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1. INTRODUÇÃO

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou a
Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) como uma pandemia. Isso significa
que o vírus está circulando em todos os continentes e há ocorrência de casos
oligossintomáticos, o que dificulta aidentificação.
Coronavírus (CoV) pertence a uma ampla família de RNA vírus, o novo
coronavírus SARS-CoV-2 é uma nova cepa que ainda não havia sido
previamente identificada em humanos. 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.
Sua transmissão ocorre de pessoa para pessoa, 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.
O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo
variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Os principais sinais
e sintomas referidos são respiratórios, sendo que o paciente pode apresentar
febre, tosse e dificuldade para respirar.
O diagnóstico diferencial se dá entre doenças causadas por outros vírus
respiratórios como influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório,
adenovírus, coqueluche, infecções fúngicas e outros coronavírus.
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.
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 20
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.
Para que isso aconteça o município de São Miguel do Iguaçu elaborou este

plano de contingência, documento com o intuito de auxiliar na resposta ao
enfrentamento do novo Corona Vírus.

2. OBJETIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

•

Definir a estratégia de atuação de setores da Secretaria Municipal de Saúde
de São Miguel do Iguaçu, de acordo com as definições constantes neste
plano de contingência;

•

Garantir a detecção, notificação, investigação de casos suspeitos de forma
oportuna;

•

Organizar o fluxo de ações de prevenção e controle do Coronavírus-19);

•

Estabelecer insumos estratégicos na utilização de casos suspeitos;

•

Traçar estratégias para redução da transmissão da doença, por meio do
monitoramento e controle dos pacientes já detectados;

•

Estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos padronizados no
município para a resposta ao novo Corona Vírus.

•

Intensificar ações de capacitação dos profissionais de saúde da rede
municipal de saúde;

•

Garantir adequada assistência ao paciente, com garantia de acesso e manejo
clinico adequado;

•

Monitorar e avaliar a situação epidemiológica para orientar a tomada de
decisão;

•

Definir as atividades de educação, mobilização social e comunicação que
serão implementadas.

•

Definir o nível de resposta e estrutura a ser configurada em cada nível.

3. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO

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)

Febre1 E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para
respirar, entre outros2) E histórico de viagem para área com transmissão local, de
acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou
sintomas;
OU
Febre1 E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para
respirar, entre outros2) E histórico de contato próximo3 de caso suspeito para o
coronavírus (COVID-19), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais
ou sintomas;
OU
Febre1 OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para
respirar, entre outros2) E contato próximo3 de caso confirmado de coronavírus
(COVID-19) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos
sinais ou sintomas.
- Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes menores de 5 anos, idosos,
imunossuprimidos, gestantes 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
de notificação.
- Dor de garganta, coriza, batimento de asas nasais, cefaléia (dor de cabeça), irritabilidade/confusão, adinamia
(fraqueza)
- 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 fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado.

4. NOTIFICAÇÃO DE CASOS

A notificação imediata de casos suspeitos deve ser feita para a Vigilância em
Saúde através do telefone (45) 3565-6522 ou 3565-2956 OU para as Unidades de
Saúde do Município de São Miguel do Iguaçu, conforme residência do paciente para
a realização da triagem e preenchimento do formulário em anexo.
Segue abaixo a lista de unidades de saúde, com os devidos números de
telefone:
•

AURORA: 3540-1132

•

CENTRAL: 3565-7087

•

GAUCHA: 3565-7591

•

IPIRANGA: 3565-3437

•

NOVO MUNDO: 3565-7936

•

PANORAMA: 3565-2187

•

SANTA ROSA: 3543-1108

•

SÃO JORGE: 3550-1252

•

COMPLEXO HOSPITALAR: 3565-8190

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.

