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EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: 

   

 

IEDA NUNES DE CARVALHO 

Chefe de Gabinete - Prefeitura Municipal de Pariconha  

  

MARIA LÚCIA BEZERRA NEVES 

Coordenadora da Atenção Básica  

 

 

IEDA NEVES BEZERRA 

Coordenadora da Vigilância de Endemias 

 
 

IVANIR NASCIMENTO SILVA 

Coordenadora da Vigilância Sanitária 

 

LUANA FLORES SANTANA 

Enfermeira da Vigilância Epidemiológica  

 

 

KLEINE THAIS BARROS DE MIRANDA ESTEVAM SOARES 

Coordenadora da Vigilância Epidemiológica  
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PLANO ESTRATÉGICO DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAS EM ISOLAMENTO DOMICILIAR 

 

 

1. PÚBLICO ALVO: Pacientes infectados ou suspeitos de infecção pela COVID-19, submetidas ao cumprimento de medida sanitária de 

isolamento domiciliar. 

 

2. TEMPO DE DURAÇÃO: Indeterminado.  

(Durante a vigência da emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente da pandemia do novo Coronavirus). 

 

3. ÓRGÃO PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:  

3.1.1. ATENÇÃO BÁSICA                                        3.1.2. VIGILÂNCIA EM SAÚDE: EPIDEMIOLÓGICA, ENDÊMICA E SANITÁRIA 

 

4. COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO: SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

 

4.1. EQUIPE RESPONSÁVEL: 

Coordenação Geral: Kleine Thais Barros De Miranda Estevam Soares   

Auxiliar de Coordenação: Luana Flores Santana  

Apoio Administrativo: Luciana Monteiro  
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5. OBJETIVO GERAL: Garantir o cumprimento da medida sanitária de isolamento domiciliar pelos pacientes infectados ou suspeitos de 

infecção pela COVID-19, com vistas a evitar a propagação da infecção e transmissão local. 

 

5.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Implementar estratégia de monitoramento dos pacientes infectados ou suspeitos de infecção pela COVID-19, com vistas a evitar o 

descumprimento das medidas de isolamento domiciliar e a consequente propagação da infecção e transmissão local. 

 

 Fiscalizar os pacientes infectados ou suspeitos de infecção por COVID-19, submetidos ao cumprimento de medidas de isolamento domiciliar, 

com vistas a verificar se estão respeitando o período de quarentena; 

 

 Comunicar à autorizada policial local e ao Ministério Público Estadual da comarca do município, os casos de descumprimento de medidas de 

isolamento domiciliar com vista a apuração e aplicação das sanções previstas no art. 268 do Código Penal e as penalidades previstas no art.10 

da Legislação Sanitária Federal (Lei nº 6.437/1977). 
 

 

6. METODOLOGIA: Serão utilizadas diversas estratégias para a execução deste plano. Porém, em todas elas, serão consideradas as orientações 

de distanciamento, higienização e segurança dos profissionais. As reuniões para discussões e orientações serão virtuais, os atendimentos serão 

através de visitas in lócus nos locais de residências dos isolados e obedecerão as normas de segurança com o uso de EPI’s  necessários e através 

do tele atendimento. 

 

 

7.  AVALIAÇÃO:  A avaliação da execução do Plano será processual, durante e ao final da realização de cada estratégia. Será avaliado por meio 

de auto avaliação e da avaliação oral, dos envolvidos. 
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PLANO ESTRATÉGICO DE FISCALIZAÇÃO 

 

MUNICÍPIO: PARICONHA                                                             ESTADO: ALAGOAS 

PLANO DE AÇÕES 

AÇÕES 

 

ESTRATÉGIAS 

 

RESPONSÁVEIS 

 

PRAZOS 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Apresentar Plano Estratégico 

e celebrar parceria com 

Distrito Sanitário Especial 

Indígena – DSEI, para 

composição e formação de 

equipe de fiscalização de 

pessoas em isolamento 

domiciliar. 

Realizar reunião virtual por Skype, com 

representantes do DSEI, coordenação das 

03 equipes de saúde da família indígena 

local, coordenação das 05 equipes de 

saúde da família e com enfermeira da 

Vigilância Epidemiológica do município. 

