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1 INTRODUÇÃO
O Plano de Contingência é um documento elaborado com o intuito de auxiliar a Prefeitura de Mandirituba
na resposta ao enfrentamento de um possível surto do novo Coronavírus (COVID-19) originado na cidade
de Wuhan, na China. Este vírus, responsável por doença respiratória, pode determinar sérios danos às
pessoas e à economia dos entes integrantes do Sistema Único de Saúde.
Neste documento serão definidas medidas de prevenção e controle da pandemia COVI-19, 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, vigilância epidemiológica
sensível e oportuna, bem como ações de comunicação. Essas diretrizes têm por objetivo auxiliar os
serviços de saúde na mitigação dos processos epidêmicos, comunicação de risco e na redução da
morbimortalidade por esta doença. As equipes de saúde desenvolvem diversas atividades de rotina, que
dão sustentação às ações que serão aplicadas no Plano de Contingência.
 PLANO DE CONTINGÊNCIA DO PARANÁ
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/PLANOCOVID19final.pdf

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.

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.

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).
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Período de transmissibilidade
O que se sabe é que 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 suficiente de quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas que uma
pessoa infectada passa a transmitir o vírus.

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 do novo coronavírus 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.
 COMO É DEFINIDO UM CASO SUSPEITO DO CORONAVÍRUS?
http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3514

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

Diagnóstico laboratorial
Em serviços de saúde PÚBLICOS, é necessária a coleta de 1 (uma) amostra respiratória. Esta amostra
deverá ser encaminhada com urgência para o LACEN. 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.
 MANUAL DE COLETA DE AMOSTRAS LACEN
http://www.lacen.saude.pr.gov.br/arquivos/File/Manuais/Manual_de_Coleta_e_Envio_de_Amostras_Biologicas_Re
v_Nov_2017.pdf

Tratamento
Não há nenhum antiviral específico recomendado para o tratamento de infecções por COVID-19. Pessoas
infectadas com este vírus devem receber tratamento para auxiliar no alívio de sintomas. Para casos
severos, tratamento deve incluir suporte de terapia intensiva.
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2 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 água e sabonete por pelo menos 30 segundos,
 respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para
as mãos à base de álcool; 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.
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3 DEFINIÇÃO DE CASO
De acordo com o Boletim Informativo do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública
Ministério da Saúde (MS) | COE-nCoV 01/2020, descreve-se abaixo a definição de caso. As áreas de
transmissão local atualizadas podem ser encontradas no link (saude.gov.br/listacorona).

 PROTOCOLO DE MANEJO CLINICO COVID-19
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-coronavirus.pdf

5

4 NOTIFICAÇÃO DE CASOS
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/2019-ncov). Ao preencher o formulário eletrônico de notificação,
baixar o pdf da ficha de notificação e enviar eletronicamente para coecoronapr@gmail.com. Os casos que
também atendem a definição de caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG1 ) devem ser
notificados concomitantemente no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP –
Gripe).
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5 PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL: COVID-19

Objetivo

Informar a
população
sobre o COVID
19

Garantir
insumos e
medicamentos
e recursos
humanos para
prevenção e
tratamento de
pacientes
acometidos
pela COVID-19

Medidas
preventivas de
contágio

AÇÕES
Divulgar diariamente medidas de
prevenção da COVID-19 em facebook,
twitter, whatssap e site da prefeitura
Emitir boletim diário às 10h e 17h sobre
situação do coronavírus em Mandirituba.
Distribuir material informativos nos
estabelecimentos de saúde e comercio local
(cartazes, folders e folhetos) contendo
medidas de prevenção e controle da
transmissão da COVID-19
Disponibilizar telefone para informações
sobre a COVID- 19, e partir de perguntas
padronizadas indicar a consulta médica na
unidade de saúde referência. O profissional
que estará dispoivel para atender as
ligações deverá coletar informação e
quando necessário entrar em contato com
as unidades de saúde para reserva de
consulta médica indicando o local e horário
ao paciente, esta medida tem por objetivo
diminuir o tempo de espera em locais de
atendimento de saúde e agilizar o
acolhimento ao paciente com suspeita de
COVID 19. Horário das 8h às 22h
Realizar levantamento de quantidade de
insumos e medicamentos necessários ao
tratamento de pacientes acometidos com
COVID 19, e monitorar a utilização dos
insumos
Solicitar aquisição de materiais necessários
em carater emergencial, e garantir
disponibilidade em todos estabelecimentos
de saúde. Em caso de indisponibilidade de
materiais para compra será solicitado o
apoio da Secretaria de Saúde do Estado do
Paraná e da 2ª Regional de Saúde.
Suspender fruição de férias e licenças de
servidores da secretaria de saúde
Realizar contratação de equipe técnica de
saúde em carater emergencial (médicos,
enfermeiros e técnicos de enfermagem
Ofertar alcool em gel para pacientes que
adentrem os estabelecimentos
gererenciados pela prefeitura (sem que o