5. DEFINIÇÃO CASO SUSPEITO CORONAVÍRUS COVID-19 PARA
COLETA DE EXAME

Situação 1 – VIAJANTE INTERNACIONAL: pessoa que apresente febre OU
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 internacional de qualquer país nos últimos 14 dias; OU

Situação 2 – VIAJANTE NACIONAL: pessoa que apresente febre OU 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 área com transmissão sustentada: cidade de São Paulo; Rio de
Janeiro; Belo Horizonte; Distrito Federal nos últimos 14 dias; OU

Situação 3 - 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; OU

Situação 4 – PROFISSIONAIS DE LINHA DE FRENTE: (profissionais de saúde
e da segurança pública): 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);
*CONTATO PRÓXIMO:
•

Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos).

•

Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por

exemplo, gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido ou lenços de papel
usados e que contenham secreções);
•

Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância
inferior a 2 metros;

•

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 cuide diretamente de um caso de
COVID-19 ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso de
COVID-19 sem Equipamento de Proteção Individual (EPI) recomendado, ou com uma
possível violação do EPI;

•

Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos de distância (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
estava sentado.

6. PLANO DE CONTINGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO
IGUAÇU

O plano de contingência de São Miguel do Iguaçu está dividido em três
situações:
a) Presença de caso suspeito no município;
b) Presença de caso confirmado no município;
c) Presença de caso confirmado com transmissão local no município.

a) PRESENÇA DE CASO SUSPEITO NO MUNICÍPIO
ATIVIDADE
•

Indicar referência
municipal para
contato

•

Garantir insumos
estratégicos

•

Detalhar fluxo de
atendimento para
casos leves,
moderados e
graves

AÇÃO (como fazer)
•

Instituir o Comitê de
Operações de
Emergência (COE),
através de decreto
municipal, com
definição de sua
composição e
reuniões;

•

Prover e garantir
estoques estratégicos
de recursos materiais,
EPI, respiradores,
oxímetros,
medicamentos
ambulatoriais e
hospitalares;

•

Elaboração de
fluxograma para
atendimentos de
casos leves,
moderados e graves;

•

Designar servidores
da secretaria
municipal de saúde e
vigilância em saúde
com nomes, telefones
e escalas de plantão;

•

Divulgar amplamente
os boletins

GESTÃO

•

Definir porta-voz
que será
responsável pela
interlocução com
veículos de
comunicação.

epidemiológicos,
protocolos técnicos e
informações
pertinentes prevenção
e controle para
infecção humana pelo
COVID-19;

•

VIGILÂNCIA EM
SAÚDE

•

•

Divulgar as
informações sobre a
doença e medidas de
prevenção junto à
rede de serviços de
saúde e população;

•

Divulgar informações
para população em
geral em relação às
medidas de etiqueta
respiratória e
higienização das mãos
para o COVID-19;

•

Elaborar e apoiar a
divulgação das
medidas de prevenção
e controle da doença
junto à população e
nas redes de serviços
de saúde públicas e
privadas;

•

Realizar a notificação
de casos suspeitos a
9ª Regional de Saúde,
de acordo com a
definição do caso;

•

Notificar os casos
suspeitos e digitar na
plataforma E-SUSVe;

•

Preencher diariamente
a planilha de casos
suspeitos, contatos
próximos e
confirmados, e enviar
a 9ª RS;

Notificar
imediatamente a
Regional de Saúde;

Monitorar e manter
registro atualizado
dos casos
suspeitos;

•

Monitorar e manter
registro atualizado
dos contatos
próximos

•

Acessorar as unidades
de saúde nas ações
desenvolvidas em
relação ao COVID-19;

•

Monitorar rumores,
boatos e informações
equivocadas em
mídias sociais;

•

Acompanhar e
atualizar a
circulação/comportam
ento do vírus no Brasil
e no mundo, para as
equipes de saúde do
município;

•

Capacitar profissionais
de saúde sobre
detecção de possíveis
casos suspeitos; fluxo
de notificação de
casos e medidas de
biossegurança;

