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Agenda 
DIA 1 
21 de junho de 2021  
Segunda-feira 

 

Horário Atividade Local Participantes 

8:00 - 9:00 Reunião inicial entre os avaliadores Hotel 

Ministério da 
Saúde, 

Consultores 
externos e 

OPAS 

9:00 - 9:30 Abertura e objetivos da missão 
Escola de 
Governo 

Autoridades e 
técnicos locais, 
Ministério da 

Saúde, 
consultores 
externos e 

OPAS 

9:30 - 12:00 

Apresentação da Secretaria de Estado de Saúde do 
Rio Grande do Norte sobre a resposta e avanços com 

relação a missão de novembro 2020 nos 
componentes: vigilância em saúde (incluindo 

estratégias de testagem), atenção à saúde e plano 
de imunização 

Escola de 
Governo 

Autoridades e 
técnicos locais, 
Ministério da 

Saúde, 
consultores 
externos e 

OPAS  

12:00 - 12:30 Debate 
A definir 

Hotel 

 Autoridades e 
técnicos locais, 
Ministério da 

Saúde, 
consultores 
externos e 

OPAS 

12:30 – 14:00 Almoço 

14:00 - 18:00 
Grupo Assistência: Visita às Unidades Hospitalares 

de Referência  
 

Unidades de 
Saúde 

selecionadas 

Autoridades e 
técnicos locais, 
Ministério da 

Saúde, 
consultores 
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externos e 
OPAS 

14:00 - 18:00 
Grupo Vigilância em Saúde: Plano de rastreamento 

de contatos, sistemas de informação e plano 
estadual de imunização 

Secretaria de 
Estado de 

Saúde do Rio 
Grande do 

Norte 

Autoridades e 
técnicos locais, 
Ministério da 

Saúde, 
consultores 
externos e 

OPAS 
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DIA 2 
22 de junho de 2021  
Terça-feira 

Horário Atividade Local 
Participantes/ 
Apresentação 

8:00- 11:00 

Revisão: Plano de Contingência e ações desenvolvidas 
para enfrentamento da pandemia da COVID-19 e 
seguimento às recomendações feitas durante a missão 
de novembro de 2020 do município de Natal 
 
Reunião dos avaliadores com os líderes da resposta nos 
seguintes eixos:  

• Assistência 

• Vigilância  

• Plano de Imunização 

• Coordenação da resposta 

Escola de 
Governo 

Autoridades e 
técnicos 
locais, 

Ministério da 
Saúde, 

consultores 
externos e 

OPAS 

11:00 – 12:00 Discussão 
Escola de 
Governo  

Autoridades e 
técnicos 
locais, 

Ministério da 
Saúde, 

consultores 
externos e 

OPAS 

12:00 – 14:00 Almoço 

14:00 - 18:00 

Grupo Assistência – Visita às unidades de saúde de 
Natal (atenção primária e unidades de urgência e 
emergência)  

 

Unidades de 
Saúde 

selecionadas 

Autoridades e 
técnicos 
locais, 

Ministério da 
Saúde, 

consultores 
externos e 

OPAS  

14:00 - 18:00 
Grupo Vigilância – Plano de rastreamento de contatos 
e plano municipal de vacinação no município Natal 

Secretaria 
Municipal de 

Natal 

Autoridades e 
técnicos 
locais, 

Ministério da 
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Saúde, 
consultores 
externos e 

OPAS 

 
 
 
 

DETALHAMENTO DOS TEMAS A SEREM ABORDADOS 

Eixo Temas abordados 

Situação 

epidemiológica 

do município 

Incidência de casos de SRAG, SRAG/COVID-19, SG (e-SUS VE ou outros), mortalidade 

por SRAG (COVID-19, outros vírus e não detectado), dados desagregados por faixa 

etária e grupos vulneráveis (PPL, indígenas, grávidas), Síndrome Inflamatória 

Multissistêmica Pediátrica 

Número de contatos sobre rastreamento 

Estimativas e projeções de casos 

Número de testes realizados, taxa de positividade (%), oportunidades de coleta, 

transporte e resultado, tipos de testes 

Prevalência da COVID-19 (inquéritos) 

Casos e óbitos COVID-19 em profissionais de saúde por ocupação e faixa etária 

Mortalidade hospitalar por unidade de referência 

Ocorrência de óbitos em residência por semana epidemiológica 

Taxa de ocupação de leitos nas últimas 4 semanas 

Tempo até internação e tempo de internação 

Óbitos em domicílio 

Plano de 

ação/resposta 

Plano de ação para VE, assistência 

Fluxo assistencial 

Utilização de dados de regulação para vigilância e planejamento 

Transporte de pacientes (estratégia e indicadores) 

Plano de ação da Atenção Primária 

Disponibilidade e logística para aquisição e distribuição de insumos e equipamentos 

(respiradores, monitores, EPI, medicamentos para pacientes internados, testes para 

diagnósticos, oxímetros) 

Disponibilidade de exames complementares (hemograma, gasometria e imagem) 

Produção e publicação de análise de situação da COVID-19 

Plano de comunicação (ferramentas utilizadas, ações de mídia, recurso, porta voz, 

combate à boatos e desinformações) 
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Ferramenta para monitoramento da ocupação de leitos 

Plano Municipal de Imunização (orientações, estratégias operacionais, indicadores, 

plano de ação, resultados de cobertura vacinal – faixa etária e grupos prioritários e 

eventos adversos pós vacinal) 

Temas diversos 

Financiamento das atividades (execução financeira) 