Coordenadora do Setor 

de Atenção Básica  

 

 

Coordenadora do Setor 

de Vigilância 

Epidemiológica 

 

 

 

Até o fim da 1ª 

Semana 

JUN./2020 

 

 

Equipe de fiscalização 

formada, composta por 08 

subequipes, sendo cada uma 

responsável por fiscalizar a 

área de saúde do município 

em que atua, abrangendo 

assim as 05 áreas de saúde 

sob a gestão administrativa 

do município e as 03 áreas 

de saúde indígena sob a 

gestão administrativa do 

DSEI.  

Realizar levantamento dos 

profissionais de saúde 

existentes nas 08 áreas que 

compõem o município, aptos 

a comporem a equipe de 

fiscalização. 

 

Fazer mapeamento das 08 áreas de saúde 

do município com seus respectivos 

profissionais de saúde ocupantes dos 

cargos/funções de enfermeiro, técnico de 

enfermagem e agentes comunitários de 

saúde e encaminhar Coordenação da 

Atenção Básica. 

Enfermeiros 

Coordenadores das 08 

equipes de saúde da 

família do município. 

 

 

 

Até o fim da 1ª 

Semana 

JUN./2020 
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Instituir oficialmente  equipe 

responsável pela fiscalização 

de pessoas em isolamento 

domiciliar, com ampla 

divulgação para a população 

local. 

Publicar ato legal de instituição de equipe 

de fiscalização de pessoas em isolamento 

domiciliar, com identificação de 

membros de cada subequipe por área de 

saúde e, divulgação do ato a todos os 

envolvidos nas ações de enfrentamento à 

COVID-19 e a população local, através 

das redes sociais, aplicativos de 

mensagens de celular, e-mail e outros 

meios hábeis. 

Coordenara da Atenção 

Básica  

 

 Chefe de Gabinete do 

Prefeito 

 

 

 

Até o fim da 2ª 

Semana 

JUN./2020 

Pessoas infectadas ou 

suspeitas de infecção pela 

COVID-19 cientes de que 

serão fiscalizadas. 

 

 

População local informada a 

quem poderá denunciar os 

casos de descumprimentos 

de isolamento domiciliar, 

em sua área de residência. 

Criar de canal de 

comunicação para tele 

atendimento de denuncias de 

descumprimentos de medidas 

de isolamento domiciliar 

Criar e-mail institucional do órgão de 

fiscalização, cadastrar aplicativo de 

mensagem de celular e divulga-los 

amplamente. 

Coordenadora da Vig. 

Epidemiológica. 

 

Assessoria de 

Comunicação do 

Município - ASCOM. 

 

 

Até o fim da 2ª 

Semana 

JUN./2020 

População local informada 

sobre existência de canal de 

comunicação para tele 

atendimento de denuncias os 

casos de descumprimentos 

de medidas de isolamento 

domiciliar. 

Apresentar plano estratégico 

à equipe de fiscalização e 

orientar esta para atuação no 

trabalho de fiscalização de 

pessoas isoladas, a partir de 

um fluxograma de trabalho. 

Realizar reunião virtual por Skype para 

apresentação e discussão do plano 

estratégico e orientação aos componentes 

da equipe para a execução do trabalho de 

fiscalização. 

Coordenadora do Setor 

de Atenção Básica 

 

Coordenadora e 

enfermeira monitora do 

Setor de Vigilância  

Epidemiológica 

 

 

 

Até o fim da 2º 

Semana 

JUN./2020 

 

 

Equipe orientada para o 

trabalho de fiscalização. 

Mapear, de forma continua as 

08 áreas de saúde do município, 

com identificação de seus 

respectivos pacientes infectados 

ou suspeitos de infecção pela 

COVID-1, para monitoramento 

e fiscalização pela equipe. 

Elaborar planilhas, por área de saúde do 

município, com informações das pessoas em 

isolamento domiciliar, utilizando os termos 

de consentimento e livre e esclarecido dos 

pacientes, notificações expressas e 

informações levantadas e disponibilizadas 

pelas coordenações das unidades de saúde, 

para entrega as subequipes de fiscalização. 

Equipe da Coordenação 

de Fiscalização  

 

 

 

Equipe da Vigilância   

Epidemiológica 

Indeterminado 

e continuo, 

sempre que 

necessário. 
 

 

  

Subequipes de fiscalização 

com informações atualizadas 

sobre os pacientes  

infectados ou suspeitos de 

infecção pela COVID-1 em 

cumprimento de medidas de 

isolamento domiciliar em 
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Atualizar as planilhas sempre que aparecerem 

novos casos de infectados e suspeitos, altas 

medicas de infectados ou descartes dos casos 

suspeitos em monitoramento. 

suas respectivas áreas  de 

atuação. 