•

Divulgar a situação
epidemiológica do
novo Corona Vírus,
através de boletins
epidemiológicos
diários nas mídias
sociais;

•

Monitorar o
comportamento dos
casos de síndrome
gripal e síndrome
respiratória aguda
grave nos sistemas de
informação da rede,
para permitir avaliação
de risco e apoiar a
tomada de decisão;

•

Articular com a rede
de serviços privados
de atenção a saúde o
aprimoramento e a
detecção de possíveis

casos suspeitos do
novo Corona Vírus;

•
LABORATÓRIO

Elaborar fluxo de
local de coleta e
encaminhamento
de amostra de
exame (seguir as
orientações do
manual de coleta e
envio de amostra
ao LACEN)

•

Definir equipe de
coleta de amostras
nos casos suspeitos;

•

Definir equipe
administrativa junto a
vigilância, para
gerenciar as
estratégias referentes
as coletas de exames;

•

Realizar coleta,
armazenamento e
transporte de
amostras (swab de
nasofaringe e
orofaringe) dentro das
normas de
biossegurança;

•

Digitar no GAL os
exames solicitados,
preenchendo todos os
campos;

•

Encaminhar as
amostras para o Lacen
Fronteira (9ª Regional
de Saúde), dentro das
conformidades e em
tempo hábil;

•

Solicitar, junto ao
Lacen Fronteira (9ª
Regional de Saúde),
estoque estratégico de
insumos laboratoriais
para diagnóstico do
COVID-19, entre

•

Garantir
acolhimento,
recolhimento
precoce e controle
de caso suspeito;

•

Notificar
imediatamente;

•

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;

ASSISTENCIA

•

Elaborar fluxo de
transporte préhospitalar e interhospitalar para
itinerários do
paciente nos casos
moderado e
graves.

•

outros;
Realizar medidas de
prevenção e controle
para a população
quanto a lavagem de
mãos; etiqueta
respiratória; ambientes
ventilados e formas de
transmissão do vírus;

•

Construção e
padronização de
manejo clínico para os
casos do novo Corona
Vírus de acordo com o
Protocolo de Manejo
Clínico do Covid-19 na
atenção primária à
saúde;

•

Instituir equipe
itinerante de
teleatendimento aos
casos suspeitos, 24
horas;

•

Desenvolver
capacitações para os
profissionais de saúde
da equipe quanto ao
acolhimento, cuidado,
medidas de
isolamento, limpeza e
desinfecção de
superfícies,
higienização das
mãos;

•

Criar fluxogramas e
protocolos de
acolhimento, triagem e
espera por
atendimento para
usuários com sintomas

respiratórios descritos
no fluxo das Unidades
Básicas de Saúde –
UBS em anexo;
•

Nas notificações de
suspeitas, realizar
notificação e
comunicação imediata
a vigilância em saúde,
para orientação e
início das ações de
controle e
investigação;

•

Instituir que os
serviços de atenção
primária do município
passarão a atender
urgências e
emergências, dengue
e síndromes gripais a
partir do surgimento
do primeiro caso
suspeito;

•

Fica estipulado
transporte préhospitalar e interhospitalar para
pacientes com
suspeita de COVID19, o SAMU (192).

b) PRESENÇA DE CASO CONFIRMADO NO MUNICÍPIO
ATIVIDADE

GESTÃO

•

Indicar referência
municipal para
contato

•

Garantir insumos
estratégicos

•

Detalhar fluxo de
atendimento para
casos leves,
moderados e graves

•

Definir porta-voz
que será
responsável pela
interlocução com
veículos de
comunicação.

