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1. Apresentação 

O Plano de Contingência é um instrumento orientador que visa 

sistematizar as atividades e as ações para apoio aos Profissionais da Rede de Saúde 

Municipal e trabalhadores do SUS, elaborado pela CGO no enfrentamento da pandemia 

da Covid-19. 

Aos trabalhadores da Saúde 

Em tempos de crise, e situações endêmicas, epidêmicas e pandêmicas 

a ativação do SUS de modo sinérgico e reativo, assim e defronte aos 

desafios enfrentados no cotidiano, agora com a pandemia SARS-Cov2, 

temos que dar conta dessa situação aguda e grave, a qual acarreta uma 

excedente sobrecarga da RAS. Todas situações vivenciadas em termos 

da saúde devem e são tratadas com o apoio e ajuda de todos, mas o 

momento exige tranquilidade, planejamento e muita solidariedade e 

colaboração. 

É sabido que os pacientes acometidos pelas doenças de base, crônicas 

e aquelas de situação oriundas de processo epidêmicos podem ser 

manejados na Atenção Primária à Saúde (APS), de acordo com 

estimativas do Ministério da Saúde cerca de 81% das pessoas 

acometidas pelo Covid-19, 14% irão necessitar de intenção hospitalar e 

destes cerca de 5% irão necessitar da alta complexidade de internação 

de UTI.  

Faz se necessário assim estrategicamente se utilizar de mecanismos e 

estratégias para a reorganização da RAS, e assim demandar a 

complementação de atividades cujo o segmento é fundamental, 

considerando o atendimento clinico, exames laboratoriais e de imagem, 

medicamentos e pôr fim a testagem rápida bem como confirmatória. 

Para o sucesso e o aproveitamento da RAS o comando estratégico e 

operacional levando em consideração o momento impar que estamos a 

vivenciar, depende de todos, profissionais, gestores e do cidadão. 

Empatia é essencial. 

Flávio Silva Posseti 
Secretário Municipal de Saúde 
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2. Introdução 

O plano estratégico de preparação e resposta, aqui denominado como “Plano de 

Contingência” é o documento norteador que descreve os objetivos estratégicos que a 

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Palmas que através da CGO – Comitê 

Gestor Operacional se utiliza para delimitar as atividades que tenham objetivo fim do 

controle e manejo da sua RAS e dos pacientes que a utilizam cujo tenham sintomas e 

sinais da doença causada pelo COVID-19. 

Para a sua construção e adequação a RAS do Município de Palmas/PR foram 

observados os tratados nacionais e internacionais utilizados como base científica na 

busca do desenvolvimento de uma abordagem estruturada para o desenvolvimento da 

resposta operacional, dentro destes padrões os principais objetivos delimitados dentro 

do método epidemiológico e tratativa para casos de doenças que se tornem epidêmicas, 

como o COVID-19 são: 

a) Diminuir a velocidade e parar a transmissão; 

O objetivo principal da resposta global COVID-19 é retardar e interromper a transmissão, 

encontrar, isolar e testar todos os casos suspeitos e fornecer atendimento adequado e 

oportuno aos pacientes com COVID-19.  

O local de atendimento recomendado dependerá do cenário epidemiológico tratada de 

forma equiparativa a unidades especializadas, em um primeiro momento concentrando, 

e em segundo momento desconcentrando baseada na análise de casos/dia e a estrutura 

de capacidade instalada. As áreas de atendimentos ao COVID19 podem ser de 

“Campanha”, em uma unidade de saúde COVID-19 designada, unidade comunitária 

ambulatorial, e por fim unidade desconcentrada para melhoria da captação de 

sintomáticos e direcionamento de casos graves ou positivos para unidade especifica a 

conduta e segmento de tratamento.  

É extremamente importante se considerar que pela OMS o gerenciamento de casos de 

COVID-19 em unidades de saúde para sua comunidade devem objetivar: 

b) Fornecer atendimento otimizado para todos os pacientes; e, 

c) Minimizar o impacto da epidemia nos sistemas de saúde, serviços sociais e 

atividade econômica. 
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3. Objetivo 

Para alcançar os objetivos expressados anteriormente e seguindo as diretrizes e 

considerações operacionais observadas emitidas pela OMS para a gestão de casos de 

COVID-19 na unidade de saúde e na comunidade, as principais ações que devem ser 

tomadas em cada cenário de transmissão, estes devem ser avaliados preliminarmente 

de acordo com o coeficiente de ocorrência dentro de um período de tempo, de: 

Normal Cenário inicial 

 1. nenhum caso; 

2. casos esporádicos; 

3. grupos de casos; e; 

4. transmissão comunitária, 

Atenuado Cenário final 

Estas avaliações são para permitir e considerar o aumento oportuno de operações de 

busca clínicas dentro da saúde pública, leva-se em conta que o gerenciamento clínico 

de COVID-19, é baseada nas prioridades estratégicas acima descritas com a análise 

dos cenários e destina-se à dar o parâmetro aos profissionais médicos envolvidos no 

cuidado de pacientes com COVID-19, suspeita ou casos confirmados. 

Considerações para populações especiais e vulneráveis, como pediátrica e pacientes 

idosos e mulheres grávidas, a abordagem neste plano irá considerar e definir as 

responsabilidades de cada esfera da assistência em saúde pertencentes a RAS – Rede 

de Assistência a Saúde do Município e estabelecer uma organização necessária. 

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. 
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4. Agente Etiológico 

O agente etiológico SARS-Cov2, responsável pela pandemia atual foi denominado 

como, Covid-19, é um vírus pertencente a uma ampla família de RNA – Vírus que se 

apresenta em espectro clínico infecções de assintomáticas a quadros graves. Segundo 

a OMS cerca de 80% das pessoas com Covid-19 podem ser assintomáticas ou 

oligossintomáticas e, aproximadamente, 20% dos casos detectados requerem o 

atendimento de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar por apresentarem 

dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte 

ventilatório, a letalidade varia, principalmente, conforme a faixa etária e condições 

clínicas associadas. 

A infecção humana pelo SARS-CoV-2 é uma Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), segundo anexo II do Regulamento Sanitário 

Internacional, portanto, trata-se de um evento de saúde pública de notificação imediata. 

5. Transmissão 

Em regra, a transmissão pelo agente etiológico ocorre através do círculo de convivência 

entre pessoa-pessoa se dá através da via respiratória principalmente, por secreções e 

gotículas produzidas durante episódios de tosse, espirros e coriza. 

Este mecanismo é semelhante à dada a transmissão pelo vírus da influenza, os casos 

suspeitos e com clínica leve à moderada devem em regra serem atendidas na Atenção 

Primaria à Saúde em de acordo com a estratégia a ser adotada, somente os casos com 

maior gravidade que necessitem de internação hospitalar serão referenciados para 

outros pontos da Rede de Urgência e Emergência da RAS pertencente ao Município. 

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 sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de 

sinais e sintomas.  

Estudo indicam que o período médio de incubação da infecção por coronavírus é de 5 

dias, com intervalo que pode chegar até 14 dias. 

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. 
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6. Diagnóstico 

De acordo com o Ministério da Saúde, considera-se: 

6.1 CASOS SUSPEITOS 

DEFINIÇÃO 1 – SÍNDROME GRIPAL (SG): indivíduo com quadro respiratório agudo, 

caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre 

(mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios 

olfativos ou distúrbios gustativos 

 Em crianças: considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro 

diagnóstico específico. Em crianças os sintomas são os comuns de uma 

síndrome gripal, como febre, tosse, congestão nasal, coriza, dor de garganta, 

mas também podem ocorrer aumento da frequência respiratória, sibilos (chiado) 

e pneumonia. Os sintomas gastrointestinais como vômitos e diarreia podem 

ocorrer, sendo mais comuns em crianças do que em adultos. 

