários
Notas

O gerente de operações encaminha os nomes para aprovação do Secretário
de Saúde e publicação da portaria com dedicação exclusiva.

Espaço físico para as reuniões; material de escritório, equipamentos de comunicação.

• Dependendo da magnitude do evento o gerente de operações poderá decidir pela
não utilização da estrutura física do Coes.
(*)Qualificações necessárias aos especialistas do Grupo Técnico Assessor ao Coes:
• Capacidade de proporcionar orientações práticas e oportunas;
• Capacidade de apontar ações prioritárias em uma emergência em saúde pública;
• Habilidade para subsidiar a elaboração do Plano de Ação do Evento, com base em sua
área de especialização;
• Habilidade na construção de um consenso técnico a partir do enfoque específico do País;
• Experiência e conhecimento no manejo de emergências em saúde pública.

• O líder de logística assume a responsabilidade pela organização da segurança do
local durante todo o evento.
Elaboração: DGIAEV/GIEV
Fonte: Plano de Resposta às Emergências em
SP/SES-MG/SVS-MS
Validade: 13/11/2019

Aprovação:

Apêndice D. Procedimento Operacional Padrão de recebimento da estrutura do
Coes.

Procedimento Operacional Padrão
Nº POP: 004
Elaborado em: 13/11/2017
Nº Revisão: 00

Título: RECEBIMENTO DA ESTRUTURA DO COES

Responsável: Líder de Logística
Nº de páginas: 01
Propósito

Dispor de estrutura física e logística viável para a operação do Coes durante a situação de
Emergência em Saúde Pública.

Âmbito

Estadual

Prioridade

Fornecer estrutura para o funcionamento do Coes.

Ações conjuntas
de preparação

1- Declaração de situação de alerta ou Emergência de Saúde Pública de interesse estadual
publicada.
2- Disponibilidade de local de funcionamento de acordo com as normas de segurança
necessárias;

1. Ações e
tarefas

1. Receber a estrutura do COES pelo Gerente de Operações;
Passos

O Gerente de Operações ou líder de logística do Coes receberá do
Administrador do Coes a estrutura física, equipamentos, insumos e logística
suficiente e em condições de funcionamento, de acordo com o checklist,
Anexo, para operar em Situação de Emergência em Saúde Pública.

2. Providenciar incremento da estrutura do COES, conforme a necessidade, a depender
da característica do Evento Emergencial;
Passos

Equipamentos e
materiais
necessários
Notas

O líder de logística, de acordo com a necessidade e a característica do evento
emergencial, providenciará demandar incremento na estrutura padrão do
Coes;

Espaço físico para as reuniões; material de escritório, equipamentos de comunicação.

·
·

Dependendo da magnitude do evento o gerente de operações poderá decidir pela não
utilização da estrutura física do Coes;
O líder de logística assume a responsabilidade pela organização da segurança do local
durante todo o evento.

Elaboração: DGIAEV/GIEV
Fonte: Plano de Resposta às Emergências em
SP/SES-MG/ SVS-MS
Validade: 13/11/2019

Aprovação:

Apêndice E. Procedimento Operacional Padrão do plano de ação do evento.

Procedimento Operacional Padrão
Nº POP: 005
Elaborado em: 13/11/2017
Título: PLANO DE AÇÃO DO EVENTO

Nº Revisão: 00
Responsável: Gerente de Operações
Nº de páginas: 01

Propósito

Oportunizar a resposta a emergência em Saúde Pública.

Âmbito

Estadual

Prioridade

Iniciar ações de mitigação do evento emergencial.

Ações conjuntas
de preparação
1. Ações e
tarefas

1- Declaração de situação de alerta ou emergência de Saúde Pública de interesse
estadual publicada.
1. Estruturar a resposta inicial ao Evento Emergencial.
Passos

1 – De imediato o Gerente de Operações dispara as ações iniciais para
mitigação do evento.
2- O Gerente de Operações mobiliza as equipes técnicas e/ou os líderes de
operação e planejamento para elaboração do Plano de Ação do Evento
(PAE)*.