AÇÃO (como fazer)
•

Realizar
semanalmente
reuniões com os
componentes do
Comitê de Operações
de Emergência (COE);

•

Distribuir e controlar
estoque de recursos
materiais, EPI,
respiradores,
oxímetros,
medicamentos
ambulatoriais e
hospitalares;

•

Atualizar fluxograma
para atendimentos de
casos leves,
moderados e graves;

•

Manter e divulgar
servidores da
secretaria municipal
de saúde e vigilância
em saúde com nomes,
telefones e escalas de
plantão;

•

Divulgar diariamente
os boletins
epidemiológicos,
protocolos técnicos e
informações
pertinentes prevenção
e controle para
infecção humana pelo
COVID-19;

•

Divulgar as
informações sobre a
doença e medidas de
prevenção junto à
rede de serviços de
saúde público e

privado;

VIGILÂNCIA EM
SAÚDE

•

Notificar
imediatamente a
Regional de Saúde;

•

Monitorar e manter
registro atualizado
dos casos
suspeitos;

•

Monitorar e manter
registro atualizado
dos contatos
próximos

•

Divulgar informações
para população em
geral em relação às
medidas de etiqueta
respiratória e
higienização das mãos
para o COVID-19;

•

Elaborar e apoiar a
divulgação das
medidas de prevenção
e controle da doença
junto à população e
nas redes de serviços
de saúde públicas e
privadas;

•

Promover ações
integradas entre a
vigilância em saúde,
assistência, e órgãos
envolvidos na
prevenção e controle
da infecção pelo
COVID-19.
Realizar a notificação
de casos suspeitos e
confirmados a 9ª
Regional de Saúde, de
acordo com a
definição do caso;

•

•

Notificar os casos
suspeitos e
confirmados e digitar
na plataforma ESUSVe;

•

Preencher diariamente
a planilha de casos
suspeitos, contatos
próximos e
confirmados, e enviar
a 9ª RS;

•

Acessorar as unidades
de saúde nas ações

desenvolvidas em
relação ao COVID-19;
•

Monitorar rumores,
boatos e informações
equivocadas em
mídias sociais;

•

Acompanhar e
atualizar a
circulação/comportam
ento do vírus no Brasil
e no mundo, para as
equipes de saúde do
município;

•

Capacitar profissionais
de saúde sobre
detecção de possíveis
casos suspeitos; fluxo
de notificação de
casos, medidas de
biossegurança e
atuação diante de
casos confirmados;

•

Divulgar a situação
epidemiológica do
novo Corona Vírus,
através de boletins
epidemiológicos
diários nas mídias
sociais;

•

Monitorar o
comportamento dos
casos de síndrome
gripal e síndrome
respiratória aguda
grave nos sistemas de
informação da rede,
para permitir avaliação
de risco e apoiar a
tomada de decisão;

•

Articular com a rede
de serviços privados
de atenção a saúde o
aprimoramento e a
detecção de possíveis

casos suspeitos e
confirmados do novo
Coronavírus;

LABORATÓRIO

•

Elaborar fluxo de
local de coleta e
encaminhamento de
amostra de exame
(seguir as
orientações do
manual de coleta e
envio de amostra ao
LACEN)

•

Revisar e atualizar
definições de novas
evidências ou
recomendações do
Ministério da Saúde;

•

Estabelecer junto as
unidades de saúde a
importância de
implementar
precauções para
gotículas/aerosóis de
acordo com cada caso
e gravidade no
enfrentamento de
casos suspeitos ou
confirmados.

•

Manter a equipe de
coleta de amostras
nos casos suspeitos, e
treinar novos
profissionais para
realização de coletas;

•

Manter equipe
administrativa junto a
vigilância, para
gerenciar as
estratégias referentes
as coletas de exames;

•

Realizar coleta,
armazenamento e
transporte de
amostras (swab de
nasofaringe e
orofaringe) dentro das
normas de
biossegurança;

•

Digitar no GAL os

exames solicitados,
preenchendo todos os
campos;

ASSISTENCIA

•

Garantir
acolhimento,
recolhimento
precoce e controle
de caso suspeito;

•

Notificar
imediatamente;

•

Organização do
fluxo de
atendimento para
casos suspeitos,
priorizando o
isolamento
domiciliar nos casos
leves;

