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PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL 
COVID-19 

 
 

1. Introdução 
 
O plano de contingência é um documento elaborado com o intuito de auxiliar o 

município no enfrentamento de um possível surto do novo Coronavírus, COVID – 19, 
originado na China, na cidade de Wuhan.  Este vírus, responsável por ocasionar 
doença respiratória, pode determinar sérios danos às pessoas e à economia dos 
integrantes do SUS - Sistema Único de Saúde.  

Ainda tem o objetivo de prover a integralidade das ações na prevenção e 
monitoramento da doença, bem como na assistência à saúde da população. As ações a 
serem implantadas devem promover a assistência adequada ao paciente, a segurança 
e comunicação entre as equipes e vigilância epidemiológica sensível e oportuna.   

As diretrizes têm por objetivo auxiliar os serviços de saúde nas ações corretas 
na ocorrência de processos epidêmicos, comunicação de risco e na redução da 
morbimortalidade pelo novo Coronavírus. As equipes do Sistema Único de Saúde já 
desenvolvem diversas atividades de rotina, que dão sustentação às ações que serão 
aplicadas no Plano de Contingência. 
 

1.1 Agente Etiológico 
 

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 não havia sido previamente identificada em humanos. 
 

1.2 Período de incubação 
 

Conforme estudos o período médio de incubação da infecção por coronavírus é 
de 5.2 dias, com intervalo que pode chegar até 12.5 dias. 
 

1.3 Transmissão 
 

A disseminação de pessoa para pessoa nos casos do MERS-CoV e SARS-CoV 
acredita-se que tenha ocorrido principalmente por meio de gotículas respiratórias 
produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, semelhante à maneira 
como a influenza e outros patógenos respiratórios se espalham (Brasil,2020). 
 

1.4 Período de transmissibilidade 
 

A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV ocorre entre 
pessoas em média 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares 
do Novo Coronavírus (COVID-19) sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo 
sem o aparecimento de sinais e sintomas. Até o momento, não há informação 
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suficiente de quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas que uma pessoa 
infectada passa a transmitir o vírus. 

 
 

1.5 Manifestações clínicas 
 

O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar 
de um simples resfriado até uma pneumonia severa. As manifestações clínicas não 
estão estabelecidas, necessitando de mais investigações e tempo para caracterização 
da doença. Os principais sinais e sintomas referidos são respiratórios, sendo que o 
paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar. 
 

1.6 Diagnóstico diferencial 
 

Doenças causadas por outros vírus respiratórios como influenza, parainfluenza, 
rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, coqueluche, infecções fúngicas e 
outros coronavírus. 
 

1.7 Diagnóstico laboratorial 
 

Quando indicada, a coleta do exame será realizada no Centro de Saúde de 
Vitorino e na UAPSF do Bairro Araucária Park, pela enfermeira assistencial e/ou 
enfermeira da vigilância epidemiológica. A coleta será realizada com swab combinado 
de oro e nasofaringe (nasal/oral) ou amostra de secreção respiratória inferior (escarro 
ou lavado traqueal).  Após a coleta, o material será acondicionado em caixa específica 
para este fim e transportado ao CONIMS – Pato Branco, para posterior envio ao 
LACEN.  

Vitorino conta com um laboratório privado, que optou por não realizar coletas 
para diagnóstico de Covid-19, todavia, se coletadas amostras em serviços de saúde 
privados, que tenham condições de realizar o diagnóstico laboratorial para vírus 
respiratórios, exceto COVID-19, é necessário realizar a coleta de 1 amostra que será 
aliquotada em 2 partes (no mínimo de 2 ml) e encaminhar uma delas para o Lacen/PR. 

Os testes rápidos, conforme definição do Ministério da Saúde, estão 
disponíveis para os casos de profissionais da saúde ou contatos domiciliares 
sintomáticos, e profissionais de segurança pública e contatos domiciliares 
sintomáticos. 

Considerando a Portaria nº 454 de 20 de março de 2020, art 1º, ao declarar de 
forma administrativa Transmissão Comunitária do coronavírus (covid-19), em todo o 
território nacional, não considerando o critério epidemiológico dos Estados e 
Municípios. A SESA-PR irá realizar exames dos casos definidos como suspeitos, 
vigilância sentinela da síndrome gripal em cidades com casos positivos definidos como 
suspeitos, pacientes internados e com síndrome respiratória aguda grave (SRAG), 
óbitos, profissionais de saúde e da segurança pública para delineamento do perfil 
epidemiológico das diferentes regiões de saúde do estado e liberação dos profissionais 
de saúde e de segurança pública para linha de frente. 
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1.8 Tratamento 

 
Não há nenhum antiviral específico recomendado para o tratamento de 

infecções pelo COVID-19. Pessoas infectadas com este vírus devem receber 
tratamento para auxiliar no alívio de sintomas. Para casos severos o tratamento deve 
incluir suporte de terapia intensiva. 
 
       1.9 Recomendações para prevenção e controle 
 
É prudente adotar os princípios básicos para reduzir o risco geral de infecções 
respiratórias agudas:  

 Lavar as mãos frequentemente com agua e sabonete líquido por pelo menos 
40 segundos, respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver agua 
e sabonete, usar um desinfetante para mãos a base de álcool 70% por 20 
segundos.  

  Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.  

  Evitar contato próximo com pessoas doentes.  

  Ficar em casa quando estiver doente.  

 Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo.  

  Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.  

 
2. Definição de caso 

 
Considerando o plano de Plano de Contingência do Paraná COVID-19, será 

considerado como definição de caso suspeito: 

 Situação 1 – VIAJANTE para área afetada: pessoa que apresente febre E pelo 
menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para 
respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para 
deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, 
batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispnéia) E com histórico de 
viagem para país com transmissão sustentada OU área com transmissão local 
nos últimos 14 dias; OU  

 Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: Pessoa que apresente febre OU pelo menos 
um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de 
escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de 
garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa 
de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E histórico de contato com caso 
suspeito ou confirmado para COVID-19, nos últimos 14 dias. 

 
Locais a serem considerados para inclusão de caso suspeito: 

1. Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Santa Catarina; 
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2. Países do exterior. 
 
Contato próximo é definido como: estar a aproximadamente dois metros de um paciente com suspeita de caso por novo 
coronavírus, dentro da mesma sala, área de atendimento, aeronaves ou outros meios de transporte, por um período prolongado, 
sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma 
área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluídos corporais, enquanto não estiver 
usando o EPI recomendado. 

Fonte : Plano de Contingência do Paraná COVID-19 
Essa definição de caso não se usa mais atualmente, somente casos de síndrome 
gripal ou SRAG 
 
 

2.1 Notificação de casos 
 

Todos os casos suspeitos devem ser imediatamente notificados no sistema 
Estadual, Notifica COVID-19, através do link 
https://covid19.appsaude.pr.gov.br/login_de_acesso/. Além da notificação, deve ser 
fornecido atestado médico e coletado termo de declaração de isolamento domiciliar 
do paciente e contatos domiciliares. 

Após notificação no sistema Notifica COVID-19, comunicar Vigilância 
Epidemiológica, que incluirá o paciente na planilha de acompanhamento 
compartilhada com a 7ª Regional de Saúde;  

Realizar contato telefônico com todos os pacientes notificados; pacientes 
idosos ou pertencentes à grupo de risco devem ser monitorados diariamente, os 
demais pacientes serão monitorados a cada 2 dias. 