 Em idosos: Deve-se considerar sincope, confusão mental, sonolência 

excessiva, irritabilidade e inapetência. 

Observação: Na suspeita de Covid-19, a febre pode estar ausente e sintomas 

gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes. 

DEFINIÇÃO 2 – 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: além batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, 

desidratação e inapetência. 

6.2 CASOS CONFIRMADOS 

POR CRITÉRIO LABORATORIAL: caso suspeito de SG ou SRAG com teste de: 

  Biologia molecular (RT-PCR) resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 

realizado pelo método RT-PCR em tempo real. 

 . Imunológico: resultado REAGENTE para IgM, IgA e/ou IgG* realizado pelos 

seguintes métodos: o Ensaio imune enzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent 

Assay - ELISA); o Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de 

anticorpos; o Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (ECLIA) 
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  Pesquisa de antígeno: resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo método 

de Imunocromatografia para detecção de antígeno. 

Observação: *Considerar o resultado IgG reagente como critério laboratorial 

confirmatório somente em indivíduos sem diagnóstico laboratorial anterior para 

COVID-19. 

 

POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: Caso suspeito de SG ou SRAG com: 

histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 14 dias anteriores ao 

aparecimento dos sinais e sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para 

Covid-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. 

POR CRITÉRIO CLÍNICO-IMAGEM: Caso de SG ou SRAG ou óbito por SRAG que não 

foi possível confirmar ou descartar por critério laboratorial E que apresente pelo menos 

uma (1) das seguintes alterações tomográficas: 

  OPACIDADE EM VIDRO FOSCO periférico, bilateral, com ou sem consolidação 

ou linhas intralobulares visíveis ("pavimentação"), OU 

  OPACIDADE EM VIDRO FOSCO multifocal de morfologia arredondada com ou 

sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis ("pavimentação"), OU 

  SINAL DE HALO REVERSO ou outros achados de pneumonia em organização 

(observados posteriormente na doença). 

Observação: segundo o Colégio Brasileiro de Radiografia, quando houver indicação 

de tomografia, o protocolo é de uma Tomografia Computadorizada de Alta Resolução 

(TCAR), se possível com protocolo de baixa dose. O uso de meio de contraste 

endovenoso, em geral, não está indicado, sendo reservado para situações 

específicas a serem determinadas pelo radiologista. 

 

POR CRITÉRIO CLÍNICO: 

Caso de SG ou SRAG associado a anosmia OU disgeusia aguda sem outra causa 

pregressa, e que não foi possível encerrar por outro critério de confirmação. 

POR CRITÉRIO LABORATORIAL EM INDIVÍDUO ASSINTOMÁTICO: 

Indivíduo ASSINTOMÁTICO com resultado de exame: 

 BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado 

pelo método RT-PCR em tempo real. 
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 IMUNOLÓGICO: resultado REAGENTE para IgM e/ou IgA realizado pelos 

seguintes métodos: 

 Ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay - ELISA); 

 Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos. 

CASO DE SG OU SRAG NÃO ESPECIFICADA 

Caso de SG ou de SRAG para o qual não houve identificação de nenhum outro agente 

etiológico OU que não foi possível coletar/processar amostra clínica para diagnóstico 

laboratorial, OU que não foi possível confirmar por critério clínico-epidemiológico, 

clínico-imagem ou clínico. 

CASO DE SG DESCARTADO PARA COVID-19 

Caso de SG para o qual houve identificação de outro agente etiológico confirmada por 

método laboratorial específico, excluindo-se a possibilidade de uma co-infecção, OU 

confirmação por causa não infecciosa, atestada pelo médico responsável. 

Observação:  

 Ressalta-se que um exame negativo para Covid-19 isoladamente não é 

suficiente para descartar um caso para COVID-19. 

 O registro de casos descartados de SG para Covid-19 deve ser feito no e-SUS 

notifica. 

 

Observação: A Portaria MS Nº 1792/2020 dispõe sobre a obrigatoriedade de 

notificação ao Ministério da Saúde de todos os resultados de testes diagnóstico para 

SARS-CoV-2 realizados por laboratórios da rede pública, rede privada, universitários 

e quaisquer outros, em todo território nacional. 
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7. Sintomas 

 

Fonte: SAPS/MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020. 
 

Estudos apontam que cerca de 90% dos usuários apresentam mais de um sintoma, 

sendo que 15% dos pacientes apresentam febre, tosse e dispneia, sendo que alguns 

usuários podem presentar náusea ou diarreia 1 a 2 dias antes do início da febre e 

sintomas de dificuldades respiratórias. 

 

7.1 GRUPO DE RISCO:  

Podem desenvolver formas clínicas graves por infecção causada pelo COVID-19: 

a) Idosos: pessoas idosas, com 60 anos ou mais, possuem risco individual 

aumentado, especialmente idosos: 

 o Idosos frágeis com dependência funcional, 6 a 10 da estratificação de 
risco clínico funcional do idoso;  

 o Idosos com comorbidades múltiplas (presença de duas ou mais 
doenças); 

 o Idosos com uma condição crônica;  
 o Idosos que vivem em instituições de longa permanência (ILPIs) 

 
b) Gestante e puérperas: A gestação, sem comorbidades, não vem sendo 

considerada como condição de risco aumentado para evolução desfavorável da 

COVID-19.  

No entanto, o Centro de Controle de Doenças dos EUA (CDC-Atlanta), chama 

atenção, a partir de análises recentes de dados daquele país, que as mulheres 

grávidas com COVID-19 são mais propensas a serem hospitalizadas e têm maior 

risco de internação em unidade de terapia intensiva (UTI) do que mulheres não 
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grávidas, nos dados analisados, o risco de morte foi semelhante nos dois grupos 

mas, reitera que, muito permanece desconhecido. 

Outras publicações, incluindo uma nacional realizada em maternidade de 

referência de São Paulo, relatam complicações perinatais como morte fetal e 

prematuridade induzida em decorrência de agravamento da evolução da doença 

materna e ou decorrente do sofrimento fetal. 

 

c) Crianças: Um estudo publicado no início de março de 2020, sugere que as 

crianças são tão propensas a se infectarem quanto os adultos, mas apresentam 

menos sintomas ou risco de desenvolver doença grave. Como a maioria das 

crianças infectadas não apresenta sintomas ou os sintomas são menos graves, 

os testes diagnósticos não são realizados em muitos casos, fazendo com que o 

número real de crianças infectadas seja subestimado.  

Crianças e adolescentes infectados, apesar de apresentarem preferencialmente 

formas assintomáticas, leves ou moderadas da doença, podem desenvolver 

manifestações clínicas exuberantes e graves 

 
Observação: A Sociedade de Pediatria do Reino Unido emitiu um alerta reportando 

a identificação de uma nova apresentação clínica em crianças e adolescentes, 

possivelmente associada com a COVID-19. Os pacientes apresentaram uma 

síndrome inflamatória multissistêmica, com manifestações clínicas e alterações dos 

exames complementares similares às observadas em crianças e adolescentes com 

síndrome de Kawasaki ou síndrome do choque tóxico. As evidências apoiam de que 

a maioria das crianças não exibe doença grave, no entanto, crianças menores de 1 

ano parecem ter risco aumentado de doença grave, o impacto da infecção pelo SARS-

CoV-2 em crianças com doenças crônicas, é provável que muitas crianças, precisem 

ser monitoradas de perto para doenças graves. De 731 crianças com infecção 

comprovada na China, 94 (12,9%) eram assintomáticas e 315 (43,1%) apresentavam 

sintomas leves. Entretanto, em 300 crianças (41,0%) as manifestações foram 

moderadas e em 18 (2,5%) graves. 