•

Encaminhar as
amostras para o Lacen
Fronteira (9ª Regional
de Saúde), dentro das
conformidades e em
tempo hábil;

•

Manter estoque
estratégico de
insumos laboratoriais
para diagnóstico do
COVID-19, entre
outros;

•

Realizar treinamentos
sobre novas
estratégias de
confirmação do
COVID-19;

•

Redefinir fluxos, caso
necessário,de coleta e
envio de amostras,
após a confirmação do
primeiro caso.
Reforçar e manter
medidas de prevenção
e controle para a
população quanto a
lavagem de mãos;
etiqueta respiratória;
ambientes ventilados e
formas de transmissão
do vírus;

•

•

Aplicação e
padronização de
manejo clínico para os
casos do novo Corona
Vírus de acordo com o
Protocolo de Manejo
Clínico do Covid-19 na

•

•

Orientar os
profissionais dos
serviços de saúde e
a população sobre
as medidas
individuais e
coletivas de
prevenção e
controle para o
COVID-19;
Elaborar fluxo de
transporte préhospitalar e interhospitalar para
itinerários do
paciente nos casos
moderado e graves.

atenção primária à
saúde, para avaliação
rápida de todas as
pessoas suspeitas,
garantindo assim a
agilidade na detecção
precoce dos casos;
•

Manter equipe
itinerante de
teleatendimento aos
casos suspeitos, 24
horas;

•

Atualizar capacitações
para os profissionais
de saúde da equipe
quanto ao
acolhimento, cuidado,
medidas de
isolamento, limpeza e
desinfecção de
superfícies,
higienização das
mãos;

•

Seguir fluxogramas e
protocolos de
acolhimento, triagem e
espera por
atendimento para
usuários com sintomas
respiratórios descritos
no fluxo das Unidades
Básicas de Saúde –
UBS em anexo;

•

Manter notificações de
suspeitas e
comunicação imediata
a vigilância em saúde,
para orientação e
início das ações de
controle e

investigação;
•

Instituir a divisão de
atendimentos: atenção
primária ficará
responsável pelos
atendimentos do
COVID-19 leves e
moderados. A unidade
central atenderá as
urgências e
emergências clínicas.
O pronto atendimento
ficará a cargo os
casos de COVID-19
graves. Casos que
necessitem
internamento
hospitalar, será
referenciado para o
Hospital Municipal
Padre Germano
Lauck, via sistema de
regulação de leitos;

•

Realizar
monitoramento dos
casos em isolamento
domiciliar através de
visita domiciliar e/ou
contato telefônico, até
o término dos sinais e
sintomas;

•

Manter transporte préhospitalar e interhospitalar para
pacientes com
suspeita e
confirmados de
COVID-19, o SAMU
(192).

c) PRESENÇA DE CASO CONFIRMADO COM TRANSMISSÃO LOCAL NO
MUNICÍPIO.
ATIVIDADE

GESTÃO

•

Indicar referência
municipal para
contato

•

Garantir insumos
estratégicos

•

Detalhar fluxo de
atendimento para
casos leves,
moderados e
graves

•

Definir porta-voz
que será
responsável pela
interlocução com
veículos de
comunicação.

AÇÃO (como fazer)
•

Realizar a cada três
dias, reuniões com os
componentes do
Comitê de Operações
de Emergência (COE);

•

Prover e garantir
estoque de recursos
materiais, EPI,
respiradores,
oxímetros,
medicamentos
ambulatoriais e
hospitalares;

•

Atualizar fluxograma
para atendimentos de
casos leves,
moderados e graves;

•

Atualizar e divulgar
servidores da
secretaria municipal
de saúde e vigilância
em saúde com nomes,
telefones e escalas de
plantão;

•

Divulgar diariamente
os boletins
epidemiológicos,
protocolos técnicos e
informações
pertinentes prevenção
e controle para
infecção humana pelo
COVID-19;