Responsável

Prazo
IMEDIATO

Secretaria de
Saúde e
Departamento de
comunicação

IMEDIATO

IMEDIATO

Secretaria de
Saúde

A partir de
23/03/2020

IMEDIATO

Secretaria de
Saúde, Secretaria
de Administração

IMEDIATO

A partir de
23/03/2020
A partir de
23/03/2020
Equipe assistencial
e administrativa

IMEDIATO
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paciente manuseio o frasco)

Realizar higienização de superficies e locais
de potencial contaminação conforme
protocolo

Equipe
assistencial,
administrativa e
higienização

Suspender visita a pacientes internados no
HMM, sendo permitido somente o
Equipe assistencial
acompanhante (este não poderá pertencer
e administrativa
ao grupo de risco)
Suspender atendimento odontológico
eletivo. Nas unidades das localidades de
Areia Branca dos Assis, Central e Lagoinha
manterão atendimento odontológico
APS; ESB
EMERGENCIAL. Os demais servidores da
equipe deverão auxiliar na implementação
do Plano de Contingencia da COVID 19
Suspender atendimentos em grupos de
fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e
nutrição do ambulatório hospitalar, sendo
Secretaria de
realizados apenas atendimentos eletivos
Saúde e Gestão
com hora marcada. Os servidores da
Hospitalar
equipe deverão auxiliar na implementação
do Plano de Contingencia da COVID 19
Suspender atividades coletivas realizadas
pelo NASF e CAPS. Os servidores da equipe
Secretaria de
deverão auxiliar na implementação do
Saúde e APS
Plano de Contingencia da COVID 19
Suspender transporte de acompanhante de
Transporte
pacientes a hospitais e ambulatórios
sanitário
Suspender agendamento de procedimentos
Secretaria de
eletivos (coleta de exames citopatológico e
Saúde e APS
ECG)
As salas de vacinação serão realocadas em
Secretaria de
espaços escolares e Teatro Municipal, essa
Saúde e Secretaria
medida visa diminuir fluxo de pacientes nas
de educação
unidades de saúde
Limitar solicitação de exames médicos,
Secretaria de
sendo solicitados apenas exames de caráter
Saúde e APS
emergencial
Viabilizar trabalho remoto dos servidores
em risco, ou dispensar quando a função
não for passível de trabalho remoto.
Composição de grupo de risco: gestantes,
Secretarias
idosos, doentes crônicos (hipertensos,
Municipal
diabéticos, cardíacos, imunossuprimidos e
pessoas com doenças respiratória). O fluxo
de dispensa será definido pelo Recurso
Humanos e SMS

IMEDIATO

IMEDIATO

IMEDIATO

IMEDIATO

IMEDIATO

IMEDIATO
IMEDIATO

IMEDIATO

IMEDIATO

A partir de
23/03/2020
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Disponibilizar estrutura física externa ao
lado do Hospital Municipal de Mandirituba
Secretaria de
para realização de TRIAGEM DE
Saúde
ATENDIMENTO PARA PACIENTES COM
SINTOMAS RESPIRATÓRIOS.
Suspender eventos públicos ou particulares
Secretarias
com mais de 50 pessoas (teatro, bailes,
Municipal
eventos igrejas, centro de convivência )
Suspender aulas em rede pública (creches
Secretaria de
e escolas) bem como cursos, capacitações
Educação
e treinamentos presenciais.
Orientar e fiscalizar a utilização de EPI's em
Secretaria de
comércios em funcionamento (mercados,
saúde e Secretaria
farmácias, agencia bancária)
de Defesa
Orientar distância de minimamente 1
Secretaria de
metro em filas para serviços essências
saúde e Secretaria
(agência bancária, supermercados,
de Defesa
farmácias
Os atendimentos de Obstetrícia serão
Secretaria de
realizados no espaço do CAPS.
Saúde
A realização das ecografias serão apenas
Secretaria de
emergências e obstétricas
Saúde
Os atendimentos de Pediatria serão
Secretaria de
realizados no espaço do CAPS.
Saúde
Os agentes de saúde deverão ligar para
pacientes agendados e solicitar
informações de saúde, aqueles pacientes
que não apresentam queixas poderão ter
Secretaria de
suas receitas renovadas e entregues pelos
Saúde; Equipe
acs (necessidade de renovação APENAS
assistencial e
grupo de saúde mental). O objetivo dessa
administrativa
medida é diminuir a circulação de pacientes
sadios nas unidades de saúde e aumentar a
disponibilidade de vagas para atendimentos
com sintomas suspeitos
Realizar reunião instrutiva com a
coordenação local dos estabelecimentos de
saúde
Realizar reuniões virtuais sobre situação do
Secretaria de
município semanalmente ou quando
GESTÃO
saúde, atenção
ESTRATÉGICA solicitado pela gestora
farmacêutica e
coordenação local
Elencar profissional para ser porta-voz de
informações sobre COVID-19 no município
Monitorar estoque de insumos e
medicamentos