 Crianças com idade < 5 anos, com risco de hospitalização maior em < 2 anos e 

maior mortalidade em < 6 meses. 

 Crianças que nasceram prematuras. 

 Crianças que apresentam quadros de doenças crônicas como doenças 

congênitas, síndromes genéticas, doenças metabólicas, com repercussão no 

desenvolvimento neurológico, sistema imunológico ou sistêmico. 
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7.2 OUTROS FATORES E CONDIÇÕES DE RISCO:  

Outros fatores aqui considerados vão de encontro a condições crônicas pré-

estabelecidas as quais são fatores de risco para complicações decorrentes da COVID-

19. Neste sentido é mais que necessária a conduta do segmento terapêutico junto aos 

pacientes com estas comorbidades se a continuidade de atenção a estes usuários de 

forma a estabilizar seus quadros, diminuir o risco e impactar positivamente na 

Letalidade. 

a. Pessoas tabagistas e ou com histórico de tabagismo; 

b. Pessoas com hipertensão arterial sistêmica; 

c. Miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, miocardiopatia 

isquêmica etc.); 

d. Pessoas com doenças cardíacas congênitas; 

e. Pessoas com diabetes mellitus; 

f. Pessoas de qualquer idade com obesidade (índice de massa corporal [IMC] > 

30); 

g. Pessoas com doenças renais crônicas em estágio graus 3a, 3b, 4 e 5. 

h. Pessoas em diálise; 

i. Pessoas com doenças pulmonares graves ou descompensada (incluindo asma 

moderada/grave, DPOC); 

j. Pacientes com tuberculose de todas as formas (há evidências de maior 

complicação e possibilidade de reativação); 

k. Pessoas com doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme); 

l. Pessoas com transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem 

comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção 

cognitiva, lesão medular, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, 

acidente vascular encefálico – AVE ou doenças neuromusculares); 

m. Pessoas com doença mental grave; 

n. Pessoas imunocomprometidas, incluindo: tratamento contra o câncer 

(quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, pós-operatório (≤30 dias); uso de 

corticosteróides; inibidores de TNF-alfa e outros medicamentos que deprimam o 

sistema imunológico; transplante de medula óssea ou órgão, deficiências 

imunológicas, HIV ou AIDS mal controlado; 

o. Pessoas menores de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido 

acetilsalicílico (risco de síndrome de Reye); 

p. Pessoas com doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; 
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q. Pessoas que coabitam em instituições de cuidados de longa permanência, 

comunidades terapêuticas, abrigos; 

r. População em situação de rua; 

s. População indígena aldeada ou com dificuldade de acesso; 

t. População privada de liberdade. 
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8. Equipamento de proteção individual (EPI) 

O uso de equipamento de proteção individual é necessário e irremediável uso pelos 

profissionais de saúde que estão na linha de frente, em consenso cada área de 

atendimento deve adotar novas rotinas. 

 

Segundo a Lei Federal Nº 14.019 de 2 de julho de 2020 é obrigatório manter boca e 

nariz cobertos por máscara de proteção individual, conforme a legislação sanitária e na 

forma de regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo federal. O uso de máscara 

cirúrgica está recomendado para profissionais da área da saúde durante o atendimento 

a casos suspeitos de COVID-19 e pacientes sintomáticos. 
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9. Conduta: Casos confirmados e suspeitos 

A necessidade de articular verticalmente com setores responsáveis pelo manejo e 

avaliação do cenário epidemiológico é primordial para que sejam estabelecidas 

condições mínimas de acesso ao SUS e a subsistência para que grupos vulneráveis 

possam permanecer em distanciamento social. 

9.1 ISOLAMENTO DOMICILIAR:  

Identificar e isolar no domicílio pessoas com sintomas respiratórios (Síndrome Gripal) e 

as que residam no mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticas, devendo 

permanecer em isolamento pelo período máximo de 14 (quatorze) dias. 

9.2 MONITORAMENTO DE CASOS SINTOMÁTICOS E CONTATOS:  

Tem como objetivo identificar e acompanhar os casos sintomáticos e seus contatos por 

meio de uso de tecnologias e outros meios. 

9.3 DISTANCIAMENTO SOCIAL:  

Observar o distanciamento social, restringindo seus deslocamentos para realização de 

atividades estritamente necessárias, evitando transporte coletivo, viagens e eventos 

esportivos, artísticos, culturais, científicos, comerciais e religiosos e outros com 

concentração próxima de pessoas. 

9.4 ACESSO E ACESSIBILIDADE:  

Garantir o acesso e acessibilidade aos serviços de saúde, preparando os ambientes 

para que a distância física entre as pessoas seja de no mínimo 1 metro em filas, salas 

de espera de serviços e, se possível, nos demais espaços públicos ou privados, manter 

os ambientes com ventilação natural, sempre que possível adotando e/ou reforçando 

todas as medidas para evitar a transmissão da COVID-19 em unidades de saúde 

públicas e consequentemente as privadas. 

9.5 RASTREAMENTO DE CONTATOS:  

Além das medidas de isolamento para os contatos de usuários sintomáticos e para 

aqueles que testaram positivo, recomenda-se o rastreio com teste RT PCR a fim da 

identificação de casos positivos com objetivo de estabelecer precocemente as medidas 

preventivas e diminuição da propagação da doença.  
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Quando houver restrição da disponibilidade de testes priorizar populações mais 

vulneráveis como pessoas albergadas em ILPIs, população vivendo na rua, sistemas 

prisionais etc. Devem ser observados protocolos estaduais e municipais. 

9.6 NOTIFICAÇÃO DE CASOS 

É obrigação do SUS a notificação dos casos de Síndrome Gripal (SG), casos leves, e 

de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), hospitalizado ou óbito, que atendam a 

definição de caso.  

Os casos devem ser notificados dentro do prazo de 24 horas a partir da suspeita inicial 

do caso ou óbito. 

a. Síndrome Gripal (SG): Unidades públicas (atenção primária e pronto 

atendimento) e unidades privadas (clínicas, consultórios etc.) Devem notificar 

casos de SG por meio do sistema NOTIFICA COVID. 

b. Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Casos de SRAG hospitalizados 

devem ser notificados no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica 

da Gripe (SIVEP-Gripe). 

c. Óbitos: Óbitos suspeitos, independente de internação, devem ser notificados no 

Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe). 
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10. Atribuições: 

10.1 – REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 

a. Notificação de casos suspeitos e análise das informações das unidades 

notificantes; 

b. Busca ativa de casos suspeitos, surto e óbitos, assim como investigação de 

comunicantes; 

c. Coleta e envio aos laboratórios de referência de amostras clínicas de 

suspeitos para diagnóstico e/ou isolamento viral; 

d. Organização do fluxo de assistência diante de casos suspeitos de infecção 

por COVID- 19, o que inclui regulação de casos; 

e. Ampla divulgação de informações e análises epidemiológicas sobre a 

doença; 

f. Gestão dos insumos no município; 

g. Capacitação de recursos humanos para execução das ações de assistência 

e Vigilância em Saúde; 

h. Criar sala de situação municipal após detecção da circulação viral do 2019-

nCoV em território municipal, acompanhando indicadores epidemiológicos, 

operacionais e assistenciais; 

i. Apoiar a intensificação da vigilância de vírus respiratórios frente à 

investigação de casos suspeitos e confirmados de 2019-nCoV na esfera 

municipal; 

j. Consolidar as informações epidemiológicas e laboratoriais no âmbito 

municipal para subsidiar a tomada de decisão; 

k. Editar boletins epidemiológicos e notas técnicas se necessário; 

l. Capacitar os profissionais para a realização dos procedimentos necessários 

no atendimento relacionado ao 2019-nCoV; 

m. Sensibilizar os profissionais para a notificação, investigação e realização das 

ações de prevenção, diagnóstico e controle do 2019-nCoV, de forma 

oportuna; 

n. Estabelecer parcerias intersetoriais; 

10.2 – REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE: 

A RAS é ativada conforme a complexidade das ações necessárias para o atendimento 

das situações que podem ser encontradas na rotina atual, modificada para o 

enfrentamento da pandemia. 
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Atendimentos coletivos, eletivos e demanda programada estão suspeitas por período 

estipulado conforme os decretos vigentes do âmbito Nacional, Estadual e Municipal. 