A notificação imediata de casos suspeitos deve ser feita obrigatoriamente para 
a Secretaria Municipal de Saúde e para o CIEVS PR, através do telefone 41-99117-3500 
e preencher o formulário próprio conforme link (http://bit.ly/notificaCOVID19). Ao 
preencher o formulário eletrônico de notificação, baixar o pdf da ficha de notificação e 
enviar eletronicamente para covid07rs@gmail.com. 

Os casos que atendem a definição de caso de Síndrome Respiratória Aguda 
Grave – SRAG (indivíduo hospitalizado com febre, mesmo que referida, acompanhada 
de tosse ou dor de garganta e que apresente dispneia ou saturação de O2 < 95% ou 
desconforto respiratório ou que evoluiu para óbito por SRAG independente de 
internação) devem ser notificados concomitantemente no Sistema de Informação da 
Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP –Gripe).  

Caso o paciente seja notificado no SIVEP – Gripe, pelo hospital ou Unidade 
sentinela, incluí-lo na planilha enviada à regional de saúde e realizar monitoramento 
do paciente, conforme descrito acima. 

 
2.2 Manejo Clínico 

 
O manejo clínico dos casos será realizado conforme orientações do 

Ministério da Saúde e SESA Paraná, adequando essas orientações a realidade do 
município, conforme descrito abaixo. Todas as unidades básicas de saúde do 
município farão atendimento de pacientes em condição leve, moderado e grave.  

 

https://covid19.appsaude.pr.gov.br/login_de_acesso/
mailto:covid07rs@gmail.com
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2.2.1 Casos Leves 
 

 Atender a demanda via telefone ou presencial, manejar na unidade e 
monitorar via contato telefônico o paciente e contatos domiciliares, reavaliando 
quadro cínico sempre que necessário; 

 
2.2.2 Casos Moderados 

 
Atender a demanda via telefone ou presencial, manejar na unidade e 

monitorar via contato telefônico o paciente e contatos domiciliares, reavaliando 
quadro cínico sempre que necessário e acionando a regulação do caso via SAMU 
se necessário; 

 
2.2.3 Casos Graves 

 
Será atendido e estabilizado nas Unidades de Saúde do município (Centro de 

Saúde e UAPSF Araucária Park). No Centro de Saúde será estabilizado o paciente 
grave em sala de emergência (equipada com reanimadores manuais, máscara de 
alta concentração de oxigênio adulto e infantil, DEA, cilindros de O², aspirador 
portátil, medicamentos injetáveis etc), restrita para atendimentos de pacientes 
sintomáticos respiratórios. Na unidade do Bairro Araucária Park será recebido 
paciente grave em sala restrita, estabilizado, feito contato telefônico com unidade 
central.  

A unidade central fará o contato telefônico e a regulação através do sistema 
CARE e encaminhará o paciente de acordo com a orientação da regulação. O 
profissional da equipe já cadastrado no sistema, deverá cadastrar a solicitação de 
leito no Sistema CARE para regulação para hospitais de referência com leitos 
exclusivos para COVID-19. O acesso a leitos de retaguarda clínica ou a leitos de UTI 
nos Hospitais de Retaguarda exclusivos para o COVID-19 serão regulados 
unicamente pelo Complexo Regulador Macro Oeste. 

Em situações gravíssimas, as quais não será possível aguardar vaga para 
internamento as equipes realizarão o contato telefônico com o SAMU, para 
regulação do paciente. O SAMU definirá o destino conforme a rede hospitalar 
pactuada: UPA, Hospital Policlínica ou Hospital São Lucas no Município de Pato 
Branco. Conforme orientação da 7ª Regional de Saúde poderá haver o 
encaminhamento de pacientes para o Hospital Regional Do Sudoeste no município 
de Francisco Beltrão.  

Para estas situações, fora definido uma ambulância exclusiva para transporte 
dos pacientes sintomáticos respiratórios, identificado veículo, sendo de 
conhecimento de toda a equipe de saúde.  

 
 

 
3. Orientações aos profissionais de saúde diante de um caso suspeito de COVID-

19 segundo orientações do estado do Paraná.  
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4. Objetivos do Plano de Contingência  
 

 Definir a estratégia de atuação da Secretaria Municipal de Saúde na Resposta 
às Emergências em Saúde Pública; 

 Executar medidas de prevenção e redução da morbimortalidade decorrente da 
disseminação do novo Coronavírus (COVID-19) definidas pela equipe técnica do 
município; 

 Será utilizado o protocolo e procedimentos já padronizados para a resposta ao 
novo Coronavírus (COVID-19). 

 
5. Organização da resposta 
 
Situação 1: Presença de caso suspeito no município  
 

 
 
 
 

 
 

 

Gestão 

Atividade Ação 

1.Indicar referência municipal para 

contato. 

 

1.Indicada em reunião de equipe enfermeira Debora 
Rossari – responsável pela vigilância epidemilógica/ 
vigilância em saúde. 

 
2.Garantir insumos estratégicos. 
 

2.Realizado controle de estoque, checagem, aquisição 
conforme a necessidade, mantendo a disposição 
todos os EPIS e insumos necessários(Antibióticos, 
antitérmicos e analgésicos). 

3.Detalhar fluxo de atendimento para 

casos leves, moderados e graves. 

3.Fluxo de atendimento definido e descrito no Anexo I 
deste plano de contingência. 

4.Definir porta-voz que será responsável 

pela interlocução com veículos de 

comunicação.  

4.Definido em reunião de equipe secretário municipal 
de saúde Vilson Forgiarini. 
As informações serão repassadas por meio de: Carro 
de som, rádio local e facebook, página oficial da 
secretaria municipal de saúde.  

 

 

 

Vigilância 

Em Saúde 

1.Notificar imediatamente a Regional 

de Saúde. 

1.Realizar o contato telefônico imediato com a 7ª RS 
na presença de caso suspeito de COVID-19. 
 

2.Monitorar e manter registro 
atualizado dos casos suspeitos. 
 
 
 
 

2.Realizar monitoramento dos casos suspeitos,  a cada 
48 horas, em horários alternados, conforme o 
protocolo, preencher planilha com sintomas referidos, 
enviar diariamente até as 15h para regional de saúde.  

3.Monitorar e manter registro 
atualizado dos contatos próximos. 
 

3. Preenchimento de ficha dos contatos próximos (no 
mesmo domicílio), contendo informação de contato 
telefônico. Orientação quanto aos sinais de alarme. 
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 4.Capacitar profissionais de saúde 

através de reuniões de equipe sobre: 

4. 4.1 Detecção de possíveis casos suspeitos; 
4.2 Fluxo de notificação dos casos; 
4.3 Coleta e encaminhamento de amostras; 
4.4 Atuação diante de casos suspeitos ou viajantes 
oriundos dos países com transmissão local de 
COVID19; 
4.5 Medidas de biossegurança; 
4.6 Sensibilização da etiqueta respiratória; 

 
 
 

Laboratório 

1.Elaborar fluxo de local de coleta e 

encaminhamento de amostra de 

exame. 

1. Anexo II. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assistência 

1.Garantir acolhimento, 

reconhecimento precoce e controle 

de caso suspeito. 

