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1. Introdução
O Plano de Contingência é um documento elaborado com o intuito de auxiliar o
Município de Cruzeiro do Sul na resposta ao enfrentamento de possíveis casos
suspeitos do novo Coronavírus (2019-nCoV) originado na cidade de Wuhan, na China.
Este documento tem a finalidade de definir as responsabilidades do município em
parceria com o Estado do Paraná estabelecendo uma organização necessária, de
modo a atender a demanda de casos suspeitos relacionadas à circulação do vírus,
visando integralidade das ações na prevenção e monitoramento da doença, bem como
na assistência à saúde da população.
Coronavírus (CoV) é uma ampla família de RNA Vírus que em humanos podem
causar síndromes respiratórias e gastrointestinais. O novo coronavírus SARS-CoV-2 é
uma nova cepa que ainda sido previamente identificada em humanos.
A disseminação de pessoa para pessoa nos casos do MERS-CoV e SARSCoV acredita-se que tenha ocorrido principalmente por meio de gotículas respiratórias
produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, semelhante a maneira
como a influenza e outros patógenos respiratórios se espalham (Brasil, 2020).
O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar
de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Os principais sinais e sintomas
referidos são respiratórios, sendo que o paciente pode apresentar febre, tosse e
dificuldade para respirar.
Não há nenhum antiviral específico recomendado para o tratamento de
infecções por COVID-19. Pessoas infectadas com esse vírus devem receber
tratamento para auxiliar no alívio dos sintomas. Para casos severos, tratamento deve
incluir suporte de terapia intensiva.

2. Objetivo do plano de Contingência

- Estabelecer protocolos e procedimentos padronizados a fim de evitar a
disseminação do COVID-19 no município.

Situação 1. Presença de caso suspeito no município
Atividade

Ação

Referência municipal para

Telefonar para epidemiologia do

contato

município ou plantão da epidemiologia
nos seguintes telefones das enfermeiras:
- Grasiele Fernanda de Paula Mota –
99729-9537
- Andrea Luciana Braguin – (44) 999283765

Ou
Unidade Saúde da Família (44) 34651935 Ramal: 27
Gestão

De Segunda a sexta-feira das 07:00 as
17:00 horas
Fornecimento de materiais de

- Álcool em gel 70%

proteção individual para os

- Sabonete líquido

profissionais de saúde para

- Papel toalha

atendimento

- Máscara cirúrgica descartável
- Gorro descartável
- Máscara N95 (para coleta de secreção
nasofaringea)
- Avental impermeável
- Óculos de proteção
- Luvas cirúrgicas

Fluxo de atendimento

Anexo I

Responsável pela interlocução

Secretario Municipal de Saúde – Marcos

com veículos de comunicação

Cesar Sugigan

Notificação de caso

A notificação é imediata (Portaria
nº204/2016) e deve ser realizada pelo
meio de comunicação mais rápido
disponível, em até 24 horas, a partir do
conhecimento de caso que se enquadre

Vigilância em Saúde

na definição de suspeito.
Monitorar e manter registro dos

Acompanhamento, através de visitas

casos suspeitos

domiciliares e/ou contatos telefônicos

pela equipe ESF (Estratégia Saúde da
Família), todos os contatos próximos de
casos suspeitos, reforçando apresentação
de sinais e sintomas.
Monitorar e manter registro

Manter atualizado os contatos e

atualizado de contatos próximos

disponibilizá-los para a Secretaria
Municipal de Saúde/Vigilância
Epidemiológica para orientações e início
das ações de controle e investigação.

Coleta de material para exame

A coleta será realizada em domicílio ou
ambiente hospitalar com Kit Teste
fornecido pela 14ªRS - Paranavaí, pelo
profissional capacitado. Essa amostra
será encaminhada a 14ª RS armazenada

Laboratório

em caixa de isopor com gelo reciclável
(4-8ºC) etiquetada e identificada com
dados do paciente e documentação
necessária. A 14ªRS- Paranavaí enviará
a amostra ao Lacen-PR.
Acolhimento, reconhecimento

Acolher e avaliar rapidamente todas as

precoce e controle de casos

pessoas, que apresentem febre ou pelo

suspeitos

menos um sinal ou sintoma respiratório
(tosse seca, dor de garganta, mialgia,
cefaléia, prostração, dificuldade para
respirar e batimentos das asas nasais).
Em casos suspeitos de infecção pelo
novo coronavírus, priorizar atendimento,
ofertar máscara cirúrgica imediatamente,
isolar e monitorar sinais vitais, conforme
anexo II e III.