•

Divulgar as
informações sobre a
doença e medidas de
prevenção junto à
rede de serviços de
saúde público e

privado;

VIGILÂNCIA EM
SAÚDE

•

Notificar
imediatamente a
Regional de Saúde;

•

Monitorar e manter
registro atualizado
dos casos
suspeitos;

•

Monitorar e manter
registro atualizado
dos contatos
próximos

•

Divulgar as medidas
de prevenção e
controle da doença
junto à população e
nas redes de serviços
de saúde públicas e
privadas;

•

Articular junto a 9ª RS
a organização da rede
de atendimento aos
casos graves do novo
Coronavírus.

•

Recebimento de
notificações de casos
durante as 24h;

•

Notificar os casos
suspeitos e
confirmados e digitar
na plataforma ESUSVe;

•

Preencher diariamente
a planilha de casos
suspeitos, contatos
próximos e
confirmados, e enviar
a 9ª RS;

•

Acessorar as unidades
de saúde nas ações
desenvolvidas em
relação ao COVID-19;

•

Monitorar rumores,
boatos e informações
equivocadas em
mídias sociais;

•

Acompanhar e
atualizar a
circulação/comportam
ento do vírus no Brasil

e no mundo, para as
equipes de saúde do
município;
•

Divulgar a situação
epidemiológica do
novo Coronavírus,
através de boletins
epidemiológicos
diários nas mídias
sociais;

•

Monitorar o
comportamento dos
casos de síndrome
gripal e síndrome
respiratória aguda
grave nos sistemas de
informação da rede,
para permitir avaliação
de risco e apoiar a
tomada de decisão;

•

Revisar e atualizar
definições de novas
evidências ou
recomendações do
Ministério da Saúde;

•

Estabelecer junto as
unidades de saúde a
importância de
implementar
precauções para
gotículas/aerosóis de
acordo com cada caso
e gravidade no
enfrentamento de
casos suspeitos ou
confirmados;

•

Atualizar e capacitar
profissionais de saúde
sobre detecção de
possíveis casos; fluxo
de notificação de
casos, medidas de
biossegurança e
atuação diante de
casos confirmados;

•

LABORATÓRIO

Elaborar fluxo de
local de coleta e
encaminhamento
de amostra de
exame (seguir as
orientações do
manual de coleta e
envio de amostra
ao LACEN)

•

Manter a equipe de
coleta de amostras
nos casos suspeitos, e
treinar novos
profissionais para
realização de coletas;

•

Manter equipe
administrativa junto a
vigilância, para
gerenciar as
estratégias referentes
as coletas de exames;

•

Realizar coleta,
armazenamento e
transporte de
amostras (swab de
nasofaringe e
orofaringe) dentro das
normas de
biossegurança;

•

Digitar no GAL os
exames solicitados,
preenchendo todos os
campos;

•

Encaminhar as
amostras para o Lacen
Fronteira (9ª Regional
de Saúde), dentro das
conformidades e em
tempo hábil;

•

Manter estoque
estratégico de
insumos laboratoriais
para diagnóstico do
COVID-19, entre
outros;

•

Realizar treinamentos
sobre novas

estratégias de
confirmação do
COVID-19;
•

•

Garantir
acolhimento,
recolhimento
precoce e controle
de caso suspeito;

•

Notificar
imediatamente;

•

Organização do
fluxo de
atendimento para
casos suspeitos,
priorizando o
isolamento
domiciliar nos
casos leves;

ASSISTÊNCIA

•

•

Orientar os
profissionais dos
serviços de saúde
e a população
sobre as medidas
individuais e
coletivas de
prevenção e
controle para o
COVID-19;
Elaborar fluxo de
transporte préhospitalar e interhospitalar para
itinerários do
paciente nos casos