Fiscalizar/Monitorar os 

pacientes infectados ou 

suspeitos de infecção pela 

COVID-19. 

Elaborar cronograma individual de 

atividades de fiscalização/monitoramento 

das pessoas em cumprimento de medidas 

de isolamento domiciliar, incluindo 

visitas domiciliares, tele consultas, tele 

atendimentos e ligações telefônicas.  

Enfermeiras de 

Monitoramento da 

Vigilância 

Epidemiológica 

 

Equipes de saúde da 

família e saúde da família 

indígena 

Diário  

 

A cada 48 

horas 

 

 (durante todo 

o período da 

medida de 

isolamento 

domiciliar) 

 

 

 

Pacientes infectados e 

suspeitos de infecção pela 

COVID-19, acompanhados 

e fiscalizados. 

Descartar ou confirmar casos 

suspeitos de COVID-19, 

quando solicitado pelo médico 

ou quando for população alvo, 

de acordo com Nota Técnica 

COSEMS. 

Realizar testagem rápida dentro do período 

necessário para detecção de anticorpos contra 

o Coronavirus. 

 

Enfermeiros responsáveis 

pela realização dos testes 

rápidos e monitoramento 

dos pacientes infectados 

ou suspeitos de infecção 

pela COVID-19. 

Indeterminado, 

continuo, 

sempre que 

necessário. 

 

Confirmação ou descarte 

de casos suspeitos de 

infecção pela COVD-19. 

Comunicar ao Órgão 

responsável pela Fiscalização,  

os casos de  descumprimento 

das medidas de isolamento 

domiciliar. 

Preencher e encaminhar Comunicado padrão 

para a Coordenação de Fiscalização, sobre os 

casos de descumprimento das medidas de 

isolamento domiciliar 

Enfermeiros 

Coordenadores das 

equipes de saúde da 

família e saúde da família 

indígena. 

Indeterminado, 

continuo, 

sempre que 

necessário. 

 

Encaminhamentos dos 

casos às autoridades 

competentes para 

intervenção e aplicação 

das sanções e penalidades 

previstas.  
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Comunicar à Autoridade 

Policial, os casos de 

descumprimento das medidas 

de isolamento domiciliar. 

Registrar de Termo de Ocorrência 

Circunstanciado na Delegacia Regional 

de Delmiro Gouveia, para os casos de 

descumprimento das medidas de isolamento 

domiciliar. 

Secretária Municipal de 

Saúde 

Indeterminado, 

continuo, 

sempre que 

necessário. 

 

Aplicação das sanções e 

penalidades previstas na 

legislação pertinente e 

coibição da ocorrência de 

novos casos de 

descumprimentos. 
Comunicar ao Ministério 

Público Estadual, os casos de 

descumprimento das medidas 

de isolamento domiciliar. 

Elaborar e encaminhar oficio com juntada 

de documentos e informações, ao 

Promotor de justiça da Promotoria de 

Justiça de Água Branca-AL, sobre os 
casos de descumprimento das medidas de 

isolamento domiciliar. 

Secretária Municipal de 

Saúde 

Indeterminado, 

continuo, 

sempre que 

necessário. 

 

Aplicação das sanções e 

penalidades previstas na 

legislação pertinente e 

coibição de novos casos 

de descumprimentos. 
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CONTATOS: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA 

Rua Manoel Francisco dos Santos, 14, Centro, Pariconha-AL  CEP 57475-000     E-mail: pmpariconha@ig.com.br 

Gabinete do Prefeito  - Fone: (82) 3647 1132 

 

Ieda Nunes de Carvalho - Chefe de Gabinete - Celular: (82) 98228 0413 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARICONHA 

Rua Manoel de Sá, S/N, Centro, Pariconha-AL  -   CEP 57475-000     Fone: (82) 3647 1148 

  

Maria Lúcia Bezerra Neves - Coordenadora da Atenção Básica -  Celular: (75) 99139 5307 

Luana Flores Santana - Enfermeira da Vigilância Epidemiológica - Celular: (82) 99969 7311 

Kleine Thais Barros de Miranda Estevam Soares - Coordenadora da Vigilância Epidemiológica -  Celular: (82) 98139 6949 

 

 

 


