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Objetivo:
Este plano ter como objetivo nortear as ações do
serviço de saúde no municipio de Laranjal. Tendo como
centro para acolhimento desses pacientes a UBS sede.

Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana pelo
novo Coronavírus (nCov) – Covid - 19
Introdução
O Plano de Contingência é um documento elaborado com o intuito de auxiliar o Municipio de
Laranjal na resposta ao enfrentamento de um possível surto do novo Coronavírus (COVID19) 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 as responsabilidades do
Estado do Paraná e municípios, em parceria com o Ministério da saúde e estabelecida uma
organização necessária, de modo a atender a situações de emergência relacionadas à
circulação do vírus no Estado do Paraná. Visa à 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 do
Sistema Único de Saúde desenvolvem diversas atividades de rotina, que dão sustentação às
ações que serão aplicadas no Plano de Contingência.

A avaliação de risco da OMS, a partir de 27/01/2020, classifica a evolução deste eventocomo
de Risco Muito Alto para a China e, de Alto Risco para o nível regional eglobal.
Em 30/01/2020, a OMS declarou o surto de Doença Respiratória Aguda pelo 2019-nCoVcomo
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional(ESPII).
Assim, todos os países devem estar preparados para conter a transmissão do vírus eprevenir
a sua disseminação, por meio de vigilância ativa com detecção precoce, isolamento e manejo
adequado dos casos, investigação/monitoramento dos contatos e notificaçãooportuna.

Coronavírus
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do
coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença
chamada de coronavírus (COVID-19).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi
em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia,
parecendo uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as
crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os
coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e
beta coronavírus OC43,HKU1.
Os coronavírus são vírus presentes em animais, incluindo camelos, gatos e morcegos e,
alguns deles, em humanos, e podem causar desde resfriado comum até doenças mais graves.
Alguns coronavírus podem causar doenças graves com impacto importante em termos de
saúde pública, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), identificada em 2002, e
a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), identificada em2012.

Alguns vírus são altamente contagiosos (como sarampo), enquanto outros são menos. Ainda
não está claro com que facilidade o coronavírus se espalha de pessoa para pessoa.

Apesar disso, a transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal
com secreções contaminadas, como:
•
•

Gotículas desaliva;
Espirro;

•

Tosse;
•
Catarro;
•
Contato pessoal próximo, como toque ou aperto demão;
•
Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz
ou olhos.
Os coronavírus apresentam uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe.
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.

O Covid-19 é um novo coronavirus que ainda não havia sido identificado em humanos.
A suscetibilidade é geral e o espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo,
podendo variar de um simples resfriado até uma pneumonia grave.
Os sinais e sintomas clínicos referidos são principalmente respiratórios. O paciente pode
apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar. O quadro clínico inicial da doença é a
síndrome gripal, sendo recomendada a investigação de histórico de viagem à China ou contato
próximo com pessoas que tenham viajado para a China.
As características clínicas não são específicas e podem ser similares àquelas causadas por
outros vírus respiratórios, que também ocorrem sob a forma de surtos e, eventualmente,
circulam ao mesmo tempo, tais como influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial
respiratório, adenovírus, outros coronavírus, entre outros.

O diagnóstico laboratorial é realizado com a coleta da secreção da nasofaringe (SNF).
Considerando novos vírus ou novos subtipos virais em processos pandêmicos, esta coleta
pode ser realizada até o 7° dia do início dos sintomas (mas preferencialmente, até o 3°dia).
Até o momento, não há medicamento específico para o tratamento da Doença Respiratória
Aguda pelo 2019-nCoV. No entanto, medidas de suporte devem ser implementadas

O presente Plano de Contingência Municipal foi elaborado em consonância com o Plano
Estadual e tem como base 2 eixos:

Eixo I - Vigilância em Saúde
Eixo II - Assistência à Saúde

Eixo I - Vigilância em Saúde
a)

VigilânciaEpidemiológica

Doença respiratória aguda pelo 2019-nCoV –CID 10: B34.2 - Infecção por coronavírus de
localização não especificada

Objetivo Geral
- Orientar o Sistema de Vigilância em Saúde e a Rede de Unidades de Saúde do município
para atuação na identificação, notificação e investigação de casos suspeitos de Doença
Respiratória Aguda pelo Covid-19, de modo a evitar e/ou mitigar os riscos detransmissão.