•

Redefinir fluxos, caso
necessário,de coleta e
envio de amostras,
após a confirmação do
primeiro caso.
Reforçar e manter
medidas de prevenção
e controle para a
população quanto a
lavagem de mãos;
etiqueta respiratória;
ambientes ventilados e
formas de transmissão
do vírus;

•

Aplicação e
padronização de
manejo clínico para os
casos do novo
Coronavírus de acordo
com o Protocolo de
Manejo Clínico do
Covid-19 na atenção
primária à saúde, para
avaliação rápida de
todas as pessoas
suspeitas, garantindo
assim a agilidade na
detecção precoce dos
casos;

•

Manter equipe
itinerante de
teleatendimento aos
casos suspeitos, 24
horas;

•

Atualizar capacitações
para os profissionais
de saúde da equipe
quanto ao

moderado e
graves.

acolhimento, cuidado,
medidas de
isolamento, limpeza e
desinfecção de
superfícies,
higienização das
mãos;
•

Seguir fluxogramas e
protocolos de
acolhimento, triagem e
espera por
atendimento para
usuários com sintomas
respiratórios descritos
no fluxo das Unidades
Básicas de Saúde –
UBS em anexo;

•

Manter notificações de
casos e comunicação
imediata a vigilância
em saúde, para
orientação e início das
ações de controle e
investigação;

•

Manter a divisão de
atendimentos: atenção
primária ficará
responsável pelos
atendimentos do
COVID-19 leves e
moderados. A unidade
central atenderá as
urgências e
emergências clínicas.
O pronto atendimento
ficará a cargo os
casos de COVID-19
graves;

•

Realizar
monitoramento dos

casos em isolamento
domiciliar através de
visita domiciliar e/ou
contato telefônico, até
o término dos sinais e
sintomas;
•

Manter transporte préhospitalar e interhospitalar para
pacientes com
suspeita e
confirmados de
COVID-19, o SAMU
(192).

5 COLABORADORES DA ESFERA MUNICIPAL RESPONSÁVEIS POR CASOS
SUSPEITOS DE COVID-19
Os colaboradores da esfera municipal responsáveis pela vigilância epidemiológica
do sarampo, imunização e do laboratório estão relacionados no Quadro 1.
Quadro 1 – Relação de coordenadores e técnicos responsáveis pelas Ações de Vigilância em
Sarampo, em esfera municipal, com respectivo e-mail e telefone de contato
Área

Nome

Função

Telefone

E-mail

Priscila Dorigon

Farmacêutica

(45) 3565-6673

vigisansmi@gmail.com

Mônica Luiza Saviatto

Enfermeira

(45) 3565-6673

monicasaviatto@hotmail.com

Volnei Schoninger

Atendente de
Farmácia

(45) 3565-6673

imunizacaosmi@gmail.com

Secretaria de
Saúde

Claudemir Nunes

Diretor de
Saúde

(45) 3565-1776

adm.saude@saomiguel.pr.gov.br

Laboratório

Volnei Schoninger

Atendente de
Farmácia

(45) 3565-6673

imunizacaosmi@gmail.com

Farmácia

Marcela Rodrigues

Farmacêutica

(45) 3565-1776

adm.saude@saomiguel.pr.gov.br

Assessoria de
imprensa na
Saúde

Loivanice Bamberg Reis

Diretora de
Imprensa

(45) 3565-8100

adm.saude@saomiguel.pr.gov.br

Vigilância
Epidemilógica

ANEXOS

Figura 1 – Casos suspeitos de COVID-19
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Figura 2 – Termo de isolamento

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DE
ISOLAMENTO
Eu____________________________________ RG nº:__________________
CPF nº:_____________________ declaro que fui devidamente informado pela Vigilância
em Saúde sobre a necessidade de ISOLAMENTO a que devo ser submetido, com data
de

início

__________________

previsão

de

término______________,

local

de

cumprimento da medida_____________________________________________, bem
como as possíveis conseqüências jurídicas da sua não realização.