10.3 – NÍVEIS DE ATIVAÇÃO: REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE 

I. Três níveis de ativação compõe este plano de contingência:  

a. Alerta,  

b. Perigo Iminente e,  

c. Emergência em Saúde Pública. 

Cada nível é baseado na avaliação do risco do Coronavírus e o impacto na saúde 

pública, aonde as questões importantes são consideradas nessa avaliação: 

 Transmissibilidade da doença: como é seu modo de transmissão; 

 Propagação geográfica do COVID-19; 

 Gravidade clínica da doença: Complicações graves, internações e mortes; 

 Vulnerabilidade da população: Incluindo condições pré-existentes, grupos alvo 

com maior risco de graves doenças; 

 Disponibilidade de medidas preventivas: possíveis tratamentos. 

 OBS: A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) destaca que, até o 

momento, fatos e conhecimentos sobre o COVID-19 disponíveis são limitados. 

 Há muitas incertezas, as taxas de letalidade, mortalidade e transmissibilidade 

não são definitivas e podem estar sendo subestimadas. 

10.4 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELOS EIXOS DE SAÚDE EM DE 

ACORDO COM AS ÁREAS DA RAS: 

Para o enfrentamento da pandemia, os serviços de saúde do município estão com suas 

rotinas modificadas. 

Fica instituído a CGO – Comitê Gestor Operacional para delimitação dos serviços e das 

atividades seja para os atendimentos coletivos, eletivos e demanda programada os 

quais permanecem em estado de suspensão por período estipulado conforme Decretos 

Municipais em vigência. 

As atividades a serem realizadas serão: 

  



SITUAÇÃO 1: Presença de caso suspeito no município 

EIXO ATIVIDADE AÇÕES 

G
E

S
T

Ã
O

 

Indicar referência municipal 

para contato 

Marília Crisitna Forest, Enfermeira - Epidemiologia  - (46)99104-0442 

Lucimary da Luz Costa,  Enfermeira - Atenção Primária (46) 98810-1083 

Garantir insumos 

estratégicos 

A Secretaria Municipal de Saúde por meio da gestão compete garantir estoque 

estratégico de medicamentos, EPI´s, oxímetros, termômetros infravermelhos que 

não necessitem contato direto com a pele do paciente, insumos laboratoriais para 

o atendimento de casos suspeitos e confirmados; 

Assegurar aos profissionais de saúde da assistência direta ao paciente o 

fornecimento de equipamentos de proteção individual, tais como máscaras de 

procedimento e N95 ou PFF2, luvas descartáveis, avental e macacões 

descartáveis, óculos de proteção e viseiras, para que os profissionais de saúde 

possam desempenhar com qualidade e segurança suas funções, frente a casos 

suspeitos ou confirmados do Covid-19. 

Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos 

pacientes acometidos pelo Covid-19; 



1 
 

Os equipamentos indispensáveis para o enfrentamento da epidemia já estão 

disponíveis para uso dos profissionais em toda rede de saúde. Além disso, devido 

a um provisionamento de uso existem mais equipamentos para serem entregues 

pelos fornecedores; 

Detalhar fluxo de 

atendimento para casos 

leves, moderados e graves. 

Os casos suspeitos serão direcionados pelas equipes de saúde do município para 

o atendimento no ambulatório de Sintomáticos Respiratórios (SR) montado no 

estacionamento da Unidade de Saúde Central, visando evitar que o mesmo fique 

em contato com outros pacientes dentro das Unidades Básicas de Saúde. O local 

foi preparado para que seja possível fazer desinfecção do mesmo a cada paciente 

atendido, toda a equipe foi capacitada para o atendimento de casos 

suspeitos/confirmados de Covid-19 e todos os profissionais atenderão 

paramentados. 

Caso Leve: Será mantido em isolamento domiciliar de 14 dias, com os cuidados 

e recomendações necessárias, com acompanhamento telefônico a cada 48h pela 

equipe de saúde. 

Caso Moderado: Será mantido em isolamento domiciliar por 14 dias, com 

acompanhamento diário pela equipe de saúde, orientado a em qualquer sinal de 

agravamento do quadro dirigir-se ao ambulatório de SR. 

Caso Grave: Será direcionado para internamento hospitalar em leito de 

isolamento. 

Definir Porta-Voz Flavio Silva Posseti – Secretário Municipal de Saúde 



2 
 

Kosmos Panayotis Nicolaou – Prefeito Municipal 

Outras ações da gestão Implantação do Comitê Gestor Operacional (CGO), o qual caberá coordenar as 

atividades de enfrentamento ao Coronavírus, gerir o uso de recursos provenientes 

de outras esferas governamentais exclusivos ações de controle da pandemia, 

reunir informações para diagnóstico de crise, compilar e analisar dados e situação 

epidemiológica local. 

EIXO ATIVIDADE AÇÕES 

V
IG

IL
Â

N
C

IA
 E

M
 S

A
Ú

D
E

 

Notificar imediatamente a 

Regional de Saúde 

Todos os casos que se enquadram na definição de Síndrome Gripal (SG) devem 

ser notificados no endereço eletrônico  

https://covid19.appsaude.pr.gov.br/login_de_acesso/. 

Casos com critérios de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) devem ser 

notificados no SIVEP/Gripe no endereço eletrônico  

https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?. Todos os casos notificados 

devem ser alimentados com atualizações de estado geral no máximo a cada 

48horas na planilha do Google Drive onde o município e a Regional de Saúde 

acessam remotamente em tempo real. 

A importância da notificação imediata de casos suspeitos para infecção por 

COVID-19 deve ser ressaltada com a rede de serviços públicos e privados de 

atenção à saúde garantindo o aprimoramento e a detecção de possíveis casos 

nos serviços de saúde; 
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Monitorar e manter registro 

atualizado de casos 

suspeitos 

Os casos suspeitos serão monitorados (conforme formulário anexo) diariamente 

se sintomáticos, ou a cada 48 horas se assintomáticos, por 14 dias a contar do dia 

do início dos sintomas, pela equipe de saúde via telefone. Em caso de 

agravamento do quadro pode ser direcionada uma equipe que realizará visita 

domiciliar, ou solicitado o retorno do paciente ao ambulatório de SR para 

reavaliação do quadro, novos exames, nova prescrição medicamentosa e até 

mesmo encaminhamento a hospitalização. 

Os suspeitos serão questionados sobre sua situação atual de saúde durante a 

ligação, o profissional usará da planilha de acompanhamento anexo, informando 

quais os sintomas o paciente descreveu durante a ligação. Estes dados serão 

também acompanhados por meio de planilha desenvolvida pelo município para 

melhor acompanhamento dos casos. Também será informado a Regional de 

Saúde diariamente por meio de planilha do Google Drive. 

Monitorar e manter registro 

atualizado dos contatos 

próximos. 

Acompanhamento também dos contatos próximos por 14 dias (conforme 

formulário anexo), via telefone, buscando evitar novos casos de contaminação, e 

agilizando o diagnóstico precoce da doença. Serão monitorados pela equipe de 

saúde a cada 48 horas. Em caso de aparecimento de sintomas serão direcionados 

ao ambulatório de SR para avaliação de testagem, exames e prescrição de 

medicamentos. 