 

 

 

1. Acolhida e avaliação rapidamente de todas as 
pessoas, independentemente da idade, que 
apresentem febre ou pelo menos um sinal ou 
sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, 
mialgia, cefaléia, prostração, dificuldade para 
respirar e batimento das asas nasais, entre outros). 
Este acolhimento e primeira abordagem será feito 
na porta de entrada das ubs, onde há delimitação de 
espaço entre um usuário e outro, sinalização no 
chão indicando distância segura, correntes e fitas 
delimitando os espaços. Precocemente, assim que 
identificado sintomático respiratório, este é 
direcionado a sala de consulta específica para este 
fim. Orienta-se a aguardar em pé para consulta, já 
utilizando máscara cirúrgica e orientado quanto a 
distância de segurança dos profissionais.  

2.Notificar imediatamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Realizar notificação imediata. 
O profissional da APS deve comunicar 
imediatamente o caso suspeito à Vigilância 
Epidemiológica para orientações e início das ações 
de controle e investigação (identificação da área de 
transmissão, dos contatos, casos secundários ou 
possíveis casos relacionados e histórico de viagens 
do caso suspeito). 

3.Organização do fluxo de 

atendimento para casos suspeitos, 

priorizando o isolamento domiciliar 

nos casos leves. 

3. Fluxo de atendimento estabelecido no Anexo I. 
 



MUNICÍPIO DE VITORINO – PR 
         SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ 09.118.695/0001-85 
  

11 

 

4.Orientar os profissionais dos 

serviços de saúde e a população 

sobre as medidas individuais e 

coletivas de prevenção e controle 

para o COVID. 

4.Informação à população 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 as mãos frequentemente com água e sabão 
por pelo menos 20 segundos ou na ausência de água 
e sabão, usar álcool gel;  
Manter os ambientes ventilados. 

 

 

 

 

5.Elaborar fluxo de transporte pré- 

hospitalar e inter-hospitalar para 

itinerários do paciente nos casos 

moderado e graves. 

5. Fluxo de transporte pré- hospitalar e inter-
hospitalar estabelecido no Anexo III. 
 

 

 
Situação 2: Presença de caso confirmado no município 

 
 
 
 

 
 

 

Gestão 

Atividade Ação 

1.Indicar referência municipal para 

contato. 

 

1.Indicada em reunião de equipe enfermeira Debora 
Rossari – responsável pela vigilância epidemilógica/ 
vigilância em saúde. 

 
2.Garantir insumos estratégicos.  
 

2.Realizado controle de estoque, checagem, 
aquisição conforme a necessidade, mantendo a 
disposição todos os EPIS e insumos necessários 
(Antibióticos, antitérmicos e analgésicos).  

3.Detalhar fluxo de atendimento para 

casos leves, moderados e graves. 

3.Fluxo de atendimento definido e descrito no 
Anexo I deste plano de contingência. 

4.Definir porta-voz que será responsável 

pela interlocução com veículos de 

comunicação. 

4.Definido em reunião de equipe secretário 
municipal de saúde Vilson Forgiarini. 
As informações serão repassadas por meio de: Carro 
de som, rádio local e facebook, página oficial da 
secretaria municipal de saúde. 

 

 

1.Notificar imediatamente a Regional de 

Saúde. 

1.Realizar o contato telefônico imediato com a 7ª RS 
na presença de caso suspeito de COVID-19. 
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Vigilância 

Em Saúde 

2.Monitorar e manter registro 
atualizado dos casos confirmados. 
 
 
 
 

2.Realizar monitoramento dos casos confirmados,  a 
cada 48 horas, em horários alternados, conforme o 
protocolo, preencher planilha com sintomas 
referidos, enviar diariamente até as 15h para 
regional de saúde.  

3.Monitorar e manter registro 
atualizado dos contatos próximos.  
 

3. Preenchimento de ficha dos contatos próximos 
(no mesmo domicílio), contendo informação de 
contato telefônico. Orientação quanto aos sinais de 
alarme. 

 

 
 
 

Laboratório 

1.Elaborar fluxo de local de coleta e 

encaminhamento de amostra de 

exame.  

1. Anexo II. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistência 

 

 

 

 

1.Garantir acolhimento, 

reconhecimento precoce e controle 

de caso suspeito e confirmado.  

 

 

 

1. Acolhida e avaliação rápida de todas as pessoas, 
independentemente da idade, que apresentem febre 
ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse 
seca, dor de garganta, mialgia, cefaléia, prostração, 
dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, 
entre outros).  
Este acolhimento e primeira abordagem será feito na 
porta de entrada das ubs, onde há delimitação de 
espaço entre um usuário e outro, sinalização no chão 
indicando distância segura, correntes e fitas 
delimitando os espaços. Precocemente, assim que 
identificado sintomático respiratório, este é 
direcionado a sala de consulta específica para este 
fim. Orienta-se a aguardar em pé para consulta, já 
utilizando máscara cirúrgica e orientado quanto a 
distância de segurança dos profissionais. 
 
1.1Nos suspeitos de infecção pelo SARS-CoV-2 será 
priorizado o atendimento, ofertando máscara cirúrgica 
imediatamente e isolando (acomodar a pessoa 
suspeita, em local ventilado e sem circulação de 
pessoas sem proteção) sempre que possível.  
 
1.2Realização de medidas de controle ambiental 
assistencial, atendimento realizado em sala específica 
própria para pacientes suspeitos e confirmados.  
 

2.Notificar imediatamente.  
 
 
 
 

2.Realizar notificação imediata. 
O profissional da APS deve comunicar imediatamente 
o caso suspeito à Vigilância Epidemiológica para 
orientações e início das ações de controle e 
investigação (identificação da área de transmissão, 
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dos contatos, casos secundários ou possíveis casos 
relacionados, histórico de viagens do caso suspeito e 
confirmado). 

3.Organização do fluxo de 

atendimento para casos suspeitos e 

confirmados, priorizando o 

isolamento domiciliar nos casos 

leves. 

3. Fluxo de atendimento estabelecido no Anexo I. 
 

4.Orientar os profissionais dos 

serviços de saúde e a população 

sobre as medidas individuais e 

coletivas de prevenção e controle 

para o COVID-19. 

 

 

 

5.Elaborar fluxo de transporte pré- 

hospitalar e inter-hospitalar para 

itinerários do paciente nos casos 

moderado e graves. 

4.Informação à população 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 as mãos frequentemente com água e sabão 
por pelo menos 20 segundos ou na ausência de água e 
sabão, usar álcool gel;  
Manter os ambientes ventilados. 

5. Fluxo de transporte pré- hospitalar e inter-
hospitalar estabelecido no Anexo III. 
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Situação 3: Presença de caso confirmado com transmissão local no município  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gestão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade Ação 

1.Indicar referência municipal para 

contato. 

 

1.Indicada em reunião de equipe enfermeira 
Debora Rossari – responsável pela vigilância 
epidemilógica/ vigilância em saúde. 

 
2.Garantir insumos estratégicos.  
 

2.Realizado controle de estoque, checagem, 
aquisição conforme a necessidade, mantendo a 
disposição todos os EPIS e insumos necessários 
(Antibióticos, antitérmicos e analgésicos).  