2. Elaborar Plano de Ação do Evento (PAE)
O Gerente de Planejamento, em conjunto com a sua equipe, caso haja,
elaboram um plano de ação com descrição dos objetivos, recursos, ações
Passos
táticas definidas e matriz de responsabilidade (conforme instrumento
padrão).
3. Disponibilizar recursos para execução das ações
Passos

Os Líderes de Logística, Operação e Financeiro providenciam os recursos
logísticos, financeiros e humanos necessários, conforme definido no PAE;

4. Monitorar a execução das ações do PAE
Os Líderes de Operação, Logística e Financeiro devem manter o Líder de
Planejamento informado em relação ao andamento das ações previstas no
Passos
PAE;
5. Avaliar e ajustar as ações do PAE
Em reuniões diárias, as ações do PAE devem ser reavaliadas e registradas na
Matriz de Acompanhamento do PAE (conforme instrumento padrão),
Passos
ficando sob responsabilidade do Líder de Planejamento a condução dessas
reuniões.
Equipamentos e
materiais
necessários
Notas

Espaço físico para as reuniões; material de escritório, equipamentos de comunicação
como: telefone e celular com disponibilidade para ligações interurbanas; internet;
computadores; datashow; impressora.
(*) Em casos de eventos agudos e pontuais, onde o Gerente de Operações assume as
demais funções da linha de comando do Coes, a elaboração do PAE é opcional.

Elaboração: DGIAEV/GIEV
Fonte: Plano de Resposta às Emergências em
SP/SES-MG/ SVS-MS
Validade: 13/11/2019

Aprovação:

Apêndice F. Procedimento Operacional Padrão do monitoramento do evento.

Procedimento Operacional Padrão
Nº POP: 006
Elaborado em: 13/11/2017
Título: MONITORAMENTO DO EVENTO

Nº Revisão: 00
Responsável: Líder de Planejamento
Nº de páginas: 01

Propósito

Sistematizar informações para o monitoramento do evento.

Âmbito

Estadual.

Prioridade

Definir de acordo com a característica e magnitude do evento as informações e
formulários necessários para monitoramento do evento.

Ações conjuntas
de preparação
1. Ações e
tarefas

1- Plano de Ação do Evento (PAE);
2- Plano de Contingência específicos.
1. Definir informações necessárias ao monitoramento do evento.
Passos

Em reunião o Líder de Planejamento em conjunto com sua equipe define
as informações necessárias para o monitoramento do evento, de acordo
com as características do evento. Poderá ser convocado técnicos ou
especialistas para a elaboração da matriz de acompanhamento do evento.

2. Definir estratégias e instrumentos para a coleta de informações.
Passos

O Líder de Planejamento em conjunto com a equipe técnica define a
estratégia de busca das informações, formulários e periodicidade da coleta
de informações.

3. Realizar a busca de informações.
Passos

O Líder de Operações deve viabilizar a aplicação da estratégia de busca
definida e repassa ao Líder de Planejamento as informações coletadas.

4. Consolidar as informações.
Passos

Equipamentos e
materiais
necessários
Notas

O Líder de Operações deve manter atualizadas as informações
relacionadas a evolução do evento;
O Líder de Planejamento deverá consolidar as informações referente
evolução do evento e de monitoramento do PAE na matriz de
acompanhamento.

Espaço físico para as reuniões; canais de comunicação como: telefone, fax e celular com
disponibilidade para ligações interurbanas; equipamento de vídeo conferência com
acesso disponível; internet; suporte logístico (material de escritório, equipamentos,
veículos, alimentação, passagens e diárias); recursos humanos, financeiros e logísticos
necessários para a coleta e sistematização dos dados.

