
SECRETARIA EXECUTIVA 
DADOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES 

AÇÕES REALIZADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA OPERAÇÃO MANAUS  

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES 

→ Dia / /  

● Incursão de profissionais do Ministério da Saúde para diagnóstico situacional de saúde do Estado 

e apoio emergencial. 

→ Dia 8/ /   

● A 12 ª Região Militar (RM), com apoio de todas as OMDS (organizações militares diretamente 

subordinadas), mobiliou um hospital de campanha vindo do RJ e instalado no Hospital Militar do 

Amazonas (HMAM) em menos de 24 horas. 

● Deslocamento da equipe da LEAN nas emergências para apoio na estruturação da rede assistencial 

local 

● Publicação das Orientações de conduta clínica e tratamento precoce para Covid-19 - Publicação  

● Deslocamento da equipe da Força Nacional do SUS (FNS) 

https://www.portalmarcossantos.com.br/2021/01/08/exercito-monta-hospital-de-campanha-em-24-

horas-com-quatro-utis-em-manaus/ 
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→ Dia / /   

● Deslocamento da equipe do Ministério da Saúde (Ministro, seis secretários das áreas finalísticas e 

técnicos e assessores) 

○ Avaliação dos itens necessários para equipar e estruturar o Hospital Nilton Lins e processos 

de compra dos itens.  

○ Avaliação da implementação de lockdown no Estado do Amazonas e prazo do mesmo. 

Reunião às 14 horas com o Secretário de Estado da Saúde, governador e outros para definir 

o lockdown e elaboração do decreto - 15 dias com possibilidade de prorrogação.  

○ Prioridade zero nos serviços no dia de hoje, é o suprimento de oxigênio e balas de O2 para 

os Hospitais, SPA, UPAS do Estado do Amazonas.  

● Apoio da FNS/COE COVID-19 e HSL na criação dos protocolos assistenciais (internações e altas).  

● Levantamento do perfil de paciente pós-covid com a equipe de pesquisa COVID-19 com Fundação 

de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM), FIOCRUZ.  

→ Dia / /   

● Aplicativo TrateCOV - Ferramenta baseada em estudo científico que fará diagnóstico rápido da 

Covid-19 por meio de um sistema de pontos que obedece rigorosos critérios médicos. Manaus 

será a primeira cidade do Brasil a testar o sistema. 

● Doação da Força Nacional do SUS para os Hospitais de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira e 

Tabatinga : 14 unidades - aspirador portátil ASPIRAMAX; 30 unidades - oxímetro de pulso - NONIN 

- Modelo 2500A (52 pcs junto ao OXILOG 3000); 14 unidades - desfibrilador/Cardioversor/Monitor 

ZOLL. 

● Deslocamento de equipe da Força Nacional do SUS 

→ Dia / /   

● Deslocamento de equipe da Força Nacional do SUS 
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→ Dia / /   

Apoio do DLOG na entrega de insumos hospitalares do Maranhão para Manaus. Pedido da EBSERH 

DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/INSUMOS PARA SES/AM 

→ Dia / /   

Distribuições MS 

Insumo Quantitativo 

Ventiladores pulmonares (UTI) 78 unidades 

Ventiladores pulmonares (Transporte) 40 unidades 

Óculos e protetor facial 2,1 mil unidades 

Máscaras cirúrgicas 94,6 mil unidades 

obs.: atualização  até o dia 15/01/2021. 
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