3.Detalhar fluxo de atendimento para 

casos leves, moderados e graves 

4.Fluxo de atendimento definido e descrito no 
Anexo I deste plano de contingência. 

4.Definir equipes profissionais para as 
ações de vigilância e resposta (equipes de 
campo).  
 

4.Definição da equipe da vigilância em saúde 
(nomes e escalas de plantões). Anexo IV. 
Dr. Jackson, Dra Patrícia, Enfª Debora, Enfª Elaine, 
Enfª Edilaura, Enfª Denise, Enfª Larissa. 

5.Definir porta-voz que será responsável 

pela interlocução com veículos de 

comunicação. 

5.Definido em reunião de equipe secretário 
municipal de saúde Vilson Forgiarini. 
As informações serão repassadas por meio de: 
Carro de som, rádio local e facebook, página oficial 
da secretaria municipal de saúde. 

6.Regular o acesso a leitos clínicos e de UTI 
nos Hospitais de Referência.  
 

6.Regulação exclusiva pela Central Estadual de 
Leitos  
Sistema CARE e SAMU.  

 

 

 

 

 

 

1.Notificar imediatamente a Regional 

de Saúde. 

1.Realizar o contato telefônico imediato com a 7ª 
RS na presença de confirmado suspeito de COVID-
19. 
 

2.Monitorar e manter registro 
atualizado dos casos confirmados. 
 
 
 
 

2.Realizar monitoramento dos casos confirmados,  
a cada 48 horas, em horários alternados, conforme 
o protocolo, preencher planilha com sintomas 
referidos, enviar diariamente até as 15h para 
regional de saúde.  
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Vigilância 

Em Saúde 

3.Intensificar o monitoramento da situação 
epidemiológica da COVID-19.  

 

3.Realização da vigilância epidemiológica e 
laboratorial de pacientes internados para 
monitoramento viral e detecção do vírus.  
3.1Acompanhamento sistemático de fontes oficiais 
de eventos de relevância em saúde pública (OMS, 
Ministério da Saúde). 
3.2Elaboração e divulgação de informes diários e 
alertas quando necessário.  

4.Reforçar a importância da comunicação e 
notificação imediata de casos suspeitos  
 

4.Reforçar sistematicamente o fluxo de notificação 
imediata, com listas de telefones de referências 
para a notificação amplamente divulgadas.  
 

5.Monitorar e manter registro atualizado 
dos contatos próximos.  

 

5.Preenchimento de ficha dos contatos próximos 
(no mesmo domicílio), contendo informação de 
contato telefônico. Orientação quanto aos sinais de 
alarme. 

6.Manter as informações técnicas 
direcionadas aos profissionais de saúde 
sempre atualizadas e em conformidade 
com as últimas publicações feitas por 
fontes oficiais (Ministério da Saúde, 
Organização Mundial da Saúde).  
 

6.Atualização e divulgação de manuais, guias, 
protocolos operacionais de vigilância, detecção e 
manejo clínico em conjunto com as áreas técnicas 
afins.  
 

7.Emitir alertas epidemiológicos e/ou 
Notas informativas quando necessário. 
 

7.Divulgação de Notas Informativas para as RS e 
SMS sobre a situação epidemiológica nos 
municípios do Paraná, em especial aqueles já 
considerados em situação de epidemia.  
 

8.Manter canais de comunicação imediata 
para notificação e orientações técnicas.  
 

8.Disponibilização de telefones de contato/24 
horas dos envolvidos.  
 

9.Instituir regime de sobreaviso e plantões 
de final de semana.  
 

9.Plantões dos setores envolvidos (áreas técnicas) 
e presenciais nos finais de semana de acordo com 
escala definida no Anexo IV.   
 

10.Monitorar o comportamento dos casos 
de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos 
sistemas de informação da rede, para 
permitir avaliação de risco e apoiar a 
tomada de decisão.  
 

10.Monitoramento semanal da Rede de Unidades 
Sentinelas dos casos de Síndrome Gripal (SG) e 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).  
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 11.Apoiar medidas para capacitação dos 
profissionais de saúde em temas 
relacionados à: detecção de casos 
suspeitos; fluxo de notificação dos casos; 
coleta e encaminhamento de amostras; 
condutas diante de casos suspeitos ou 
confirmados para COVID-19; medidas para 
prevenção, controle e de biossegurança  
 

11.Utilizar ferramentas on-line, principalmente.  
 

12.Prover insumos às equipes de vigilância.  
 

12.Aquisição de EPIs destinados às equipes da 
vigilância.  
 

13.Atualizar os cadastros de profissionais e 
serviços de apoio na resposta a COVID-19.  
 

13.Manter lista atualizada com nome, número de 
telefone e e-mail dos contatos considerados 
referências para as áreas técnicas e de gestão da 
saúde.  
13.1Manter lista atualizada com nome, número de 
telefone e e-mail dos contatos dos plantões 
regionais.  

 

 
 
 

Laboratório 

1.Elaborar fluxo de local de coleta e 

encaminhamento de amostra de 

exame. 

1. Anexo II. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assistência 

1.Padronização das ações para a 
detecção precoce de pessoas 
caracterizadas como casos suspeitos de 
infecção pela COVID-19.  

 

1.Realização de medidas de prevenção e controle, 
conforme Protocolo de Manejo Clínico para COVID-
19 na Atenção Primária, do Ministério da Saúde 2020 
e conforme o Fluxo de atendimento do Estado do 
Paraná (citado anteriormente).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Acolhida e avaliação rápida de todas as pessoas, 
independentemente da idade, que apresentem febre 
ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório 
(tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaléia, 
prostração, dificuldade para respirar e batimento 
das asas nasais, entre outros). 
Este acolhimento e primeira abordagem será feito na 
porta de entrada das ubs, onde há delimitação de 
espaço entre um usuário e outro, sinalização no chão 
indicando distância segura, correntes e fitas 
delimitando os espaços. Precocemente, assim que 
identificado sintomático respiratório, este é 
direcionado a sala de consulta específica para este 
fim. Orienta-se a aguardar em pé para consulta, já 
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2.Realizar o manejo clínico dos casos 

de infecção pela COVID-19.  

 

 

 

utilizando máscara cirúrgica e orientado quanto a 
distância de segurança dos profissionais. 
 
2.1Nos suspeitos de infecção pelo SARS-CoV-2 será 
priorizado o atendimento, ofertando máscara 
cirúrgica imediatamente e isolando (acomodar a 
pessoa suspeita, em local ventilado e sem circulação 
de pessoas sem proteção) sempre que possível.  
 
2.2Realização de medidas de controle ambiental 
assistencial, atendimento realizado em sala 
específica própria para pacientes suspeitos e 
confirmados.  

 
2.3Seguir os cinco momentos de higienização das 
mãos: I) antes de contato com a pessoa suspeita de 
infecção pela COVID-19; II) antes da realização de 
procedimentos; III) após risco de exposição a fluidos 
biológicos; IV) após contato com a pessoa suspeita; e 
v) após contato com áreas próximas à pessoa 
suspeita.  
 
2.4Utilização dos EPIS conforme preconizado pelo 
Ministério da Saúde.  
 
2.5Monitoramento dos casos suspeitos em 
isolamento domiciliar por 14 dias ou até o descarte 
do caso, através de visita domiciliar e/ou contato 
telefônico.  
 