Elaboração: DGIAEV/GIEV
Fonte: Plano de Resposta às Emergências em
SP/SES-MG/ SVS-MS
Validade: 13/11/2019

Aprovação:

Apêndice G. Procedimento Operacional Padrão do análise de cenários prospectivos.

Procedimento Operacional Padrão
Nº POP: 007
Elaborado em: 13/11/2017
Título: ANÁLISE DE CENÁRIOS PROSPECTIVOS

Nº Revisão: 00
Responsável: Líder de Planejamento
Nº de páginas: 02

Propósito

Análise de cenários prospectivo da emergência.

Âmbito

Estadual.

Prioridade

Prever ações de preparação conforme probabilidade de evolução e propagação do evento
emergencial, por meio da construção de cenários que possam exigir níveis de organização
logística, de recursos, de pessoas e de articulação.

Ações conjuntas
de preparação

1. Ações e
tarefas

1- Qualificações em análise de cenários;
2- Articulação com órgãos e setores afins ao evento emergencial;
3- Lista de contatos dos pontos focais e expertises;
4- Planos de Contingência específicos;
5- Plano de Ação do Evento.
1. Construir cenários prospectivos do evento emergencial*.
Passos

1- O Líder de Planejamento convoca as equipe técnica das áreas envolvidas
para discussão e elaboração da matriz de cenário (em Anexo) conforme
magnitude e intensidade do evento emergencial em questão;
2- A equipe consulta expertises,caso necessário, de acordo com área do
evento, avalia a necessidade e a viabilidade de realizar ações específicas
para busca de informações que possam subsidiar o estudo de cenário e
definem ferramentas necessárias ao estudo de cenário, como mapas,
bibliografias, estudos de casos entre outros;
3- O Líder de Planejamento preenche a matriz de construção dos cenários
possíveis e a matriz de responsabilidade na preparação.

2. Elaborar Plano de preparação conforme cenários prospectivos;
Passos

O Líder de Planejamento com base na matriz de cenários e de
responsabilidade elabora em conjunto com a equipe técnica das áreas
envolvidas o plano de preparação do evento. Sendo assim, farão avaliação
do cenário elaborado para proposição de um plano de preparação quando
necessário para as possibilidades a qual o evento pode se conduzir.

3. Validar plano de preparação (modelo Anexo).
Passos

O Líder de Planejamento valida o plano de preparação com a equipe do
Coes e das áreas técnicas diretamente envolvidas.

Equipamentos e
materiais
necessários
Notas

Espaço físico para as reuniões; canais de comunicação como: telefone, fax e celular com
disponibilidade para ligações interurbanas; equipamento de vídeo conferência com acesso
disponível; internet; suporte logístico (material de escritório, equipamentos, veículos,
alimentação, passagens e diárias).
Esta etapa só é possível caso se trate de evento que provoque danos a capacidade de
resposta da esfera local ou seja, caso o evento tenha risco ou características de se
propagar no tempo e espaço, cabe a elaboração de estudos de cenários prospectivos.

Elaboração: DGIAEV/GIEV
Fonte: Plano de Resposta às Emergências em
SP/SES-MG/ SVS-MS
Validade: 13/11/2019

Aprovação:

Apêndice H. Procedimento Operacional Padrão da elaboração e divulgação de
boletins para gestores.
Procedimento Operacional Padrão
Nº POP: 008
Elaborado em: 15/03/2017
Nº Revisão: 00

Título: ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE
BOLETINS PARA GESTORES

Responsável: Gerente de Operações
Nº de páginas: 02

Propósito

Subsidiar a tomada de decisão na gestão do evento emergencial.

Âmbito

Estadual.

Prioridade

Dispor de informações importantes quanto a evolução do evento e ações desenvolvidas
para o enfrentamento da situação de emergência.

Ações conjuntas
de preparação

1- Plano de ação do evento;
2- Plano de preparação de cenário;
3- Matriz de acompanhamento do evento.

