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RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES  

 

Considerando o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decretado 
pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, em virtude da 
disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (Covid-19), conforme decreto 7.616 de 
17 de novembro de 2011; 

 

Considerando a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção humana 
pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020; 

 

Considerando a situação de Emergência no Estado da Paraíba ante ao contexto de decretação de 
Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da 
condição de pandemia de infecção humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial de 
Saúde, decretada pelo Governo do Estado da Paraíba por meio do DECRETO Nº 40.122 DE 13 DE 
MARÇO DE 2020; 

 

Considerando a transmissão comunitária do novo Coronavírus em vários Estados brasileiros; 

 

Considerando o perfil epidemiológico da população paraibana, com grande número de hipertensos, 
diabéticos e cardíacos, além da população de idosos, todos esses expostos são do grupo de maior 
risco; 

 

Considerando a transmissão exponencial do novo Coronavírus e a Infecção Humana por ele causada, 
Covid-19. 

 

A Federação das Associações de Municípios da Paraíba orienta aos gestores municipais a adoção de 
novas medidas restritivas, necessárias por parte do Poder Público Municipal diante do grave 
panorama que se instala, temendo o agravo da situação. As recomendações são: 
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 Orientamos o fechamento de todos os serviços como: salões de beleza e correlatos, clubes 
sociais, shopping centers, hotéis, motéis e pousadas, bares, restaurantes e lanchonetes. 
Sendo que bares, restaurantes e lanchonetes poderão funcionar apenas para entregas. Ou 
seja, manter abertos apenas os serviços essenciais a exemplo de: farmácias, supermercados, 
panificadoras e serviços de saúde, mas com redução de horário de atendimento; 
 

 Orientamos a restrição do atendimento em Unidades de Saúde da Família para casos de 
urgência, com o objetivo de reduzir a aglomeração de pessoas e disseminação do 
coronavírus; 
 

 Orientamos suspender o atendimento odontológico de rotina nas Unidades de Saúde;  
 

 Orientamos realizar vacinação domiciliar das pessoas em grupo de risco e idosos; 
 

 Orientamos proibir visitas a pacientes que estejam internados; 
 

 Orientamos disponibilizar atendimento via telefone para tirar dúvidas sobre o coronavírus; 
 

 Orientamos pedir apoio policial e da população para identificar as pessoas que chegaram ao 
município através de ônibus clandestinos ou carros particulares, pois essas pessoas devem 
ficar em quarentena; 
 

 Orientamos disponibilizar um telefone para que a população repasse informações das 
pessoas que chegaram de outros estados; 
 

 Orientamos pedir apoio da força policial em caso de descumprimento da quarentena; 
 

 Orientamos utilizar carros de som para levar informações à população, evitando distribuição 
de material impresso que pode estar contaminado;  
 

 Orientamos suspender todas as feiras de animais; 
 

 Orientamos adotar medidas em feiras livres, disponibilizando as bancas a uma distância 
mínima de dois metros entre uma e outra; e autorizações de funcionamento apenas às 
bancas de gêneros alimentícios. 
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 A experiência tem mostrado que todos os lugares do mundo onde estão conseguindo 

reverter a escalada da epidemia, só conseguiram através do isolamento social, diminuindo, 
consideravelmente, o número de pessoas nas ruas. Mantendo o maior número possível de 
pessoas em seus domicílios. 
 

 Entendemos o grande impacto socioeconômico na vida de todos, mas devemos adotar 
medidas severas para que em um breve futuro, possamos retomar as nossas atividades 
dentro da normalidade. Pedimos que cada município adote as recomendações que julgar 
necessário de acordo com a sua realidade e necessidade.   

 

 

Paraíba, 20 de março de 2020 

 

 

 

George José Porciúncula Pereira Coelho 
Presidente 