2.6Monitoramento dos casos confirmados por 14 
dias.  
 
 

3.Realizar atendimento de forma 
oportuna e segura, considerando a 
condição clínica do usuário.  

 

3.Nos casos que não for possível o isolamento 
domiciliar em virtude da condição clínica do usuário, 
acionar transporte e encaminhar casos suspeitos 
para a unidade de referência de forma oportuna e 
segura, conforme protocolo e fluxo estabelecido 
pela Central de Regulação do SAMU e de leitos 
(Sistema CARE).  
 

4.Obter informações clínicas.  
 

4.Informação da Atenção Primária (SISAB).  
4.1Registro do atendimento no Sistema de 
Informação (e-SUS AB) CID 10 - U07.1 – Diagnóstico 
de doença respiratória aguda pela COVID-19, para 
registro de casos.  
4.2Atualização dos sistemas SISAB e eSUS AB.  
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4.3Compartilhamento das informações com a 
vigilância epidemiológica. 
 

5.Apoiar a equipe da vigilância na 
realização de busca ativa dos contatos.  
 

5.Utilização da definição de contato próximo 
preconizado pelo Ministério da Saúde.  
5.1Acompanhamento, através de visitas domiciliares 
e/ou contatos telefônicos, todos os contatos 
próximos de casos suspeitos, reforçando 
apresentação de sinais e sintomas.  
5.2Na presença de sinais e sintomas de 
agravamento, orientar que procure o serviço de 
saúde para avaliação e encaminhamento.  
5.3Registro atualizado do acompanhamento dos 
contatos e disponibilizá-los para a Secretaria 
Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica para 
orientações e início das ações de controle e 
investigação.  
 

6.Realizar notificação imediata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Realizar notificação imediata. 
6.1A notificação é imediata (Portaria nº 264/2020) e 
deve ser realizada pelo meio de comunicação mais 
rápido disponível, em até 24 horas a partir do 
conhecimento de caso que se enquadre na definição 
de suspeito.  
6.2 O profissional da APS deve comunicar 
imediatamente o caso suspeito à Vigilância 
Epidemiológica para orientações e início das ações 
de controle e investigação (identificação da área de 
transmissão, dos contatos, casos secundários ou 
possíveis casos relacionados, histórico de viagens do 
caso suspeito e confirmado). 

7.Adotar medidas para reduzir casos 
graves e óbitos.  

 

7.Realização de manejo clínico adequado, conforme 
o Protocolo de Manejo Clínico para COVID-19 na 
Atenção Primária, do Ministério da Saúde 2020 e 
conforme o Fluxo de atendimento do Estado do 
Paraná (citado anteriormente).  
 

8.Orientar constantemente a população 
sobre medidas de prevenção e controle.   

 

8.Informação à população na oportunidade das 
visitas domiciliares e nas unidades de saúde sobre: 
Etiqueta respiratória: ao tossir ou espirrar, cobrir o 
nariz e a boca com lenço e descartar no lixo após o 
uso; Higiene das mãos com água e sabonete líquido 
ou álcool 70%, após tossir ou espirrar; Higiene das 
mãos frequentemente com água e sabonete líquido 
por pelo menos 40 segundos ou na ausência de água 
e sabonete líquido, usar desinfetante para mãos à 
base de álcool; manter os ambientes ventilados.  
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Atenção 
Ambulatorial 

e 
Especializada 

1.Suspender os atendimentos a 
pacientes (consultas, exames e 
procedimentos eletivos), excetuando-se 
os atendimentos essenciais, tais como 
gestantes de alto risco, cardiologia, 
nefrologia e oncologia.  

1.Os atendimentos que forem agendados devem ser 
programados evitando o acumulo de pessoas.  
Os serviços devem buscar alternativas para apoio 
aos municípios na definição da necessidade de 
atendimentos de consultas iniciais e retornos nas 
diversas especialidades, seguindo as orientações 
especificas de cada serviço.  

 
 
 
 
 
 

Transporte 
de pacientes 

1.Elaborar fluxo de transporte Pré-
hospitalar e Inter-hospitalar para 
itinerários do paciente nos casos 
moderado e graves. 

1.Fluxo de transporte pré- hospitalar e inter-
hospitalar estabelecido no Anexo III. 
 

2.Suspender o transporte sanitário para 
fora do município.  
 

2.Mantidos apenas o transporte de urgência e 
emergência, e para manutenção de tratamentos de 
alta complexidade, hemodiálise, gestação de alto 
risco e a critério das Secretarias Municipais de 
Saúde.  
2.1Adotar medidas de precaução para garantia de 
um transporte sanitário adequado e seguro.  
 

3.Transporte emergencial de casos 
suspeitos de COVID-19.  
 

3.Deverá ser realizado na modalidade terrestre.  
 

4.Transporte interinstitucional de casos 
suspeitos ou confirmados.  
 

4.Evitar o transporte interinstitucional de casos 
suspeitos ou confirmados. Se a transferência do 
paciente for realmente necessária, seguir as 
orientações da NOTA TÉCNICA Nº 04/2020 
GVIMS/GGTES/ANVISA.  

 
6. Óbito Domiciliar 

 
Na ocorrência de óbito domiciliar em casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 serão 
tomadas as seguintes condutas: 

 
6.1 Equipe de Saúde  
 
De imediato, após a informação da ocorrência de óbito suspeito ou confirmado de 
COVID-19, o médico atestante deve notificar a equipe de vigilância em saúde. Esta deve 
proceder a investigação do caso; 
Todos os membros da equipe devem utilizar EPIS de acordo com orientações já 
realizadas; 
Realizar a coleta de exame caso não tenha realizado em vida. Nos casos que o paciente já 
realizou a coleta e não possui resultado do exame até a data do óbito, ou que este tenha 
sido negativo, deve-se realizar nova coleta a fim de preservar o material biológico. A data 
deve ser realizada em até 3 horas após o óbito ou no máximo em até 12 horas da 
ocorrência do óbito; 
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Preparar o corpo, manuseando o mínimo possível, realizando o tamponamento de 
orifícios para evitar extravasamento de fluidos corpóreos; 
Enrolar o corpo com lençol; 
Colocar o corpo em saco impermeável próprio; 
Envolver o corpo em um segundo saco plástico “externo”; 
Desinfetar este saco plástico externo com álcool, hipoclorito de sódio; 
Não manipular o corpo, evitando o contato direto após a embalagem; 
Identificar no saco externo: nome completo do falecido, data de nascimento, nome da 
mãe, e informações relativas ao risco biológico: COVID-19, Agente Biológico Classe de 
Risco 3; 
A declaração de óbito deverá ser emitida pelo médico assistente da equipe; 

 
6.2Escala de plantão   
 

       Anexo VI deste plano de contingência.  
 