1. Ações e
tarefas

1. Definir as informações pertinentes e a periodicidade para publicação dos
boletins;
Passos
O Gerente de Operações definirá com a equipe as informações
importantes e a periodicidade para publicação dos Boletins.
2. Consolidar as informações no Boletim e encaminhar aos gestores;
Passos

O Líder de Planejamento irá consolidar as informações no formato de
Boletim e/ou Informe e Epidemiológico, com formato previamente
estabelecidos e periodicidade definida, para ser disponibilizado aos
gestores.

3. Validar o boletim para encaminhamento ao Secretário de Estado da Saúde.
Passos
Equipamentos e
materiais
necessários

O Gerente de Operação homologa o Boletim/Informe e encaminha ao
Secretário de Estado da Saúde e demais gestores.

Canais de comunicação como: telefone, fax e celular com disponibilidade para ligações
interurbanas; internet; suporte logístico (material de escritório, equipamentos, impressão).

Notas
Elaboração: DGIAEV/GIEV
Fonte: Plano de Resposta às Emergências em
SP/SES-MG/ SVS-MS
Validade: 15/11/2019

Aprovação:

Apêndice I. Procedimento Operacional Padrão avaliação das ações executadas pelo
Coes
Procedimento Operacional Padrão
Nº POP: 009
Elaborado em: 15/11/2017
Nº Revisão: 00

Título: AVALIAÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
PELO COES

Responsável: Gerente de Operações
Nº de páginas: 01

Propósito

Analisar as fraquezas e fortalezas das ações executadas durante o período de ativação do
Coes.

Âmbito

Estadual

Prioridade

Avaliar o desempenho do Coes na resposta a emergências de saúde pública.

Ações conjuntas
de preparação

1- Relatórios de progresso do evento;
2- Plano de contingência específico;
3- Plano de Ação do Evento (cenário prospectivo).

1. Ações e
tarefas

1. Avaliar a resposta ao evento emergencial.
Passos

1 – O Líder de Operações elabora uma análise da evolução do evento com
base na matriz de acompanhamento;
2 – O Líder de Planejamento com base no Plano de Ação do Evento (PAE) e
o plano de preparação de cenários realiza análise em conjunto com os
demais líderes e a equipe técnica das ações realizadas;
3 – O Líder de Planejamento elabora relatório de avaliação do evento.

2. Validar relatório de avaliação do evento.
Passos
Equipamentos e
materiais
necessários

O gerente de operações homologa o relatório de avaliação do evento e
encaminha ao Secretário de Estado da Saúde.

Espaço físico para as reuniões, canais de comunicação como: telefone, fax e celular com
disponibilidade para ligações interurbanas; equipamento de vídeo conferência com acesso
disponível; internet; suporte logístico (material de escritório, equipamentos e alimentação).

Notas
Elaboração: DGIAEV/GIEV
Fonte: Plano de Resposta às Emergências em
SP/SES-MG/ SVS-MS
Validade: 15/11/2019

Aprovação:

Apêndice J. Procedimento Operacional Padrão para desativação do Coes

Procedimento Operacional Padrão
Nº POP: 010
Elaborado em: 15/11/2017
Nº Revisão: 00

Título: DESATIVAÇÃO DO COES

Responsável: Gerente de Operações
Nº de páginas: 01
Propósito

Encerrar as atividades do Coes na gestão da emergência.

Âmbito

Estadual

Prioridade

Declarar a desativação do Centro de Operações de Emergência de Saúde (Coes)

Ações conjuntas
de preparação
1. Ações e
tarefas

1- Relatórios de avaliação do evento .
1. O Gerente de Operações indica a necessidade de desativação do COES;
Passos

O Gerente de Operações e sua equipe, mediante progresso do evento
avalia a necessidade de desativação do Coes, considerando se a ameaça
foi controlada ou eliminada e/ou foi retomada a capacidade de resposta
da esfera municipal ou o evento gerador da emergência foi encerrado*.