Assistência

Notificação imediata

Deverá comunicar imediatamente o caso
suspeito a Secretaria Municipal de
Saúde/Vigilância Epidemiológica para
orientações e início das ações de
controle e investigação (identificar área
de transmissão, dos contatos, casos

secundários ou possíveis casos
relacionados e históricos de viagens dos
casos suspeitos.
Fluxo atendimento

Paciente ao chegar ao serviço de saúde e
ser identificado como possível caso
suspeito, será encaminhado para sala de
isolamento, aplicando álcool em gel
70% nas mãos, sem que o paciente
manuseie o frasco. Na seqüência será
fornecido máscara cirúrgica e orientar
para não tira-la. O paciente responderá
um questionário de recepção para
avaliação de critérios clínicos e
epidemiológicos. Na seqüência será
realizada aferição dos sinais vitais pelo
profissional de saúde e encaminhar para
atendimento médico com prioridade no
atendimento, onde será determinada a
necessidade de isolamento social.

Orientação e Prevenção de

Treinamento dos profissionais de saúde,

controle ao COVID-19

quanto aos cuidados com: higienização
das mãos, utilização de EPI´s
preconizado pelo Ministério da Saúde,
identificação de casos suspeitos,
monitoramento dos pacientes. Informar
a população através de panfletos, mídia
social, carro de som, rádio comunitária
sobre:
- Etiqueta respiratória: ao tossir ou
espirrar, cobrir o nariz e a boca com
lenço e descartar no lixo após o uso;
- Lavagem das mãos com água e sabão,
ou álcool em gel, após tossir ou espirrar;
- Lavagem das mãos freqüentemente
com água e sabão por pelo menos 20
segundos ou na ausência de água e

sabão, usar desinfetante para mãos a
base de álcool;
- Manter os ambientes ventilados;
- Evitar aglomerações, se mantendo pelo
menos 2 metros de distância de outra
pessoa.
Fluxo de transporte pré-

Quando necessário o paciente será

hospitalar e inter-hospitalar

transportado pela ambulância do
município ou Samu, seguindo as
orientações da NOTA TÉCNICA Nº
04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA:
melhorar a ventilação do veículo para
aumentar a troca de ar durante o
transporte; limpar e desinfetar todas as
superfícies internas do veículo após
realização do transporte.

Situação 2. Presença de caso confirmado no município
Referência municipal para

Telefonar para epidemiologia do

contato

município ou plantão da epidemiologia
nos seguintes telefones das enfermeiras:
- Grasiele Fernanda de Paula Mota –
99729-9537
- Andrea Luciana Braguin – (44) 999283765

Ou
Unidade Saúde da Família (44) 3465Gestão

1935 Ramal: 27
De Segunda a sexta-feira das 07:00 as
17:00 horas
Fornecimento de materiais de

- Álcool em gel 70%

proteção individual para os

- Sabonete líquido

profissionais de saúde para

- Papel toalha

atendimento

- Máscara cirúrgica descartável
- Gorro descartável

- Máscara N95 (para coleta de secreção
nasofaringea)
- Avental impermeável
- Óculos de proteção
- Luvas cirúrgicas
Fluxo de atendimento

Anexo I – Quadros: Casos leves ou
liberado para domicílio e Caso grave ou
moderado.

Responsável pela interlocução

Secretario Municipal de Saúde – Marcos

com veículos de comunicação

Cesar Sugigan

Notificação de caso

A notificação é imediata (Portaria
nº204/2016) e deve ser realizada pelo
meio de comunicação mais rápido
disponível, em até 24 horas.

Vigilância em Saúde

Monitorar e manter registro dos

Acompanhamento, através de visitas

casos confirmados

domiciliares e/ou contatos telefônicos
pela Atenção Primária.