A partir de
23/03/2020

A partir de
23/03/2020
A partir de
23/03/2020
A partir de
23/03/2020

IMEDIATO
A partir de
23/03/2020
A partir de
23/03/2020
A partir de
23/03/2020

IMEDIATO

IMEDIATO

9

6 HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS: 5 MOMENTOS PARA REALIZAR A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
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7 HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS COM SOLUÇÃO ALCOÓLICA
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8 HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS E UTILIZAÇÃO DE EPI’S PARA CASOS
SUSPEITOS COVID-19
RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE

RECEPCIONISTA

PACIENTE
SUSPEITO DE
COVID-19

HIGIENIZAÇÃO
DE MÃOS COM
ALCOOL 70%
HIGIENIZAÇÃO DE
MÃOS COM
ALCOOL 70% E
USO DE MÁSCARA
CIRURGICA

ATENDIMENTO DE CASO SUSPEITO (CONSULTÓRIO OU SALA DE ATENDIMENTO)

PROFISSIONAL DE
SAÚDE

PACIENTE SUSPEITO
DE COVID-19

HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS COM ALCOOL
70%, USO DE JALECO/AVENTAL,
MASCARA CIRURGICA, PARA
VISUALIZAÇÃO DE FARINGE COM
ABAIXADOR DE LÍNGUA DEVE-SE
UTILIZAR MÁSCARA N95

HIGIENIZAÇÃO DE
MÃOS COM ALCOOL
70% E USO DE
MÁSCARA CIRURGICA

COLETA DE AMOSTRA RESPIRATÓRIA EM CONSULTÓRIO OU SALA DE ATENDIMENTO

PROFISSIONAL DE
SAÚDE

PACIENTE SUSPEITO
DE COVID-19

HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS COM ALCOOL
70%, USO DE JALECO/AVENTAL +
AVENTAL DESCARTÁVEL, MASCARA N95,
ÓCULOS DE PROTEÇÃO E LUVAS DE
PROCEDIMENTO

HIGIENIZAÇÃO DE
MÃOS COM ALCOOL
70% E MÁASCARA
CIRURGICA APÓS AS
COLETAS

Observação: Os EPI’s descartáveis utilizados devem ser desprezados como resíduo infectante do
Grupo A (saco branco leitoso).
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9 FLUXOGRAMA PARA ATENDIMENTO E DETECÇÃO PRECOCE DE COVIC-19 EM
MANDIRITUBA

13

14

15

OBJETIVO

Gestão de
Casos Suspeitos

Vigilância em
saúde

- Identificação e
monitoramento
de casos
suspeitos

- Monitoramento

CASOS SUSPEITOS
AÇÕES
- Referência municipal para
contato
- Local para atendimento de caos
suspeitos : unidades Básicas de
Saúde e tenda anexa ao hospital
municipal, montada
exclusivamente para este fim.
- Comunicar imediatamente a
Vigilância Epidemiológica do
município
- Porta-voz responsável pela
interlocução com veículos de
comunicação.
Telefone disponível ao público
para dúvidas:
Notificar imediatamente a
Regional de Saúde
Monitorar e manter registro
atualizado dos casos suspeitos
Monitorar e manter registro
atualizado dos contatos próximos

Laboratório

- coleta de
material para
análise

Os exames serão coletados no
Hospital Municipal e/ou nas
Unidades de Saúde, conforme as
orientações do manual de coleta
e envio de amostra ao LACEN)
Garantir acolhimento,
reconhecimento precoce e
controle de caso suspeito
Notificar imediatamenteà
Segunda regional de Saúde

Assistência

- Monitoramento

Organização do fluxo de
atendimento para casos
suspeitos, priorizando o
isolamento domiciliar nos casos
leves
Orientar os profissionais dos
serviços de saúde e a população
sobre as medidas individuais e
coletivas de prevenção e controle
para o COVID-19
Fluxo de transporte préhospitalar e inter-hospitalar para

RESPONSÁVEL

PRAZO

CLÁUDIA

Imediato

Atenção Básica

Imediato

Enfermeiros
responsáveis pelas
unidades de saúde

Imediato

Dra. Marina

Imediato

(41) 99142-9775
(41) 99118-7042
Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA)
Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA)
Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA)
Atenção Básica
Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA)
Atenção Básica
Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA)
Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA)
Atenção Básica
Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA)

Imediato
Imediato
Imediato

Imediato

Imediato

Imediato
Imediato

Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA) e
Vigilância Sanitária
(ZILÉA)