2. O Gerente de Operações comunica o Secretário de Estado de Saúde sobre a
desativação do Coes;
Passos
O Gerente de Operações encaminha documento ao Secretário comunicando
a desativação do Coes e o encerramento das suas atividades.

3. O Secretário de Estado de Saúde publica portaria revogando a Ativação do Coes;
Passos

O Secretário de Estado de Saúde recebe a minuta de portaria elaborada pela
equipe do Gerente de Operações e encaminha para publicação no DOE.

4. O Gerente de Operações entrega a estrutura do Coes ao administrador local.
Passos
Equipamentos e
materiais
necessários
Notas

O Gerente de Operações entrega a estrutura do Coes ao administrador local.

Espaço físico para as reuniões; material de escritório, equipamentos de comunicação.
(*) Quando for o caso, será declarado o encerramento das atividades Coes com a
publicação em diário oficial da portaria de desativação.

Elaboração: DGIAEV/GIEV][
Fonte: Plano de Resposta às Emergências em
SP/SES-MG/ SVS-MS
Validade: 15/03/2017

Aprovação:

Anexos

Anexo I - Centro de Operações de Emergência em Saúde - Linha de Comando

FUNÇÃO

RESPONSÁVEL

INSTITUIÇÃO

Gerente de Operações

Líder de Planejamento

Líder de Operações

Líder de logística

Líder de
Financiamento

Líder de Comunicação

Líder de Enlace

Os responsáveis pelo comando do Coes terão dedicação exclusiva enquanto durar o evento
e poderão ampliar sua equipe, conforme necessidade.

Anexo II - Listagem dos componentes do Comitê Técnico Assessor

NOME

FUNÇÃO

INSTITUIÇÃO

Anexo III – Lista de Contatos - SEVS

Setor

Técnicos

Ramal

SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SEVS
Secretária Executiva SEVS

Lucina Caroline
Luciana Morais
Marta Ximenes
Ana Claudia
Vanessa/ Danila
Dorina
Everaldo

Secretárias
Assessoria SEVS
Apoio
Financeiro
Transporte

84 0182
84 0183
84 0184
84 0168
84 0335
84 0335
84 0612

SANAR
Superitendência
Secretária
Gerência
Coord.
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos

Alexandre Menezes da Silva
Roseni Paulino
Barbara Morgana da Silva
Gênova Maria de Oliveira Azevedo
Ana Virginia
Ana Carina
Camylla Valença
Denise Barros
Flavia Silvestre
Fabiane Aragão
Gina Cristina Farias
Gleice Maria
Jose de Holanda Neto
Katia Sampaio
Ludmila Paixão
Michelle Santos
Michelly Evangelista
Morgana Caraciolo
Marilia Barros
Vania Claucinele Benigno
Osvaldo Barbosa
Áymeé medeiros
Anabelle Bezerra

84-0186
84-0186
84-0618
84-0220
840186
84-0186
84-0186
84-0186
84-0186
84-0186
84-0186
84-0186
84-0186
84-0186
84-0186
84-0186
84-0186
84-0186
84-0186
84-0186
84-0186
84-0186
84-0186

Diretoria Geral de Controle de Doenças e Agravos - DG-CDA
Diretoria Geral de Controle de Doenças e Agravos
Raissa Calado
Recepção

George S. Dimech
Ricardo / Ivan

84 0198
84 0336
84 0336

Vigilância de Riscos Ambientais – GVRA
Gerência
Técnicos

Rose Hans
Silvânia Alves Assis Lima
Marcela Vieira Leite

84 0336
84 0190
84 0190

Gabriela Ferraz Murakami
Umbelino Nonato

84 0190
84 0190

Gerência de Prevêncção e Controle dos Agravos Agudos
Gerente
Surto dta / febre tifoide e botulismo
Rotavirus / dcj e mdda
Sivep dda
Colera
Administrativo