PACIENTE ou RESPOSÁVEL
Nome:__________________________________________________
Grau de Parentesco:_______________________________________
RG:____________________________________________________
Data:____/____/_______ Hora: ____/_____/________.

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 os riscos do não
atendimento da medida, tendo respondido às perguntas formuladas pelos mesmos. De
acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou responsável, está em condições de
compreender o que lhes foi informado. Deverão ser seguidas as seguintes
orientações:_________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Carimbo do médico:_______________________________________________
Carimbo da autoridade sanitária:_____________________________________

OBSERVAÇÃO: EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, SERÁ DENUNCIADO AO
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Figura 3 – Fluxograma do SAMU

Figura 4 – Fluxograma de atendimento fast track

Figura 5 – Ficha de anamnese para atendimentos remotos

Ficha 5 – Fluxograma Atenção Básica

Ficha 6 – Fluxograma Complexo Hospitalar

***Hospital de referência para leitos de enfermaria e UTI: Hospital Municipal Padre
Germano Lauck.

Ficha 6 – Fluxograma Atenção Primária

Fluxograma na Atenção Primária
Paciente com qualquer sintoma de síndrome gripal
Febre-37,8°C (aferida ou referida)
° Tosse
Dificuldade respiratória
°

°

Dor de garganta

°

Controle precoce
•
•

Ofereça mascara cirúrgica para a pessoa e oriente quanto a forma correta de coloca-la, forneça
meios para a pessoa higienizar as mãos (álcool gel ou água e sabão).
A pessoa deve ser conduzida a uma área separada ou para uma sala especifica visando ao
isolamento respiratório, a sala deve ser mantida com a porta fechada, janela aberta e o ar
condicionado desligado.

Notificação Imediata
Estratificação da gravidade
e manejo químico
APS/ESF
Síndrome gripal confirmada:
-tosse ou dor de garganta ou
dificuldade respiratória
-Ausência de comorbidades que
indicam avaliação em centro de
referência/ Atenção especializada

SÍNDROME GRIPAL LEVE
MANEJO CLÍNICO NA APS:
MEDIDAS FARMACOLÓGICAS
•

•

Prescrição de fármacos para o controle de
sintomas, caso não haja nenhuma
contraindicação.
Prescrever oseltamivir se síndrome gripal e
pessoas com condições de risco

Medida clínica
- O acompanhamento do paciente deve ser feito a cada
Cuidados domésticos do
paciente em isolamento:
-Sempre reportar a equipe de saúde
que acompanha o caso o surgimento
de algum novo sintoma ou piora dos
pacientes já presentes.
-manter paciente em quarto isolado e
bem ventilado até o fim do período
sintomático, destacam-se os seguintes
fatores do cuidado do paciente em
isolamento: a higiene respiratória e os
hábitos saudáveis de alimentação,
todos os contatos domiciliares do
paciente também deverão realizar
isolamento domiciliar por 14 dias, caso
apresentarem os sintomas, deverão
entrar em contato com a equipe de
saúde, para receber atendimento.
Para mais informações sobre
orientação quanto ao isolamento
domiciliar do paciente e precauções
gerais e do cuidador, ver protocolo
do manejo clinico

48 horas. Preferencialmente por telefone, caso seja
necessário acompanhamento presencial realizar visita no
domicilio do paciente, sempre que possível.
- manter uma alimentação balanceada e uma boa oferta
de líquidos.
Verificar situação vacinal para a gripe (se grupo de
risco: gestantes, crianças puérperas e idosos) e
vacinar se necessário.

Reavaliação/ acompanhamento clínico

Apresenta sinais sintomas de
gravidez

Não
Atestado médico até o fim
do período de isolamento.

Equipe da PSF-ESF
fica responsável pelo
encaminhamento do
paciente para o
centro de
referencia/atenção
especializada

Si
m
Monitoramento por telefone a
cada 48h até o fim do
período do isolamento
domiciliar
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