Imediato

Atenção Básica
Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA)

Imediato

itinerários do paciente nos casos
moderado e graves
PRESENÇA DE CASO SUSPEITO
- Referência municipal para
contato
- Local para atendimento de caos
suspeitos : unidades Básicas de
Saúde e tenda anexa ao hospital
municipal, montada
exclusivamente para este fim.
Gestão

Vigilância em
saúde

Laboratório

Assistência

- Monitoramento

- Monitoramento

- coleta de
material para
análise

- Comunicar imediatamente a
Vigilância Epidemiológica do
município
- Porta-voz responsável pela
interlocução com veículos de
comunicação.
Telefone disponível ao público
para dúvidas:
Notificar imediatamente a
Regional de Saúde
Monitorar e manter registro
atualizado dos casos
confirmados, através de planilha
e acompanhamento dos sintomas
Monitorar e manter registro
atualizado dos contatos próximos
Os exames serão coletados no
Hospital Municipal e/ou nas
Unidades de Saúde, conforme as
orientações do manual de coleta
e envio de amostra ao LACEN)
Garantir acolhimento,
reconhecimento precoce e
controle de caso suspeito e
confirmado.
Notificar imediatamente o caso
suspeito.
Os casos suspeitos e
confirmados, quando de
sintomas leves, receberão
atendimento domiciliar e serão
monitorados diariamente
Orientação aos profissionais dos
serviços de saúde e à população
sobre as medidas individuais e
coletivas de prevenção e controle
para o COVID-19.

HOSPITAL MUN.

CLÁUDIA

Imediato

Atenção Básica

Imediato

Enfermeiros
responsáveis pelas
unidades de saúde

Imediato

Dra. Marina

Imediato

(41) 99142-9775
(41) 99118-7042
Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA)

Imediato

Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA)

Imediato

Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA)

Imediato

Atenção Básica
Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA)

Imediato

Atenção Básica
Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA)

Imediato

Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA)

Imediato

Atenção Básica
Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA)
Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA) e
Vigilância Sanitária
(ZILÉA)

Imediato

Imediato

O transporte pré-hospitalar e
Imediato
Atenção Básica
inter-hospitalar de paciente nos
Vigilância
Epidemiológica
casos moderado e graves será
(CLÁUDIA)
feito nas ambulâncias para o
HOSPITAL MUN.
hospital de referência
PRESENÇA DE CASO CONFIRMADO COM TRANSMISSÃO LOCAL NO MUNICÍPIO
- Referência municipal para
Imediato
CLÁUDIA
contato
- Local para atendimento de caos
Imediato
suspeitos : unidades Básicas de
Saúde e tenda anexa ao hospital
Atenção Básica
municipal, montada
exclusivamente para este fim.
- Identificação e
Gestão de
monitoramento
Casos Suspeitos de casos
- Comunicar imediatamente a
Imediato
Enfermeiros
responsáveis pelas
suspeitos
Vigilância Epidemiológica do
unidades de saúde
município
- Porta-voz responsável pela
Imediato
Dra. Marina
interlocução com veículos de
comunicação.
Telefone disponível ao público
(41) 99142-9775
para dúvidas:
(41) 99118-7042
Vigilância
Notificar imediatamente a
Imediato
Epidemiológica
Regional de Saúde
Vigilância em
saúde

- Monitoramento

Monitorar e manter registro
atualizado dos casos suspeitos
Monitorar e manter registro
atualizado dos contatos próximos

Laboratório

Assistência

- coleta de
material para
análise

- Monitoramento

Os exames serão coletados no
Hospital Municipal e/ou nas
Unidades de Saúde, conforme as
orientações do manual de coleta
e envio de amostra ao LACEN)
Garantir acolhimento,
reconhecimento precoce e
controle de caso suspeito e
confirmado.
Notificar imediatamente o caso
suspeito.
Os casos suspeitos e
confirmados, quando de
sintomas leves, receberão
atendimento domiciliar e serão
monitorados diariamente
Orientação aos profissionais dos
serviços de saúde e à população
sobre as medidas individuais e

(CLÁUDIA)
Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA)
Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA)
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Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA)

Imediato
Imediato
Imediato
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Imediato
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(CLÁUDIA)
Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA) e

Imediato

Imediato

coletivas de prevenção e controle
para o COVID-19.
O transporte pré-hospitalar e
inter-hospitalar de paciente nos
casos moderado e graves será
feito nas ambulâncias para o
hospital de referência

Vigilância Sanitária
(ZILÉA)
Atenção Básica
Vigilância
Epidemiológica
(CLÁUDIA)
HOSPITAL MUN.

OBSERVAÇÃO:
Hospital de referência:

Hospital Nossa Senhora Do Rocio
Rua Rocha Pombo, 1080 - Centro, Campo Largo - PR, 83601-350

Imediato