Nara melo
Juliane carvalho
Gabriela costa
Erlândia oliveira
Wanuska valença
Sandra albuquerque

84 0223
84 0219
84 0219
84 0226
84 0226
84 0226

Gerência de Doenças Imununopreviníveis
Gerente
Pfa / caxumba / varicela /sarampo e rubéola
Coqueluche e influenza
Difteria /tétano neo natal e acidental
Meningite

Ana antunes
Jucilda leal
Alice rodovalho
Milena santana
Roseane serrano

84 0226
84 0225
84 0224
84 0225
84 0224

Microcefalia
Coordenador(a)
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica

Jadson galindo
Bárbara cristina
Rayane souza
Valéria de souza
Sheyla rodrigues

84 0336
84 0336
84 0336
84 0336
84 0336

Gerência de Doenças Transmitidas por Microbactérias
Gerência
Coord. do Prog. de Contr. da Tuberculose
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Gerência
Coord. do Prog. de Control. Hanseníase
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos

Danyella Késia Travassos
Cândida Ribeiro
Eusemar Massena
Marqueline Soares
Ana Claúdia Araújo
Raissa Cristina
Andreyna Brito
Viviany Souza
Fábia Sobral (adm)
Danyella Késia Travassos
Olívia Juliana
Jaqueline Ricardo
Renata Rosal
Maria Clara
Juliana Marinho
Maria do Carmo
Fátima Freitas ( adm)

84 0202
84 0202
84 0202
84 0202
84 0202
84 0202
84 0202
84 0202
84 0202
84 0200
84 0200
84 0200
84 0352
84 0352
84 0352
84 0352
84 0352

Gerência de Prevenção Arbovirose
Gerência de prevenção da dengue e febre amarela
Coordenação vertores
Coordenação de epidemiologia
Técnica das arbo - óbito
Técnica das arbo - zika

Claudenice pontes
Wellinton tavares
Daniela bandeira
Renata julieth
Renata serpa

84 0218
84 0218
84 0218
84 0218
84 0218

Técnica das arbo - gestantes com exantemas
Técnica das arbo- chikungunya
Técnica febre amarela
Técnica de vetores
Técnico de vetores
Técnica da dengue
Sistemas

Elaine bomfim
Ana cristina
Silvania leal
Rodriga zovka
Daniel
Danielle ferreira
Ednaldo carvalho

84 0218
84 0218
84 0218
84 0218
84 0218
84 0218
84 0220

Gerência de Prevenção e Controle da AIDS E Outras DST
Gerente estadual dst/aids
Administração

Informática
Prevenção dst/aids

François figueiroa
Isabella montalvão
Adriana cavalcanti
Jânio nascimento
Nícolas fragoso
Bethania cunha

84 0204
84 0204
84 0213
84 0213
84 0211
84 0210

Financeiro

Djair sena

84 0205
84 0211

Assistência
Assistência
Teste rárido
Transmissão vertical
Logística
Teste rárido
Transmissão vertical
Logística
Teste rárido
Transmissão vertical
Logística
Teste rárido
Transmissão vertical
Vigilância epidemiológica

Gilva costa
Wilma araujo

84 0209
84 0209

Ricarlly soares

84 0209

Shirllany lopes

84 0208

Felipe Ferreira

84 0208

Camila dantas

84 0212

Hepatites virais e administração

Vigilância Ambiental
Gerência de Prevenção e Controle das Zoonoses,
Endemias e Riscos Ambientais
Secretária
Raiva e Peste
Leptospirose
Leshmaniose