Fluxo de informação e disseminação de informação 

Sistemas de informação oficiais e não oficiais utilizados 

Principais avanços e desafios 
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DIA 3 
23 de junho de 2021  
Quarta-feira 

Horário Atividade Local 
Participantes/ 
Apresentação 

8hs:30 – 
09hs30 Deslocamento São Gonçalo do Amarante 

 Ministério da 
Saúde, 

consultores 
externos e 

OPAS 

09hs30 – 

12hs  

Revisão: Plano de Contingência e ações desenvolvidas para 
enfrentamento da pandemia da COVID-19 e seguimento às 
recomendações feitas durante a missão de novembro de 
2020 no município de São Gonçalo do Amarante 
 
Reunião com os líderes da resposta nos seguintes eixos: 

• Assistência 

• Vigilância 

• Plano de Imunização 

• Coordenação da resposta 

Escola de 
Governo 

Autoridades e 
técnicos locais, 
Ministério da 

Saúde, 
consultores 
externos e 

OPAS 

12hs-14hs - Almoço 

14:00 – 
18:00 

Grupo Assistência – Visita às unidades de saúde de São 
Gonçalo do Amarante (atenção primária e unidades de 

urgência e emergência) 

Unidades de 
Saúde 

selecionadas 

Autoridades e 
técnicos locais, 
Ministério da 

Saúde, 
consultores 
externos e 

OPAS 

16:00 – 
18:00 

Grupo Vigilância – Plano de rastreamento de contatos, 
sistemas de informação e plano municipal de vacinação 

Secretaria de 
Saúde do 

Município de 
São Gonçalo 
do Amarante 

Autoridades e 
técnicos locais, 
Ministério da 

Saúde, 
consultores 
externos e 

OPAS 
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DETALHAMENTO DOS TEMAS A SEREM ABORDADOS 

Eixo Temas abordados 

Situação 

epidemiológica 

do município 

Incidência de casos de SRAG, SRAG/COVID-19, SG (e-SUS VE ou outros), mortalidade 

por SRAG (COVID-19, outros vírus e não detectado), dados desagregados por faixa 

etária e grupos vulneráveis (PPL, indígenas, grávidas), Síndrome Inflamatória 

Multissistêmica Pediátrica 

Número de contatos sobre rastreamento 

Estimativas e projeções de casos 

Número de testes realizados, taxa de positividade (%), oportunidades de coleta, 

transporte e resultado, tipos de testes 

Prevalência da COVID-19 (inquéritos) 

Casos e óbitos COVID-19 em profissionais de saúde por ocupação e faixa etária 

Mortalidade hospitalar por unidade de referência 

Ocorrência de óbitos em residência por semana epidemiológica 

Taxa de ocupação de leitos nas últimas 4 semanas 

Tempo até internação e tempo de internação 

Óbitos em domicílio 

Plano de 

ação/resposta 

Plano de ação para VE, assistência 

Fluxo assistencial 

Utilização de dados de regulação para vigilância e planejamento 

Transporte de pacientes (estratégia e indicadores) 

Plano de ação da atenção primária 

Disponibilidade e logística para aquisição e distribuição de insumos e equipamentos 

(respiradores, monitores, EPI, medicamentos para pacientes internados, testes para 

diagnósticos, oxímetros) 

Disponibilidade de exames complementares (hemograma, gasometria e imagem) 

Coleta de amostras laboratoriais 

Produção e publicação de análise de situação da COVID-19 

Plano de comunicação (ferramentas utilizadas, ações de mídia, recurso, porta voz, 

combate à boatos e desinformações) 

Ferramenta para monitoramento da ocupação de leitos 

Plano Municipal de Imunização (orientações, estratégias operacionais, indicadores, 

plano de ação, resultados de cobertura vacinal – faixa etária e grupos prioritários e 

eventos adversos de pós vacinal) 

Temas 

diversos 

Financiamento das atividades (execução financeira) 

Fluxo de informação e disseminação de informação 
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Sistemas de informação oficiais e não oficiais utilizados 

Principais avanços e desafios 
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          DIA 4 

24 de junho de 2021  
Quinta-feira 

Horário Atividade Local 
Participantes/ 
Apresentação 

08hs:30 – 
12:00 

 

Oficina Atenção Primária 
Escola de 
Governo 

Autoridades e 
técnicos locais, 
Ministério da 

Saúde, 
consultores 

externos e OPAS 

12:00 – 14:00 Almoço 

14:00 – 19:00 Preparação do material para devolutiva 

Ministério da 
Saúde, 

consultores 
externos e OPAS 

 
 
 
 

DIA 5 
25 de junho de 2021  
Sexta feira 

Horário Atividade Local 
Participantes/ 
Apresentação 

08:00 – 09:00 Devolutiva São Gonçalo do Amarante 
A definir 

Hotel 

Autoridades e 
técnicos locais, 
Ministério da 
Saúde, 
consultores 
externos e OPAS 

09:00 – 10hs30 
min 

Devolutiva Natal 
A definir 

Hotel 

Autoridades e 
técnicos locais, 
Ministério da 
Saúde, 
consultores 
externos e OPAS 



 

 

 
Troca de Experiências e Boas Práticas na Reposta à COVID-19 

21 a 25 de junho de 2021 
Rio Grande do Norte 

 10 – 

 

 

 

11:00 – 
12hs:30 

Devolutiva Secretaria de Estado de Saúde 
A definir 

Hotel 

Autoridades e 
técnicos locais, 
Ministério da 
Saúde, 
consultores 
externos e OPAS 

12hs30min – 14:00 - Almoço 

Deslocamento para Brasília 
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