Objetivos Específicos

- Evitar transmissão do vírus para profissionais de saúde, contatos próximos e população em
geral.;
- Orientar sobre a conduta frente aos contatospróximos;
- Disseminar informaçõesepidemiológicas;

Caso suspeito de Doença Respiratória Aguda pelo COVID-19
Definições de Caso Operacionais: Atualizações
1. CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)
● Situação 1 – VIAJANTE: 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 dispneia) E com histórico de
viagem para país ou estados com transmissão sustentada OU área com transmissão local nos
últimos 14 dias (figura1);

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 14dias

2. CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)
● Situação 3 - CONTATODOMICILIAR:

Pessoa que manteve contato domiciliar com caso confirmado por COVID-19 nos últimos 14
dias E 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). Nesta situação é importante observar a presença de outros
sinaisesintomascomo:fadiga,mialgia/artralgia,dordecabeça,calafrios,manchasvermelhaspelo
corpo, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência
(figura1).
3. CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)
● LABORATORIAL: Caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-PCR em tempo
real, pelo protocoloCharité.
● CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: Caso suspeito ou provável com histórico de contato próximo
ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente por COVID-19, que apresente febre OU
pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato, e para
o qual não foi possível realizar a investigação laboratorialespecífica.

4. OBSERVAÇÕES
● FEBRE: Considera-se febre aquela acima de 37,8°. Alerta-se que a febre pode não estar
presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos
ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações,
a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha
denotificação.
● CONTATO PRÓXIMO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DECOVID-19:

Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos);
Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por exemplo,
sendo tossida, tocando tecidos de papel usados com a mão nua);

Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior
a 2metros;
Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de reunião,
sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 metros;
Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuida diretamente de um caso COVID-19
outrabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso COVID-19 sem
equipamento de proteção individual recomendado (EPI) ou com uma possível violação do EPI;
Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos (em qualquer direção) de
um caso confirmado de COVID-19, seus acompanhantes ou cuidadores e os tripulantes que
trabalharam na seção da aeronave em que o caso estavasentado
● CONTATO DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DECOVID-19:
Uma pessoa que reside na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os residentes da
mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento, etc.
A avaliação do grau de exposição do contato deve ser individualizada, considerando-se, o
ambiente e o tempo de exposição.

Figura 1

Notificação e Registro

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).
Conforme orientação do novo Boletim da SVS/MS - Boletim Epidemiológico n 02, Fevereiro 2020,
ao preencher o formulário eletrônico de notificação, a unidade de atendimento pública ou privada
deverá baixar o pdf da ficha de notificação e enviar eletronicamente para a autoridade local
(vigilância

epidemiológica

municipal)

que

deverá

imediatamente enviar

para

o GVE

correspondente.

O fluxo de informação entre os diversos níveis do sistema de vigilância em saúde deve ser ágil
de modo a contemplar todos simultaneamente, ou seja, a informação de um caso deve ser
passada para todos os níveis ao mesmo tempo: nível central estadual, nível regional estadual e
nível municipal.
A informação de um caso suspeito ou de vários casos, informações da investigação,resultados
laboratoriais e conclusão do caso ou surto devem seguir o mesmofluxo.

Os casos que 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).
Diagnóstico laboratorial
Nao havendo laboratorio particular nem teste oferecidos pelo estado para realização na UBS,
os pacientes seram em caminhado para laboratorio da 5°Regional de saude, para realização da
coleta.
Sendo assim sera 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.

Prevenção
Medidas de Prevenção e Controle em Serviços de Saúde a serem adotadas na
Assistência à Saúde

O Programa de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde tem
como um dos seus objetivos principais prevenir a transmissão de doenças entre os pacientes,
profissionais de saúde e visitantes.
Conforme as informações atuais disponíveis, sugere-se que a via de transmissão pessoa a
pessoa do 2019-nCoV ocorre por meio de gotículas e contato.
A transmissão por aerossóis limita-se a procedimentos que geram aerossóis, como por
exemplo: intubacão traqueal, extubação, aspiração aberta das vias aéreas, broncoscopia,
fisioterapia, ressuscitação cardiopulmonar respiratória, necropsia envolvendo tecido pulmonar,
coleta de espécime clínico para diagnostico etiológico.

Dessa forma, as medidas de prevenção da transmissão viral nos serviços de saúde incluem:

1. Elaborar, por escrito, e manter disponíveis as normas e rotinas dos procedimentos adotados
na prestação de serviços de assistência à saúde aos pacientes suspeitos de infeção pelo
Covid-19;
2. Organizar o fluxo de atendimento aos pacientes suspeitos, com fornecimento de máscaras
cirúrgicas ao paciente sintomático ou identificado como suspeito, desde o momento em que
chegam naunidade;
3. Estabelecer medidas administrativas como capacitação dos profissionais de saúde e
garantia de suprimentos de equipamentos de proteção individual (EPI) aos pacientes
e profissionais envolvidos noatendimento;
4. Reforçar as medidas de precaução padrão, principalmente a higienização das mãos e a
etiquetarespiratória;
5. Garantir a ventilação em todas as áreas dos serviços de saúde e higiene ambiental
adequada.