Os contatos próximos serão questionados sobre sua situação atual de saúde 

durante a ligação. Estes dados serão também acompanhados por meio de planilha 

desenvolvida pelo município para melhor acompanhamento dos casos. 
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Em caso de ser considerado suspeito, passa a seguir o descrito acima. 

Manutenção de ações 

sanitárias que busquem 

prevenção/redução da 

circulação viral no município. 

A equipe de Vigilância Sanitária atuará nos estabelecimentos de interesse a 

saúde, visando garantir as medidas de isolamento social determinadas pelo 

decreto municipal em vigência, evitando aglomerações, garantido uso de 

mascaras pelos munícipes e as demais orientações sanitárias em vigor conforme 

a curva epidemiológica do agravo no município. 

A equipe de Vigilância em Saúde caberá: 

Elaborar materiais informativos para orientar os munícipes quanto à prevenção e 

controle a infecção humana pelo COVID-19; 

Orientar estabelecimentos comerciais, industriais, privados para elaboração de 

plano próprio de contingência; 

Orientar e recomendar regime de trabalho remoto ou escalas diferenciadas de 

trabalho e adoções de horários alternativos; 

Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação à etiqueta 

respiratória e higiene das mãos, e demais medidas que visem a prevenção e o 

controle da circulação do Covid-19. 

EIXO ATIVIDADE AÇÕES 

V
IG

IL
Â

N
C

IA
 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IA

L
 

Elaborar fluxo de coleta e 

encaminhamento de amostra 

de exame 

Ao laboratório municipal caberá: 

Organizar fluxos para diagnóstico laboratorial de casos suspeitos para a infecção 

humana pelo COVID-19. 

Manter os insumos para diagnóstico da infecção humana pelo COVID-19 e 

outros vírus respiratórios; 
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Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção humana pelo 

COVID-19 e outros vírus respiratórios; 

A coleta deverá ser realizada pela Secretaria de Saúde municipal ou pela equipe 

do hospital de refêrencia (em caso de paciente hospitalizado), por profissionais de 

saúde qualificados, equipados adequadamente, no ambulatório de SR ou no 

domicílio do paciente. 

Usar equipamento de proteção individual (EPI) adequado, que inclui luvas 

descartáveis, avental e proteção para os olhos ao manusear amostras 

potencialmente infecciosas bem como uso de máscara N95 ou similar durante 

procedimento de coleta de materiais respiratórios com potencial de 

aerossolização. 

A realização de coleta de amostra está indicada sempre que ocorrer a 

identificação de caso que atenda os critérios da Circular 02/2020/LACEN. 

Os Kits de coleta de amostras de Swabs combinados, serão fornecidos pela 07ª 

RS. 

Coleta da Amostra de RT/PCR: 

Cadastrar a amostra no GAL, preenchendo todos os campos de identificação do 

paciente e de dados clínico/laboratoriais, para os casos de Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG) de pacientes hospitalizados anexar a Ficha do SIVEP, com 

todos os campos preenchidos, para as amostras de Sintomáticos Respiratórios 

conforme definição de caso anexar a Ficha do NOTIFICA COVID, com todos os 

campos preenchidos. 
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Material: Swabs combinados (nasal e orofaríngeo): coletar amostras da narina 

direita, narina esquerda e orofaringe utilizando um swab de rayon para cada sítio 

conforme o Manual de Coleta e Envio de Amostras Biológicas ao Lacen/PR Página 

266 de 299. 

Importante: não deverá ser utilizado swab de algodão, pois o mesmo interfere nas 

metodologias moleculares utilizadas. 

Período de coleta: fase aguda da doença, entre 3 a 7 dias do início dos sintomas. 

Acondicionamento e conservação da amostra: Após a coleta, inserir os três swabs 

coletados (narina direita, narina esquerda e orofaringe) no tubo contendo o meio 

de transporte viral previamente descongelado. Cortar o excesso das hastes dos 

swabs, tampar o frasco e lacrar Refrigerar as amostras entre 2 a 8 °C, por no 

máximo 24 horas. Após este prazo, congelar a –20 °C. 

Importante: Os tubos contendo as amostras devem ser protegidos de vazamentos: 

acondicionar em recipientes plásticos com tampa de rosca. Colocar na posição 

vertical em recipientes que garantam esta posição até a chegada ao Lacen/PR. 

Transporte: Amostras não congeladas (2 a 8 °C): em caixa de isopor com gelo 

reciclável, no mesmo dia, ou seja, em um período não superior a 24 horas após a 

coleta. Amostras congeladas (a – 20 °C): em caixa de isopor com gelo seco. Na 

impossibilidade de obter gelo seco, a amostra poderá ser transportada em caixa 

de isopor com bastante gelo reciclável, de modo a evitar o descongelamento 

durante o transporte. 
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TESTE RÁPIDO: O teste rápido SARS-CoV-2 antibody test®, utilizado para 

detecção de anticorpos IgM/IgG contra SARC-CoV-2, baseia-se na tecnologia de 

imunocromatografia de fluxo lateral. 

Procedimento para realização do teste - punção digital: Selecionar dedo indicador, 

médio ou anelar para fazer a punção. » Passar álcool 70% na ponta do dedo para 

assepsia da área utilizada e aguardar secar. » Posicionar e pressionar a lanceta 

com firmeza sobre a área a ser puncionada. » Limpar a primeira gota de sangue. 

» Deixar uma nova gota de sangue grande se formar no local de punção. » Coletar 

o sangue utilizando o tubo capilar que acompanha o kit. » Apertar o tubo capilar 

acima do traço marcado, retirando o ar do seu interior. » Dispensar a quantidade 

de sangue coletada (uma gota, 10 µL) no poço de amostra do cassete. » Adicionar 

3 gotas de solução tampão no poço de tampão do cassete. » Após a adição da 

solução tampão, será possível verificar a movimentação de uma coloração 

roxa/rósea na janela de leitura do cassete. » Para a interpretação do resultado é 

necessário aguardar no MÍNIMO 15 minutos e no MÁXIMO 20 minutos. O teste 

inclui um sistema de controle interno de migração, representado por uma linha 

colorida que aparece na área de controle (C). Essa linha confirma que o resultado 

obtido é VÁLIDO. Se a linha de controle (C) não aparecer dentro do tempo 

determinado pelo fabricante o teste será considerado INVÁLIDO, mesmo que 

apareça alguma linha colorida na área de teste (T). A amostra é considerada 

reagente (positiva) quando surgem duas linhas coloridas na janela de leitura: linha 

colorida na área de controle (C) e uma linha colorida na área de teste (T). Qualquer 
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intensidade de linha deve ser considerada. Quando o resultado for não reagente, 

aparecerá somente uma linha colorida na área de controle (C). 

EIXO ATIVIDADE AÇÕES 

A
S

S
IT

E
N

C
IA

 A
 S

A
Ú

D
E

 

Garantir acolhimento, 

reconhecimento precoce e 

controle de caso suspeito. 

Garantir o acolhimento inicial com orientação, aplicação de álcool 70% nas mãos 

de todos os pacientes, fornecimento de máscara para os sintomáticos 

respiratórios e direcionamento para área de atendimento conforme classificação; 

Realizar triagem inicial de todos os pacientes (profissional de nível superior) o 

mais breve possível;  Escalar profissional para esse atendimento durante a 

jornada de trabalho; 

Questionar o paciente sobre sintomas respiratórios (principalmente tosse, febre e 

falta de ar) e histórico epidemiológico; 

As equipes de saúde foram orientadas a identificar os sintomáticos respiratórios, 

orientando o uso de máscaras e encaminhando para triagem clínica. 