Barbara/Fabiane

84-0216

Nadja
Francisco Duarte
Raylene
Ariana

84-0218
84-0214
84-0221
84-0214
84 0216
84 0220

Coord. de Vig. de Chagas, Tracoma e Malária

Gênova

Chagas

Gênova

84 0216
84 0220

Tracoma

Gênova

84 0216
84 0220

Malária

Labend
Crispim

Reginaldo
Diretoria Geral de Promoção de Monitoramento e Avaliação da Situação de Saúde - DG-PMAVS
Diretoria
Juliana Martins
84 0227
Secretaria/Recepção
Camila Ranieri
84 0509
Gerência de Monitoramento e Avaliação em Saúde

Yluska Reis

84 0341

Monik Duarte

84 0341

Isabela, Khalled e Gisele

84 0341

Sandra Souza

84 0509

Isabella Martins
Emmanuelly, Flávia, Albertina, Graça,
Marcela

84 0339

Coord. de Vigilância de Acidentes e Violência

Natália Lima

84 0509

Técnicos

Raphaella, Rosi, Suzana, Marília

84 0340

Gerência de Atenção à Saúde do Trabalhador

Adriana Guerra

84 0613

Coord. de Monitoramento e Avaliação da Vigilância
em Saúde
Técnicos
Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos nãotransmissíveis e Promoção à Saúde
Coord. de Promoção da Saúde
Técnicos

84 0347

Coord. Cerest
Alyne Fernanda
84 0613
Técnicos
Tárcila, Mariana, Gisele
84 0613
Diretoria Geral De Informações e Ações Estratégicas em Vigilância Epidemiológica - DG-IAEVE
Diretora
Secretárias
Assessor

Patricia Ismael
Silvania /Angela
Joselito

84 0187
84 0334
84 0187

Gerência de Informações Estratégicas - GIE
Gerente
Coord.de Vig.Epid.Hospitalar
Secretária

Romildo Assunção
Maria do Carmo Rocha
Betizaide

84 0188
84 0188
84 0334

Gerência de Monitoramento e Vigilância de Eventos Vitais - GMVEV
Gerente

Cândida Correia de Barros Pereira

84 0196

Administrativo

Carlos Eduardo Batista

84 0195

SINASC
Coordenação

Idalacy de Carvalho Barreto

84 0196

SIM
Coordenação
Técnica

Nathalie Mendes Estima
Alzenira Diniz

84 0196
84 0197

Técnico

Paulino José Albuquerque

84 0195

Técnica

Bárbara de Queiroz Figueiroa

84 0333

Técnica

Gleiciane Carvalho

84 0195

Técnica

Thaynná Andrezza Lira Paes

84 0333

Anexo IV - Formulário de Pontos Focais

Evento
Desastre de origem natural
Dengue
Malária
Febre Amarela
Desassistência
Acidente Radionuclear
Acidente com produto
químico perigoso
Laboratório

Ponto focal E-mail

Área técnica

Telefone

Anexo V: Formulário para construção da Matriz de Cenários e Responsabilidades
Institucionais

Matriz de Cenários e Responsabilidades Institucionais
INSTITUIÇÃO

CENÁRIOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(R=Responsável) (A=Apoio)
Notas:

Anexo VI - Formulário para Plano de Ação do Evento

Nome da operação:

Preenchido por:

Data/hora:

Mapa/croqui

Situação (Resumo de fatos):

Prioridades e objetivos:

Sumário das ações planejadas e implementadas:

Estrutura organizacional da operação:

Medicamentos

Abrigo/Moradia/Eletricidade/
Construção
Água e Saneamento

Logística
Administração
Saúde
Recursos Humanos
Alimentos e Bebidas

Observações

E-mail

Telefone

Responsável

Município

Estado

Instituição

Tipo
Quantidade

Anexo VII - Inventário de Recursos

Anexo VIII - Planos de Contingências de Pernambuco
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PLANOS DE CONTINGÊNCIAS

LOCAL DE ACESSO

Anexo IX - Decreto de Emergência em Saúde Pública Estadual

Anexo X - Decreto de Instituição de Manual de Resposta a Desastres