Medidas de Prevenção para a Comunidade
No momento não há tratamento e vacina específicos para a infecção humana pelo 2019-nCoV.
As principais medidas de prevenção são:

1.
2.

Higiene de mãos com água e sabonete ou produtoalcoólico;
Etiqueta respiratória: quando tossir ou espirrar cobrir nariz e boca com lenço descartável
ou utilizar o antebraço. Descartar o lenço no lixo e higienizar as mãos com água e sabão
ou alcool gel;

3.

Procurar serviço de saúde caso apresente sintomasrespiratórios.

4.

A OMS não recomenda que indivíduos assintomáticos (ou seja, que não têm sintomas
respiratórios) na comunidade usem máscaras cirúrgicas. As máscaras são recomendadas
para as pessoas sintomáticas na comunidade.

Eixo 2 – Assistência à Saúde
Rede de Assistência

Organizar a rede de atenção para casos suspeitos e/ou confirmados de doença respiratória
pelo Covid-19 é uma das prioridades na elaboração dessePlano.

Considerando que a via de transmissão pessoa a pessoa do Covid-19 ocorre por meio de
gotículas e contato, os casos suspeitos com clínica leve e moderada podem ser atendidos em
Serviços Básicos de Saúde e somente os casos com maior gravidade que necessitem de
internação hospitalar serão referenciados para estabelecimentos de saúde especializados.

A UBS deverá dispor de equipamentos de proteção individual (EPI) para os funcionários e
máscara para fornecer aos pacientes suspeitos da doença.

A necessidade de internação hospitalar terá como base a avaliação clinico-epidemiológica
levando-se em consideração os fatores que possam representar risco ao paciente e a seus
contatos domiciliares.

FLUXO-GRAMA

Os casos suspeitos em casos agravados o paciente será encaminhado para o Hospital
Irmandande São Vicente de Paulo, onde hoje é nosso referencial.
Caso haja a necessidade de isolamento hospitalar seguiremos as orientações da NOTA
TÉCNICA Nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA
 Se um caso suspeito ou confirmado chegar via transporte móvel de urgência os profissionais
que realizaram o atendimento pré-hospitalar devem comunicar sobre os sintomas para o

serviços de atendimento ambulatorial ou de pronto atendimento
 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

Este plano foi criado em 20 a 22 de Março de 2020,Sujeito a alterações de acordo com as
ações determinada pela 5 Regional de saúde.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu,__________________________________________,RGnº______________, CPF
nº ___________________declaro que fui devidamente informado(a) pelo médico(a)
Dr.(a)__________________________________sobre
a
necessidade
de
_____________________(isolamento ou quarentena) a que devo ser submetido, com
data de início _______________, previsão de término__________, local de
cumprimento da medida_____________ ,bem como as possíveis conseqüências da
sua não realização.
PACIENTE /RESPONSAVEL
Nome: ____________ Grau de Parentesco: ______________
Assinatura: ____________________________
Identidade Nº: ___________
Data: ______/______/______ Hora: ______: ________
Deve ser preenchido pelo médico
Expliquei o funcionamento da medida de saúde pública a que o paciente
acima referido está sujeito, ao próprio paciente e/ou seu responsável, sobre riscos do
não atendimento da medida, tendo respondido às perguntas formuladas pelos
mesmos. De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável, está
em condições de compreender o que lhes foi informado. Deverão ser seguidas as
seguintes orientações:
____________________________________________________
Nome do médico: _____________________________________
Assinatura__________________________CRM ____________

NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO
O(A) Senhor(a) está sendo notificado sobre a necessidade de adoção de
medida sanitária de isolamento. Essa medida é necessária, pois visa a prevenir a
dispersão do vírus Covid-19.
Data de início:
Previsão de término:
Fundamentação:
Local de cumprimento da medida (domicílio):
Local: ______________ Data: ______/______/______ Hora: ______: ________

Nome
do
profissional
da
vigilância
epidemiológica:______________________Assinatura_____________Matrícula: _____
Eu, __________________________________________, documento de identidade ou
passaporte ___________________declaro que fui devidamente informado(a) pelo
agente da vigilância epidemiológica acima identificado sobre a necessidade de
isolamento a que devo ser submetido, bem como as possíveis conseqüências da sua
não realização.
Local: ___________________ Data: ______/______/______ Hora: ______: ________

Assinatura da pessoa notificada: _____________________________________
Ou
Nome e assinatura do responsável legal: _______________________________