Monitorar e manter registro

Manter atualizado os contatos e

atualizado de contatos próximos

disponibilizá-los para a Secretaria
Municipal de Saúde/Vigilância
Epidemiológica para orientações e início
das ações de controle e investigação.

Orientação aos profissionais de

Após confirmação laboratorial para o

saúde e a população sobre as

COVID-19 a equipe da Atenção

medidas individuais e coletivas

Primária irá acompanhar e monitorar o
paciente sobre a importância e
necessidade do isolamento determinado
pelo protocolo do Ministério da Saúde.
Informar a população através de

Assistência

panfletos, mídia social, carro de som,
rádio comunitária sobre:
- Etiqueta respiratória: ao tossir ou
espirrar, cobrir o nariz e a boca com
lenço e descartar no lixo após o uso;
- Lavagem das mãos com água e sabão,
ou álcool em gel, após tossir ou espirrar;

- Lavagem das mãos freqüentemente
com água e sabão por pelo menos 20
segundos ou na ausência de água e
sabão, usar desinfetante para mãos a
base de álcool; - Manter os ambientes
ventilados;
- Evitar aglomerações, se mantendo pelo
menos 2 metros de distância de outra
pessoa.
Fluxo de transporte pré-

Quando necessário o paciente será

hospitalar e inter-hospitalar

transportado pela ambulância do
município ou Samu, seguindo as
orientações da NOTA TÉCNICA Nº
04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA:
melhorar a ventilação do veículo para
aumentar a troca de ar durante o
transporte; limpar e desinfetar todas as
superfícies internas do veículo após
realização do transporte.

Situação 3. Presença de caso confirmado com transmissão local no
município
Referência municipal para

Telefonar para epidemiologia do

contato

município ou plantão da epidemiologia
nos seguintes telefones das enfermeiras:
- Grasiele Fernanda de Paula Mota –
99729-9537

Gestão

- Andrea Luciana Braguin – (44) 999283765

Ou
Unidade Saúde da Família (44) 34651935 Ramal: 27
De Segunda a sexta-feira das 07:00 as
17:00 horas

Fornecimento de materiais de

- Álcool em gel 70%

proteção individual para os

- Sabonete líquido

profissionais de saúde para

- Papel toalha

atendimento

- Máscara cirúrgica descartável
- Gorro descartável
- Máscara N95 (para coleta de secreção
nasofaringea)
- Avental impermeável
- Óculos de proteção
- Luvas cirúrgicas

Fluxo de atendimento

Anexo I

Responsável pela interlocução

Secretario Municipal de Saúde – Marcos

com veículos de comunicação

Cesar Sugigan

Notificação de caso

A notificação é imediata (Portaria
nº204/2016) e deve ser realizada pelo
meio de comunicação mais rápido
disponível, em até 24 horas.

Vigilância em Saúde

Monitorar e manter registro dos

Acompanhamento, através de visitas

casos confirmados com

domiciliares e/ou contatos telefônicos

transmissão local

pela Atenção Primária.

Monitorar e manter registro

Manter atualizado os contatos e

atualizado de contatos próximos

disponibilizá-los para a Secretaria
Municipal de Saúde/Vigilância
Epidemiológica para orientações, ações
de controle e investigação.

Coleta de material para exame

A coleta será realizada em domicílio ou
ambiente hospitalar com Kit Teste
fornecido pela 14ªRS - Paranavaí, pelo
profissional capacitado. Essa amostra
será encaminhada a 14ª RS armazenada
em caixa de isopor com gelo reciclável

Laboratório

(4-8ºC) etiquetada identificada com
dados do paciente e documentação
necessária. A 14ªRS- Paranavaí enviará
a amostra ao Lacen-PR.

Acolhimento, reconhecimento

Acolher e avaliar rapidamente todas as

precoce e controle de casos

pessoas, que apresentem febre ou pelo

suspeitos

menos um sinal ou sintoma respiratório
(tosse seca, dor de garganta, mialgia,
cefaléia, prostração, dificuldade para
respirar e batimentos das asas nasais).
Em casos suspeitos de infecção pelo
novo coronavírus, priorizar atendimento,
ofertar máscara cirúrgica imediatamente,
isolar e monitorar sinais vitais, conforme
anexo II e III.