6.3Funerárias  
 
Os profissionais que farão a manipulação do corpo a fim de colocá-lo no caixão, devem 
utilizar avental impermeável, luvas, máscaras cirúrgicas e óculos de proteção; 
O corpo deve ser acomodado em urna a ser lacrada e desinfetada externamente com 
álcool 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante indicado; 
Uma vez finalizado o transporte proceder a desinfecção do veículo; 
Os funerais devem ser evitados; 
Na ocorrência de óbito no período noturno que impossibilite o sepultamento o corpo 
deverá ser recolhido até a funerária a fim de permanecer até o horário de abertura do 
cemitério no próximo dia; 

 
6.4Familiares 
  
Os familiares que presenciarem o óbito deverão evitar o contato direto com o corpo; 
Devem realizar a desinfeção do local e de objetos após a retirada do corpo; 
Deverão permanecer em isolamento domiciliar por quatorze dias e procurar 
atendimento médico imediato caso desenvolvam sintomas neste período; 

 
 
7. Referência Municipal para Contato  
 
Nome: Debora Rossari – Enfermeira  
Responsável pela Vigilância Epidemiológica/Vigilância em Saúde 
Telefone: (46)3227-1326 
Endereço de E-mail: debora.rossari@gmail.com  
 
 

mailto:debora.rossari@gmail.com
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8. Insumos e EPIS Indispensáveis para enfrentamento do COVID-19 
 
Estoque atual 

Insumo e/ou EPI Apresentação Quantidade disponível 

Álcool líquido  Frasco 1.000 ml 52 

Álcool em gel  Galão de 5 L 20 

Avental descartável de polipropileno, manga longa Unidade 116 

Jaleco em tecido  Unidade  30 

Luva de vinil para procedimento tamanho M  Caixas com 100 um 20 

Luva de procedimento em látex, tamanho G Caixas com 100un 80 

Luva de procedimento em látex, tamanho M Caixas com 100un 90 

Luva de procedimento em látex, tamanho P Caixas com 100un 120 

Luva de procedimento em látex, tamanho PP Caixas com 100un 32 

Luva cirúrgica estéril, nº 8,5 Unidade 50 

Luva cirúrgica estéril, nº 8,0 Unidade 74 

Luva cirúrgica estéril, nº 7,5 Unidade 30 

Luva cirúrgica estéril, nº 7,0 Unidade 70 

Luva cirúrgica estéril, nº 6,5 Unidade 90 

Macacão impermeável de segurança Unidade 38 

Máscara cirúrgica  Unidade  800 

Máscara N95  Unidade  70 

Máscara dupla em tecido  Unidade  120 

Óculos de proteção Unidade  30 

Óculos de segurança Unidade  5 

Protetor facial e/ou Viseira Unidade  12 

Sapato de segurança antiderrapante  Unidade  41 

Touca ou turbante Pacote com 100 Unid 5 

Uniforme de proteção confeccionado em tecido (destinado 
a profissionais de saúde na assistência direta aos pacientes/ 
linha de frente) 

Unidade  26 

Vestimenta impermeável de segurança Unidade  10 

Azitromicina 500 mg Unidade  2.100 

Dipirona 500 mg cp  Unidade  45.500 

Dipirona 500 mg/ml gotas  Unidade  600 

Paracetamol 500 mg cp Unidade  50.000 

Paracetamol 200 mg/ml gotas  Unidade  1.100 

 

Todos os funcionários da secretaria municipal de saúde receberam seus EPIS em tempo 
oportuno. Foi realizado registro em ficha específica de entrega de EPI e orientados quanto 
ao uso e zelo. 
Referente ao estoque de material ambulatorial, este é feito mensalmente e aguardamos 
ainda o recebimento de alguns itens como: máscara cirúrgica e álcool gel. Atualmente 
estamos mantendo um estoque razoável e suficiente para os atendimentos.  
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ANEXO I - Fluxo de Atendimento Durante Pandemia 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
    

 
   
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Definição de quadro clínico 

Síndrome Gripal  – Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, 

acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória. • Em crianças: considera-se também obstrução nasal, 

na ausência de outro diagnóstico específico. • Em Idosos: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios específicos de 

agravamento como sincope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. 

Síndrome respiratória aguda grave – SRAG – Síndrome Gripal que apresente: dispneia/ desconforto respiratório OU Pressão persistente 

no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto. • Em crianças: observar também 

batimentos de asas do nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 

Entrada do caso Contato Telefônico UBS/ UAPSF 

Caso Suspeito 

Sintomático Respiratório 

Não Sim 

Realizar 

orientações 

pertinentes 

ao caso 

Caso Suspeito 

Não 

Sim 

Necessita 

atendimento 

interno? 

Todos os casos de SG e 

SRAG serão notificados 

pelo enfermeiro 

assistencial através do 

link: 

https://covid19.appsaude

.pr.gov 
Comunicar Epidemiologia 

 

Casos 

leves e 

moderados 

Orientar cuidados, 

sinais de piora, 

quando procurar 

UBS, isolamento 

domiciliar, fornecer 

medicamentos e 

atestado se 

necessário e colher 

termo de declaração 

(Anexo VII) 

Enviar equipe até 

residência do paciente 

para avaliação do caso 

ou solicitar que o 

mesmo venha até a 

Unidade; 

Avisar equipe da 

chegada do paciente; 

Avaliar paciente e 

manejar conforme 

definição de caso. 

 

Monitorar via telefone a cada 24h paciente 

com mais de 60 anos e portadores de 

condições clínicas de risco e a cada 48h nos 

demais casos. Monitorar contatos 

domiciliares a cada 2 dias, reavaliando 

quadro clínico; 

 

Informar paciente sobre sua condição, bem 

como sobre resultado de exames quando 

colhidos; 

Reforçar necessidade de isolamento 

domiciliar. 

Acolhimento 

Sim Não 

Orientações 

pertinentes 

ao caso, 

reforçando 

importância 

de não 

procurar 

UBS sem 

necessidade 

e orientar 

quarentena 

Fornecer 

máscara e 

álcool em gel 

antes da 

entrada na 

Unidade, 

encaminhar 

paciente para 

atendimento 

médico em 

área limpa, 

liberando-o o 

mais rápido 

possível; 

Orientações 

pertinentes 

ao caso e 

reforçar 

quarentena 

 

Casos Graves 

 

 

Casos graves 

 

Casos 

leves e 

moderados 

 

Fornecer 

máscara e álcool 

em gel antes da 

entrada na UBS, 

encaminhar 

paciente para 

atendimento 

médico em sala 

de atendimento 

de sintomáticos 

respiratórios, 

fornecer 

medicamentos e 

atestado se 

necessário, 

orientar 

isolamento 

domiciliar e 

colher termo de 

declaração 

(Anexo III) 

Orientar sinais 

de piora e 

liberar o mais 

breve possível. 

Avaliação rápida e 

acionamento da 

equipe assistencial; 

encaminhamento 

para sala de 

atendimento de 

sintomáticos 

respiratórios/ 

emergência; 

Estabilizar paciente; 

Acionar SAMU para 

regular caso ou 

incluir no CARE, 

dependendo do caso; 

Encaminhar paciente 

conforme regulação  

e avisar equipe que 

receberá o paciente 

sobre o caso; 

Investigar e avaliar 

contatos domiciliares 

Acompanhar 

evolução do caso 

junto à instituição 

para qual o paciente 

foi encaminhado e 

também acompanhar 

resultados dos 

exames se coletados 

pela unidade 

sentinela. 
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ANEXO II - Fluxo de Notificação e Coleta de Amostras e Teste Rápido 
Doença por Coronavírus – COVID 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 

Anexo III 

 

 
 
 
 
 

 

Síndrome Gripal  – Indivíduo com quadro 

respiratório agudo, caracterizado por 

sensação febril ou febre, mesmo que 

relatada, acompanhada de tosse OU dor de 

garganta OU coriza OU dificuldade 

respiratória.  