Caso paciente apresente Síndrome Gripal (SG) deve ser notificado (sistema 

NOTIFICA COVID) encaminhado para atendimento específio no ambulatório de 

Sintomáticos Respiratórios, sempre comunicando a vigilância epidemiológica pelo 

telefone (46) 3262-6836; 

Notificar imediatamente Todos os casos que se enquadram na definição de Síndrome Gripal (SG) devem 

ser notificados imediatamente no endereço eletrônico  

https://covid19.appsaude.pr.gov.br/login_de_acesso/. 
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Ao preencher o formulário eletrônico de notificação, baixar o PDF da ficha de 

notificação e enviar para epidemiologia@pmp.pr.gov.br ou enviar impresso; 

Preencher termo de consentimento livre e esclarecido 

No verso do termo, identificar os contatos domiciliares do paciente suspeito com 

telefone e endereço (modelo anexo ao fluxo); 

Afastar paciente das atividades por 14 dias do início dos sintomas, conforme 

orientação do MS; 

Assinar o termo de consentimento junto ao paciente. 

 Organização do fluxo de 

atendimento para casos 

suspeitos, priorizando o 

isolamento domiciliar nos 

casos leves 

Realizar separação de áreas de atendimento para sintomáticos respiratórios; 

Organizar local de abordagem inicial do paciente na porta de entrada da unidade, 

dispondo de álcool 70%, máscara cirúrgica, lixeiro para lixo comum e lixo 

hospitalar; 

Escalar profissional exclusivo para esse atendimento durante toda a jornada de 

trabalho; 

Os casos leves e moderados devem ser acompanhados pela equipe do 

ambulatório de SR e instituído medidas de precaução/isolamento domiciliar; Os 

casos graves devem ser encaminhados ao hospital de referência para 

isolamento/tratamento; 

Orientar os profissionais dos 

serviços de saúde e a 

população sobre as medidas 

Orientar exaustivamente os profissionais quanto a lavagem das mãos com maior 

frequência, uso de álcool gel, uso obrigatório de EPIs, assepsia dos ambientes, 

etiqueta respiratória e a evitar aglomerações; 



10 
 

de prevenção e para o 

COVID-19 

Nossos profissionais foram capacitados conforme orientações constantes na  

NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, no que diz respeito a 

higienização dos ambientes de trabalho, uso de EPI´s, bem como as formas 

seguras de realizar a parementação e a desparamentação. 

Disseminar informações através da mídia, folders de como se proteger individual 

e coletivamente, higiene das mãos, uso de álcool gel, assepsia dos ambientes, 

etiqueta respiratória e evitar aglomerações; 

Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e 

informações pertinentes prevenção e controle para infecção humana pelo COVID-

19; 

Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de etiqueta 

respiratória e higienização das mãos; 

Monitoramento de redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações 

equivocadas; 

Será ofertado atendimento via telefone/Whatsapp para esclarecimentos aos 

usuários pelo (46)3262-6836 e plantão no (46) 9 8402-6966. Serão orientados 

quanto a necessidade de procura ao serviços de saúde e local adequado de 

atendimento de acordo com os sintomas apresentados. 

Elaborar fluxo de transporte 

pré-hospitalar e inter-

hospitalar para itinerários de 

Os casos moderados com sinais de agravamento e os casos graves serão 

encaminhados para o Instituto Santa Pelizzari, onde haverá regulação de leitos 

via central CARE. 
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paciente nos caso 

moderados e graves 

O transporte será realizado via central de regulação do SAMU. Na impossibilidade 

de atender a demanda municipal será realizado com uma ambulância da frota do 

município. A equipe do ambulatório de Sintomáticos Respiratórios, ou na sua 

ausência a equipe do Pronto Atendimento Municipal fará o contato com a central 

de transporte e de leitos. 

Os veículos devem manter as janelas abertas para melhorar a ventilação; Realizar 

a limpeza e desinfecção de superfícies internas do veículo, utilizando EPI´s 

adequados (luva de borracha cano longo, máscara cirúrgica, óculos de proteção, 

bota de borracha); A desinfecção da ambulância deverá ocorrer após cada 

transporte, devendo ser utilizado álcool 70%, hipoclorito de sódio 1% ou outro 

desinfetante adequado para esta finalidade; Todos os pacientes suspeitos 

deverão ser transportados utilizando máscara cirúrgica; 

Os profissionais de saúde e condutores deverão utilizar equipamentos de proteção 

individual para precaução respiratória e de contato (luva de procedimento, 

máscara cirúrgica, avental descartável, touca, óculos de proteção, calçado 

fechado e calça); 

Realizar a higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70%; Realizar 

comunicação efetiva com o serviço que irá admitir o paciente; 

Em casos de procedimentos que possam gerar aerossol, está indicado o uso de 

máscara N95 pelos profissionais durante todo o transporte; 
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SITUAÇÃO 2: Presença de caso confirmado no município 

GESTÃO ATIVIDADE AÇÕES 

 Indicar referência municipal 

para contato. 

Marília Crisitna Forest, Enfermeira - Epidemiologia  - (46)99104-0442 

Lucimary da Luz Costa,  Enfermeira - Atenção Primária (46) 98810-1083 

 Garantir insumos 

estratégicos. 

A Secretaria Municipal de Saúde por meio da gestão deverá enfatizar a garantia 

do estoque estratégico de medicamentos, EPI´s, oxímetros, termômetros 

infravermelhos que não necessitem contato direto com a pele do paciente, 

insumos laboratoriais para o atendimento de casos suspeitos e confirmados; 

Assegurar aos profissionais de saúde da assistência direta ao paciente o 

fornecimento e o uso constante de equipamentos de proteção individual, tais 

como máscaras de procedimento e N95 ou PFF2, luvas descartáveis, avental e 

macacões descartáveis, óculos de proteção e viseiras, para que os profissionais 

de saúde possam desempenhar com qualidade e segurança suas funções, frente 

a casos suspeitos ou confirmados do Covid-19. 
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Manter e ampliar o estoque estratégico de medicamentos para atendimento 

sintomático dos pacientes acometidos pelo Covid-19; 

Continuidade da disponibilidade dos equipamentos indispensáveis para o 

enfrentamento da epidemia em toda rede de saúde. Seguimento do 

provisionamento de compra destes evitando o desabastecimento da rede; 

 

 Detalhar fluxo de atendimento 

para casos leves, moderados 

e graves. 

Os casos suspeitos/confirmados serão direcionados pelas equipes de saúde do 

município para o atendimento no ambulatório de Sintomáticos Respiratórios (SR) 

montado no estacionamento da Unidade de Saúde Central, visando evitar que o 

mesmo fique em contato com outros pacientes dentro das Unidades Básicas de 

Saúde. 

O local foi preparado para que seja possível fazer desinfecção do mesmo a cada 

paciente atendido, toda a equipe foi capacitada para o atendimento de casos 

suspeitos/confirmados de Covid-19 e todos os profissionais atenderão 

paramentados. 

Caso Leve: Será mantido em isolamento domiciliar de 14 dias, com os cuidados 

e recomendações necessárias, com acompanhamento telefônico a cada 48h pela 

equipe de saúde. 

Caso Moderado: Será mantido em isolamento domiciliar por 14 dias, com 

acompanhamento diário pela equipe de saúde, orientado a em qualquer sinal de 

agravamento do quadro dirigir-se ao ambulatório de SR. 
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Caso Grave: Será direcionado para internamento hospitalar em leito de 

isolamento. 

 Definir Porta-Voz Flavio Silva Posseti – Secretário Municipal de Saúde 

Kosmos Panayotis Nicolaou – Prefeito Municipal 

 Outras ações da gestão Formalizar o início dos trabalhos do Comitê Gestor Operacional (CGO), 

subsidiando e respaldando ações de enfrentamento ao Coronavírus, 

possibilitando o uso de recursos garantido o desenvolvimento de atos de controle 

da pandemia. 

VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE 

ATIVIDADE AÇÕES 

 Notificar imediatamente a 

Regional de Saúde 

Todos os casos que se enquadram na definição de Síndrome Gripal (SG) devem 

ser notificados no endereço eletrônico  

https://covid19.appsaude.pr.gov.br/login_de_acesso/. 

Casos com critérios de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) devem ser 

notificados no SIVEP/Gripe no endereço eletrônico  

https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?. Todos os casos 

notificados devem ser alimentados com atualizações de estado geral no máximo 

a cada 48horas na planilha do Google Drive onde o município e a Regional de 

Saúde acessam remotamente em tempo real. 

A importância da notificação imediata de casos suspeitos para infecção por 

COVID-19 deve ser ressaltada com a rede de serviços públicos e privados de 
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atenção à saúde garantindo o aprimoramento e a detecção de possíveis casos 

nos serviços de saúde; 

 Monitorar e manter registro 

atualizado de casos suspeitos 

e confirmados 

Os casos suspeitos/confirmados serão monitorados (conforme formulário anexo) 

diariamente se sintomáticos, ou a cada 48 horas se assintomáticos, por 14 dias a 

contar do dia do início dos sintomas, pela equipe de saúde via telefone. 

Em caso de agravamento do quadro pode ser direcionada uma equipe que 

realizará visita domiciliar, ou solicitado o retorno do paciente ao ambulatório de 

SR para reavaliação do quadro, novos exames, nova prescrição medicamentosa 

e até mesmo encaminhamento a hospitalização. 

Os suspeitos/confirmados serão questionados sobre sua situação atual de saúde 

durante a ligação, o profissional usará da planilha de acompanhamento anexo, 

informando quais os sintomas o paciente descreveu durante a ligação. Estes 

dados serão também acompanhados por meio de planilha desenvolvida pelo 

município para melhor acompanhamento dos casos. Também será informado a 

Regional de Saúde diariamente por meio de planilha do Google Drive. 

Em caso de paciente hospitalizado, será realizado contato diário com o hospital, 

verificando a atual situação de saúde do paciente; 

 Monitorar e manter registro 

atualizado dos contatos 

próximos. 

Acompanhamento também dos contatos próximos por 14 dias (conforme 

formulário anexo), via telefone, buscando evitar novos casos de contaminação, e 

agilizando o diagnóstico precoce da doença. Serão monitorados pela equipe de 

saúde a cada 48 horas. Em caso de aparecimento de sintomas serão 
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direcionados ao ambulatório de SR para avaliação de testagem, exames e 

prescrição de medicamentos. 

Os contatos próximos serão questionados sobre sua situação atual de saúde 

durante a ligação. Estes dados serão também acompanhados por meio de 

planilha desenvolvida pelo município para melhor acompanhamento dos casos. 

Em caso de ser considerado suspeito, passa a seguir o descrito acima. 

 Manutenção de ações 

sanitárias que busquem 

prevenção/redução da 

circulação viral no município. 

A equipe de Vigilância Sanitária atuará nos estabelecimentos de interesse a 

saúde, visando garantir as medidas de isolamento social determinadas pelo 

decreto municipal em vigência, evitando aglomerações, garantido uso de 

máscaras pelos munícipes e as demais orientações sanitárias em vigor conforme 

a curva epidemiológica do agravo no município. 

A equipe de Vigilância em Saúde caberá: 

Elaborar materiais informativos para orientar os munícipes quanto à prevenção e 

controle a infecção humana pelo COVID-19; 

Orientar estabelecimentos comerciais, industriais, privados para 

elaboração/atualização de plano próprio de contingência; 

Orientar e recomendar regime de trabalho remoto ou escalas diferenciadas de 

trabalho e adoções de horários alternativos; 

Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação à etiqueta 

respiratória e higiene das mãos, e demais medidas que visem a prevenção e o 

controle da circulação do Covid-19. 
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LABORATÓRIO ATIVIDADE AÇÕES 

 Elaborar fluxo de coleta e 

encaminhamento de amostra 

de exame 

Ao laboratório municipal caberá: 

Organizar fluxos para diagnóstico laboratorial de casos suspeitos para a infecção 

pelo Covid-19. 

Manter os insumos para diagnóstico da infecção humana pelo COVID-19 e 

outros vírus respiratórios; Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial 

para infecção humana pelo COVID-19 e outros vírus respiratórios; 

A coleta deverá ser realizada pela Secretaria de Saúde municipal ou pela equipe 

do hospital de refêrencia (em caso de paciente hospitalizado), por profissionais 

de saúde qualificados, equipados adequadamente, no ambulatório de SR ou no 

domicílio do paciente. 

Usar equipamento de proteção individual (EPI) adequado, que inclui luvas 

descartáveis, avental e proteção para os olhos ao manusear amostras 

potencialmente infecciosas bem como uso de máscara N95 ou similar durante 

procedimento de coleta de materiais respiratórios com potencial de 

aerossolização. 

A realização de coleta de amostra está indicada sempre que ocorrer a 

identificação de caso que atenda os critérios da Circular 02/2020/LACEN. 

Os Kits de coleta de amostras de Swabs combinados, serão fornecidos pela 07ª 

RS. 

Coleta da Amostra de RT/PCR: 
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Cadastrar a amostra no GAL, preenchendo todos os campos de identificação do 

paciente e de dados clínico/laboratoriais, para os casos de Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG) de pacientes hospitalizados anexar a Ficha do SIVEP, com 

todos os campos preenchidos, para as amostras de Sintomáticos Respiratórios 

conforme definição de caso anexar a Ficha do NOTIFICA COVID, com todos os 

campos preenchidos. 

Material: Swabs combinados (nasal e orofaríngeo): coletar amostras da narina 

direita, narina esquerda e orofaringe utilizando um swab de rayon para cada sítio 

conforme o Manual de Coleta e Envio de Amostras Biológicas ao Lacen/PR 

Página 266 de 299. 

Importante: não deverá ser utilizado swab de algodão, pois o mesmo interfere nas 

metodologias moleculares utilizadas.  Período de coleta: fase aguda da doença, 

entre 3 a 7 dias do início dos sintomas. 

Acondicionamento e conservação da amostra: Após a coleta, inserir os três swabs 

coletados (narina direita, narina esquerda e orofaringe) no tubo contendo o meio 

de transporte viral previamente descongelado. Cortar o excesso das hastes dos 

swabs, tampar o frasco e lacrar Refrigerar as amostras entre 2 a 8 °C, por no 

máximo 24 hrs. Após prazo, congelar a –20C°. 

Importante: Os tubos contendo as amostras devem ser protegidos de 

vazamentos: acondicionar em recipientes plásticos com tampa de rosca. Colocar 

na posição vertical em recipientes que garantam esta posição até a chegada ao 

Lacen/PR. 
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Transporte: Amostras não congeladas (2 a 8 °C): em caixa de isopor com gelo 

reciclável, no mesmo dia, ou seja, em um período não superior a 24 horas após a 

coleta. Amostras congeladas (a – 20 °C): em caixa de isopor com gelo seco. Na 

impossibilidade de obter gelo seco, a amostra poderá ser transportada em caixa 

de isopor com bastante gelo reciclável, de modo a evitar o descongelamento 

durante o transporte. 

TESTE RÁPIDO: O teste rápido SARS-CoV-2 antibody test®, utilizado para 

detecção de anticorpos IgM/IgG contra SARC-CoV-2, baseia-se na tecnologia de 

imunocromatografia de fluxo lateral. 