Notificação imediata

Deverá comunicar imediatamente o caso
suspeito a Secretaria Municipal de
Saúde/Vigilância Epidemiológica para
orientações e início das ações de
controle e investigação (identificar área
de transmissão, dos contatos, casos
secundários ou possíveis casos
relacionados e históricos de viagens dos
casos suspeitos.

Assistência

Orientação e Prevenção de

Treinamento dos profissionais de saúde,

controle ao COVID-19

quanto aos cuidados com: higienização
das mãos, utilização de EPI´s
preconizado pelo Ministério da Saúde,
identificação de casos suspeitos,
monitoramento dos pacientes. Informar
a população através de panfletos, mídia
social, carro de som, rádio comunitária
sobre:
- Etiqueta respiratória: ao tossir ou
espirrar, cobrir o nariz e a boca com
lenço e descartar no lixo após o uso;
- Lavagem das mãos com água e sabão,
ou álcool em gel, após tossir ou espirrar;
- Lavagem das mãos freqüentemente
com água e sabão por pelo menos 20

segundos ou na ausência de água e
sabão, usar desinfetante para mãos a
base de álcool;
- Manter os ambientes ventilados;
- Evitar aglomerações, se mantendo pelo
menos 2 metros de distância de outra
pessoa.
Fluxo de transporte pré-

Quando necessário o paciente será

hospitalar e inter-hospitalar

transportado pela ambulância do
município ou Samu, seguindo as
orientações da NOTA TÉCNICA Nº
04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA:
melhorar a ventilação do veículo para
aumentar a troca de ar durante o
transporte; limpar e desinfetar todas as
superfícies internas do veículo após
realização do transporte.

REFERÊNCIAS
HTTPS://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus
HTTPS://www.saude.gov.br/modules/conteudo/conteudo.phd?conteudo=3504
HTTPS://www.lacen.saude.pr.gov.br/arquivos/File/Manuais/MANUELCOLET
ACEN09.pdf

ABAIXO ANEXOS
Anexo I – Fluxo de Atendimento de casos suspeitos COVID-19
Anexo II – Orientações aos pacientes isolados
Anexo III – Ficha Monitoramento

ANEXOS
Anexo I – Fluxo de Atendimento de casos suspeitos COVID-19

Anexo II – Orientações aos pacientes isolados

Anexo III – Ficha Monitoramento

Anexo I – FLUXO DE ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS COVID-19
(CID U 07.1) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE CRUZEIRO DO SUL
RECEPÇÃO NO SERVIÇO DE SAÚDE
IDENTIFICAR PRECOCIMENTE O CASO SUSPEITO: todo paciente com queixa de FEBRE (mesmo que não aferida) + SINTOMAS
RESPIRATÓRIOS (tosse ou falta de ar) e viagem internacional ou contato com caso de COVID-19
-Aplicar álcool 70% nas mãos do paciente (sem que ele manuseie o frasco);
- O paciente deverá colocar uma máscara cirúrgica, orientando-o para não tirá-la;
-Priorizar este paciente para a triagem e atendimento clínico.

ATENDIMENTO DO PACIENTE SUSPEITO DE COVID-19
PROCEDIMENTOS PARA O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATENDERÁ O PACIENTE:
-Atendimento em ambiente reservado;
-Higienizar as mãos antes e após colocar a máscara cirúrgica ou descartável;
-Realizar a verificação dos sinais vitais (inclusive oximetria), história clínica e exame físico do paciente (OBS: somente quando
houver necessidade de utilizar “abaixador de língua” para visualizar a faringe ou realização de procedimentos que geram aerossóis, o
profissional que realiza poderá utilizar uma máscara tipo N95/PPF2);
-Após o atendimento, higienizar novamente as mãos, os materiais/instrumentos utilizados e as superfícies.

NOTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO

COLETA DE AMOSTRA RESPIRATÓRIA

-Telefonar para epidemiologia do distrito sanitário
(DS) ou plantão da epidemiologia, tendo em mãos os
dados de identificação, história clínica/epidem. E lista
de contatos;
-Preencher a ficha de notificação do SINAN (casos
sem gravidade) OU de Sindrome Respiratória Grave
(SRAG) (casos moderados ou graves);
-Combinar com o DS para realizar a notificação no
formsus/redcap;
-Organizar a coleta, retirada e encaminhamento da
amostra respiratória para o laboratório de referência.

-Organizar os materiais para coleta (EPIs e insumos, inclusive
os 3 swabs e o meio transporte viral);
-Higienizar as mãos, colocar EPIs: máscara N95, avental
descartável, óculos e luvas de procedimentos;
-Coletar as amostras de naso e orofaringe;
-Acondicionar a amostra identificada em refrigerador ou
congelador;
-Realizar a desparamentação e descarte em resíduo
“infectante’: retirar luvas e avental, higienizar as mãos, retirar
óculos e máscara, higienizar novamente as mãos e desinfetar
os óculos;
-Instruir o paciente para recolocar a máscara cirúrgica.

CASO GRAVE OU MODERADO

-Nas UBS, telefonar para 192 (SAMU) para
remoção do paciente para uma UPA ou serviço de
urgência/emergência;
-Estabilizar o paciente e realizar procedimentos
necessários de acordo com a avaliação clínica
(oxigênio, acesso venoso, etc.);
-Para o atendimento, higienizar aas mãos, colocar
EPIs: máscara N95, avental descartável, óculos e
luvas de procedimento.

CASO LEVE OU LIBERADO PARA DOMICÍLIO
-Realizar o atendimento clínico conforme fluxo da
epidemiologia;
-Na liberação para o domicílio, orientar formalmente o
isolamento domiciliar até completar 14 dias do início dos
sintomas, fornecendo atestado médico para este período;
- O paciente em acompanhamento domiciliar, se apresentar
sinais e sintomas de alerta (febre por mais de 3 dias e piora do
padrão respiratório), o mesmo será removido do Hospital
Municipal para estabilização dos sinais vitais;
-Manter o isolamento domiciliar em ambientes ventilados,
distanciamento dos demais familiares e utilizar máscara nos
momentos de convívio com outras pessoas, evitar
compartilhamento de objetos, higienizar frequentemente as
mãos e manter a limpeza do ambiente;
-Informar que será feito acompanhamento telefônico pela
equipe da epidemiologia ou da unidade de saúde;
-Orientar que os contatos próximos que apresentam sintomas
respiratórios e/ou febre procurem um serviço de saúde.

Anexo II - Orientações aos pacientes isolados
No domicílio o paciente em isolamento deverá permanecer
respeitando as seguintes orientações:
















Não compartilhar talheres, copos, pratos, toalhas e produtos de higiene;
Para a limpeza dos utensílios utilizados na alimentação recomenda-se utilizar
água, detergente líquido e para a desinfecção deve ser utilizado álcool a 70%,
hipoclorito de sódio ou outro saneante registrado pela Anvisa para esse fim. O
uso deve seguir as orientações do fabricante. Os utensílios deverão ser
recolhidos para higienização pelo menos 30 minutos após o paciente se
alimentar. Para a higienização desses materiais o cuidador deverá utilizar luvas e
máscaras.
Utilizar máscara cirúrgica constantemente;
Manter o mínimo de contato com pessoas no domicilio;
Não receber visitas;
Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos ou na ausência de
água e sabão utilizar desinfetante das mãos a base de álcool a 70%;
Higienizar frequentemente as superfícies e o ambiente além de mantê-lo
ventilado;
Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;
Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
Manter-se em repouso;
Hidratar-se (ingestão de bastante agua e líquidos);
Medidas adotadas para aliviar os sintomas, conforme cada caso, como: uso de
medicamento para dor e febre (antitérmico e analgésico); uso de umidificador no
quarto; tomar banho quente para auxiliar no alivio da dor de garganta e tosse;
NUNCA SE AUTOMEDICAR;

Anexo III - Ficha monitoramento
A equipe de saúde entrará em contato diariamente para monitoramento, para isso:
verificar a temperatura e realizar anotações conforme solicitado.
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