 

Síndrome respiratória aguda grave – 

SRAG – Síndrome Gripal que apresente: 

dispneia/ desconforto respiratório OU 

Pressão persistente no tórax OU saturação 

de O2 menor que 95% em ar ambiente OU 

coloração azulada dos lábios ou rosto 

 

Profissional da saúde ou 

Segurança Pública em 

atividade; 

Contato domiciliar dos 

profissionais acima; 

Potencial doador de órgãos. 

 

 

População em geral 

 

Notificar no notifica COVID-19 

https://covid19.appsaude.pr.gov

br/ 

Realizar Teste Rápido 

 
Não realizar Teste Rápido 

 

Não coletar amostra respiratória 

 

Isolamento do paciente por 14 dias; 

Isolamento e monitoramento de contatos 

domiciliares por 14 dias; 

Monitorar pacientes a cada 48h e em casos 

de risco a cada 24h; 

Atualizar planilha de acompanhamento e 

repassar à Regional de Saúde. 

 

 

Após 14 dias, encerrar o caso no 

notifica COVID-19 

https://covid19.appsaude.pr.govbr/ 

 

Incluir o paciente no CARE ou 

acionar Samu 192 para 

regulação do caso 

Providenciar transporte do 

paciente com todas as medidas 

de segurança para equipe e 

paciente 

Verificar diariamente se a 

instituição que recebeu o 

paciente realizou notificação do 

caso no SIVEP-GRIPE 

Acompanhar diariamente através 

do GAL, resultado da coleta de 

amostra respiratória do paciente 

Isolamento e monitoramento de contatos 

domiciliares por 14 dias; 

Incluir paciente na planilha de 

acompanhamento e repassar à Regional de 

Saúde. 

 

 

Após 14 dias, encerrar o caso no 

SIVEP-GRIPE 

 

 

Se evoluir 

para SRAG 
 

Óbitos com suspeita de 

COVID-19, sem coleta de 

amostra, amostra em 

andamento, ou amostra com 

resultado negativo, 

COLETAR TESTE RÁPIDO 
 

https://covid19.appsaude.pr.govbr/
https://covid19.appsaude.pr.govbr/
https://covid19.appsaude.pr.govbr/
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ANEXO III - Fluxo de Transporte Pré Hospitalar  
Doença por Coronavírus – COVID 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Síndrome respiratória aguda grave – 

SRAG – Síndrome Gripal que apresente: 

dispneia/ desconforto respiratório OU 

Pressão persistente no tórax OU saturação 

de O2 menor que 95% em ar ambiente OU 

coloração azulada dos lábios ou rosto 

 

Incluir o paciente no sistema 

CARE (usuários já cadastrados) 

ou acionar Samu 192 para 

regulação do caso (enfermeiro e 

médico assistencial).  

Providenciar transporte do 

paciente com todas as 

medidas de segurança para 

equipe e paciente. 

Verificar diariamente se a 

instituição que recebeu o 

paciente realizou notificação do 

caso no SIVEP-GRIPE e 

acompanhar resultados de 

exames. 

 

Se paciente evoluir 

para SRAG 

Todas as unidades 

básicas de saúde 

farão a regulação. 
 

Seguir orientação médica e da 

vigilância epidemiológica para 

transporte.  

Acomodar paciente em 

ambulância própria, definida 

exclusivamente para transporte 

de pacientes sintomáticos 

respiratórios.  

SRAG Situação Gravíssima – 

Transporte será realizado pelo SAMU e 

em caso de indisponibilidade de 

transporte de veículo pelo SAMU, o 

município será o responsável pelo 

transporte (será informado pelo SAMU). 
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ANEXO IV – EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COVID-19 
 

Escala 

TELEFONES PARA CONTATO: 46-3227-1326 / 46-3227-1160 
Obs: No período das 07h às 19h, haverá revezamento 12h/36h entre os médicos Dr. Jackson e Dra Patrícia, e enfermeiras Denise e 
Larissa. Das 19h às 07h, mantém os médicos, e fica a Enfermeira Debora. Em caso de um dos membros da equipe serem afastados por 
algum motivo, Enfermeiras Elaine e Edilaura serão convocadas. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segunda – Feira  Terça – Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  Sexta-Feira Sábado Domingo Feriados 

 
Das 07h as 

19h 
 

1 Enf. 
Assistencial 

1 Médico 
Assistencial 

 
 
 

 
Das 07h as 

19h 
 

1 Enf. 
Assistencial 

1 Médico 
Assistencial 

 

 
Das 07h as 

19h 
 

1 Enf. 
Assistencial 

1 Médico 
Assistencial 

 

 
Das 07h as 

19h 
 

1 Enf. 
Assistencial 

1 Médico 
Assistencial 

 

 
Das 07h as 

19h 
 

1 Enf. 
Assistencial 

1 Médico 
Assistencial 

 

 
Das 07h as 19h 

 
1 Enf. 

Assistencial 
1 Médico 
conforme 

escala (dia par 
ou ímpar) 

 
Das 07h as 

19h 
 

1 Enf. 
Assistencial 

1 Médico 
conforme escala 

(dia par ou 
ímpar) 

 
Das 07h as 

19h 
 

1 Enf. 
Assistencial 

1 Médico 
conforme 

escala (dia par 
ou ímpar) 

Das 19h as 
07h 

 
1 Enf. Vig. 
Epidem. 

1 Médico 
conforme escala 

(dia par ou 
ímpar) 

 
 
 
 

Das 19h as 
07h 

 
1 Enf. Vig. 
Epidem. 

1 Médico 
conforme 
escala (dia 

par ou ímpar) 

Das 19h as 
07h 

 
1 Enf. Vig. 
Epidem. 

1 Médico 
conforme 
escala (dia 

par ou ímpar) 

Das 19h as 
07h 

 
1 Enf. Vig. 
Epidem. 

1 Médico 
conforme 
escala (dia 

par ou ímpar) 

Das 19h as 
07h 

 
1 Enf. Vig. 
Epidem. 

1 Médico 
conforme 
escala (dia 

par ou 
ímpar) 

Das 19h as 07h 
 

1 Enf. Vig. 
Epidem. 

1 Médico 
conforme 

escala (dia par 
ou ímpar) 

Das 19h as 
07h 

 
1 Enf. Vig. 
Epidem. 

1 Médico 
conforme escala 

(dia par ou 
ímpar) 

Das 19h as 
07h 

 
1 Enf. Vig. 
Epidem. 

1 Médico 
conforme 

escala (dia par 
ou ímpar) 
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ANEXO V – Fluxo de Atendimento – Ocorrência de óbito domiciliar suspeito ou confirmado 
de COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBS RECEBE INFORMAÇÃO DA 

OCORRÊNCIA DO ÓBITO 

CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO 

DE COVID-19 

SIM NÃO  

COMUNICAÇÃO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

E MÉDICO ASSISTENTE PLANTONISTA EQUIPE DE PLANTÃO SE 

DESLOCA PARA ATENDIMENTO 

DE PCR 

REALIZA ATENDIMENTO 

CONFORME PROTOCOLO E 

ENCAMINHAMENTOS 

EQUIPE EM ESCALA SE DESLOCA PARA 

O DOMICÍLIO 

MÉDICO ASSISTENTE CONSTATA 

ÓBITO, PREENCHE DOCUMENTAÇÃO 

EQUIPE PROCEDE COM O PREPARO DO CORPO 

CONFORME ORIENTAÇÕES DA SESA-PR 

ACIONA FUNERÁRIA DE PLANTÃO 

PARA TRANSPORTE DO CORPO 

EQUIPE ORIENTA OS FAMILIARES 

QUANTO AO FUNERAL E 

DESINFECÇÃO DO LOCAL  
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ANEXO VI – Ocorrência de óbito domiciliar suspeito ou confirmado de COVID-19 
 

Escala de Plantão 

TELEFONES PARA CONTATO: 46-3227-1326 / 46-3227-1160 
OBS: Caso algum profissional, por motivo de doença não puder se fazer presente quando acionado para o atendimento, será feito 
contato com outro colega de imediato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda – Feira  Terça – Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  Sexta-Feira Sábado Domingo Feriados 

 
Das 07h as 

19h 
 

1 Enf. 
Assistencial 

1 Médico 
Assistencial 

 
 
 

 
Das 07h as 

19h 
 

1 Enf. 
Assistencial 

1 Médico 
Assistencial 

 

 
Das 07h as 

19h 
 

1 Enf. 
Assistencial 

1 Médico 
Assistencial 

 

 
Das 07h as 

19h 
 

1 Enf. 
Assistencial 

1 Médico 
Assistencial 

 

 
Das 07h as 

19h 
 

1 Enf. 
Assistencial 

1 Médico 
Assistencial 
 

 
Das 07h as 

19h 
 

1 Enf. 
Assistencial 

1 Médico 
conforme 

escala (dia par 
ou ímpar) 

 
Das 07h as 

19h 
 

1 Enf. 
Assistencial 

1 Médico 
conforme 
escala (dia 

par ou ímpar) 

 
Das 07h as 

19h 
 

1 Enf. 
Assistencial 

1 Médico 
conforme 

escala (dia par 
ou ímpar) 

Das 19h as 
07h 

 
1 Enf. Vig. 
Epidem. 

1 Médico 
conforme 

escala (dia par 
ou ímpar) 

 
 
 
 

Das 19h as 
07h 

 
1 Enf. Vig. 
Epidem. 

1 Médico 
conforme 
escala (dia 

par ou ímpar) 

Das 19h as 
07h 

 
1 Enf. Vig. 
Epidem. 

1 Médico 
conforme 
escala (dia 

par ou ímpar) 

Das 19h as 
07h 

 
1 Enf. Vig. 
Epidem. 

1 Médico 
conforme 
escala (dia 

par ou ímpar) 

Das 19h as 
07h 

 
1 Enf. Vig. 
Epidem. 

1 Médico 
conforme 
escala (dia 

par ou 
ímpar) 

Das 19h as 
07h 

 
1 Enf. Vig. 
Epidem. 

1 Médico 
conforme 

escala (dia par 
ou ímpar) 

Das 19h as 
07h 

 
1 Enf. Vig. 
Epidem. 

1 Médico 
conforme 
escala (dia 

par ou ímpar) 

Das 19h as 
07h 

 
1 Enf. Vig. 
Epidem. 

1 Médico 
conforme 

escala (dia par 
ou ímpar) 
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ANEXO VII - TERMO DE DECLARAÇÃO 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

RG nº __________________________, CPF nº___________________________, residente e 

domiciliado na _________________________________________ Bairro ________________, 

CEP__________________, na cidade de ____________________________, 

Estado_________, declaro que fui devidamente informado(a) pelo médico(a)                    

Dr.(a) _____________________________ sobre a necessidade de isolamento a que devo ser 

submetido(a), bem como as pessoas que residem no mesmo endereço ou dos trabalhadores 

domésticos que exercem atividades no âmbito residencial, com data de início 

_______________, previsão de término __________, local de cumprimento da medida 

_________________________ . 

Nome das pessoas que residem no mesmo endereço que deverão cumprir 

medida de isolamento domiciliar: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3.____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6.____________________________________________ 

Assinatura da pessoa sintomática: ______________________________ 

Data: ______/______/______ Hora: ______: ________ 
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ANEXO VIII 
 
 

Orientação de Afastamento do Trabalho - Gestantes 
 
 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que declara 
Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

Considerando a condição de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19) e a 
necessidade premente de envidar todos os esforços em reduzir a transmissibilidade e 
oportunizar manejo adequado dos casos leves na rede de atenção primária à saúde e dos 
casos graves na rede de urgência/emergência e hospitalar;  

Considerando a necessidade de dar efetividade às medidas de saúde para resposta à 
pandemia do coronavírus (covid-19) previstas na Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 
2020; 

Considerando o Decreto de Lei Estadual 4230 de 16 de Março de 2020, § 2º que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19  

Considerando a Lei nº 13.979/2020, art. 3º, §3º que descreve sobre a falta justificada 
ao serviço público ou à atividade laboral privada no período de ausência decorrente das 
medidas previstas neste artigo; 

 
 Resolve: 
 
 Recomendar afastamento presencial das atividades de trabalho da segurada 
__________________________________________________, Gestante de ____ semanas, 
por um período de 14 dias, a contar da data de hoje, sendo que este afastamento pode ser 
revogado ou estendido, de acordo com a evolução epidemiológica ou orientações do 
Ministério da Saúde. Salientamos ainda, que a segurada poderá desenvolver suas atividades 
de trabalho de forma remota, se houver necessidade e/ou interesse por parte do 
empregador. 
 
 
 

__________________________ 
Carimbo e assinatura do médico 

  
 
 
 

Vitorino, _____/_____/___________. 
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ANEXO IX 
 
 
 

Orientação de Afastamento do Trabalho - Idosos 
 
 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que declara 
Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

Considerando a condição de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19) e a 
necessidade premente de envidar todos os esforços em reduzir a transmissibilidade e 
oportunizar manejo adequado dos casos leves na rede de atenção primária à saúde e dos 
casos graves na rede de urgência/emergência e hospitalar;  

Considerando a necessidade de dar efetividade às medidas de saúde para resposta à 
pandemia do coronavírus (covid-19) previstas na Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 
2020; 

Considerando o Decreto de Lei Estadual 4230 de 16 de Março de 2020, § 2º que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19  

Considerando a Lei nº 13.979/2020, art. 3º, §3º que descreve sobre a falta justificada 
ao serviço público ou à atividade laboral privada no período de ausência decorrente das 
medidas previstas neste artigo; 

 
 Resolve: 
 
 Recomendar afastamento presencial das atividades de trabalho do(a) segurado(a) 
__________________________________________________, Idoso, por um período de 14 
dias, a contar da data de hoje, sendo que este afastamento pode ser revogado ou estendido, 
de acordo com a evolução epidemiológica ou orientações do Ministério da Saúde. 
Salientamos ainda, que a segurada poderá desenvolver suas atividades de trabalho de forma 
remota, se houver necessidade e/ou interesse por parte do empregador. 
 
 
 

__________________________ 
Carimbo e assinatura do médico 

  
 
 
 

Vitorino, _____/_____/___________. 