Procedimento para realização do teste - punção digital: Selecionar dedo indicador, 

médio ou anelar para fazer a punção. » Passar álcool 70% na ponta do dedo para 

assepsia da área utilizada e aguardar secar. » Posicionar e pressionar a lanceta 

com firmeza sobre a área a ser puncionada. » Limpar a primeira gota de sangue. 

» Deixar uma nova gota de sangue grande se formar no local de punção. » Coletar 

o sangue utilizando o tubo capilar que acompanha o kit. » Apertar o tubo capilar 

acima do traço marcado, retirando o ar do seu interior. » Dispensar a quantidade 

de sangue coletada (uma gota, 10 µL) no poço de amostra do cassete. » Adicionar 

3 gotas de solução tampão no poço de tampão do cassete. » Após a adição da 

solução tampão, será possível verificar a movimentação de uma coloração 

roxa/rósea na janela de leitura do cassete. » Para a interpretação do resultado é 

necessário aguardar no MÍNIMO 15 minutos e no MÁXIMO 20 minutos. O teste 

inclui um sistema de controle interno de migração, representado por uma linha 
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colorida que aparece na área de controle (C). Essa linha confirma que o resultado 

obtido é VÁLIDO. Se a linha de controle (C) não aparecer dentro do tempo 

determinado pelo fabricante o teste será considerado INVÁLIDO, mesmo que 

apareça alguma linha colorida na área de teste (T). A amostra é considerada 

reagente (positiva) quando surgem duas linhas coloridas na janela de leitura: linha 

colorida na área de controle (C) e uma linha colorida na área de teste (T). 

Qualquer intensidade de linha deve ser considerada. Quando o resultado for não 

reagente, aparecerá somente uma linha colorida na área de controle (C). 

ASSISTÊNCIA A 

SAÚDE 

ATIVIDADE AÇÕES 

 Garantir acolhimento, 

reconhecimento precoce e 

controle de caso suspeito e 

confirmado. 

Garantir o acolhimento inicial com orientação, aplicação de álcool 70% nas mãos 

de todos os pacientes, fornecimento de máscara para os sintomáticos 

respiratórios e direcionamento para área de atendimento conforme classificação; 

Realizar triagem inicial de todos os pacientes (profissional de nível superior) o 

mais breve possível;  Escalar profissional para esse atendimento durante a 

jornada de trabalho; 

Questionar o paciente sobre sintomas respiratórios (principalmente tosse, febre e 

falta de ar) e histórico epidemiológico; 

As equipes de saúde foram orientadas a identificar os sintomáticos respiratórios, 

orientando o uso de máscaras e encaminhando para triagem clínica. 

Caso paciente apresente Síndrome Gripal (SG) deve ser notificado (sistema 

NOTIFICA COVID) encaminhado para atendimento específio no ambulatório de 
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Sintomáticos Respiratórios, sempre comunicando a vigilância epidemiológica pelo 

telefone (46) 3262-6836; 

 Notificar imediatamente o 

caso suspeito. 

Todos os casos que se enquadram na definição de Síndrome Gripal (SG) devem 

ser notificados imediatamente no endereço eletrônico  

https://covid19.appsaude.pr.gov.br/login_de_acesso/. 

Ao preencher o formulário eletrônico de notificação, baixar o PDF da ficha de 

notificação e enviar para epidemiologia@pmp.pr.gov.br ou enviar impresso; 

Preencher termo de consentimento livre e esclarecido 

No verso do termo, identificar os contatos domiciliares do paciente suspeito com 

telefone e endereço (modelo anexo ao fluxo); 

Afastar paciente das atividades por 14 dias do início dos sintomas, conforme 

orientação do MS; 

Assinar o termo de consentimento junto ao paciente. 

 Organização do fluxo de 

atendimento para casos 

suspeitos e confirmados, 

priorizando o isolamento 

domiciliar nos casos leves 

Realizar separação de áreas de atendimento para sintomáticos respiratórios; 

Organizar local de abordagem inicial do paciente na porta de entrada da unidade, 

dispondo de álcool 70%, máscara cirúrgica, lixeiro para lixo comum e lixo 

hospitalar; Escalar profissional exclusivo para esse atendimento durante toda a 

jornada de trabalho; 

Os casos leves e moderados devem ser acompanhados pela equipe do 

ambulatório de SR e instituído medidas de precaução/isolamento domiciliar; 

Os casos graves devem ser encaminhados ao hospital de referência para 

isolamento e tratamento; 
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 Orientar os profissionais dos 

serviços de saúde e a 

população sobre as medidas 

individuais e coletivas de 

prevenção e controle para o 

COVID-19 

Orientar exaustivamente os profissionais quanto a lavagem das mãos com maior 

frequência, uso de álcool gel, uso obrigatório de EPIs, assepsia dos ambientes, 

etiqueta respiratória e a evitar aglomerações; 

Nossos profissionais foram capacitados conforme orientações constantes na  

NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, no que diz respeito a 

higienização dos ambientes de trabalho, uso de EPI´s, bem como as formas 

seguras de realizar a parementação e a desparamentação. 

Disseminar informações através da mídia, folders de como se proteger individual 

e coletivamente, higiene das mãos, uso de álcool gel, assepsia dos ambientes, 

etiqueta respiratória e evitar aglomerações; 

Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e 

informações pertinentes prevenção e controle para infecção pelo COVID-19; 

Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de etiqueta 

respiratória e higienização das mãos; 

Monitoramento de redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações 

equivocadas; 

Será ofertado atendimento via telefone/Whatsapp para esclarecimentos aos 

usuários pelo (46)3262-6836 e plantão no (46) 9 8402-6966. Serão orientados 

quanto a necessidade de procura ao serviços de saúde e local adequado de 

atendimento de acordo com os sintomas apresentados. 
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 Elaborar fluxo de transporte 

pré-hospitalar e inter-

hospitalar para itinerários do 

paciente nos casos 

moderados e graves. 

Os casos moderados com sinais de agravamento e os casos graves serão 

encaminhados para o Instituto Santa Pelizzari, onde haverá regulação de leitos 

via central CARE. 

O transporte será realizado via central de regulação do SAMU. Na impossibilidade 

de atender a demanda municipal será realizado com uma ambulância da frota do 

município. 

A equipe do ambulatório de Sintomáticos Respiratório, ou na sua ausência a 

equipe do Pronto Atendimento Municipal fará o contato com a central de 

transporte e de leitos. Os veículos devem manter as janelas abertas para melhorar 

a ventilação; 

Realizar a limpeza e desinfecção de superfícies internas do veículo, utilizando 

EPI´s adequados (luva de borracha cano longo, máscara cirúrgica, óculos de 

proteção, bota de borracha); 

A desinfecção da ambulância deverá ocorrer após cada transporte, devendo ser 

utilizado álcool 70%, hipoclorito de sódio 1% ou outro desinfetante adequado para 

esta finalidade; Todos os pacientes suspeitos deverão ser transportados 

utilizando máscara cirúrgica; 

Os profissionais de saúde e condutores deverão utilizar equipamentos de 

proteção individual para precaução respiratória e de contato (luva de 

procedimento, máscara cirúrgica, avental descartável, touca, óculos de proteção, 

calçado fechado e calça); 
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Realizar a higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70%; Realizar 

comunicação efetiva com o serviço que irá admitir o paciente; 

Em casos de procedimentos que possam gerar aerossol (IOT, aspiração e 

outros), está indicado o uso de máscara N95 pelos profissionais durante todo o 

transporte; 
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SITUAÇÃO 3: Presença de caso confirmado com transmissão local no Município 

GESTÃO ATIVIDADE AÇÕES 

 

 

 

Indicar referência 

municipal para 

contato 

Marília Cristina Forest, Enfermeira - Epidemiologia  - (46) 9 9104-0442 

Lucimary da Luz Costa,  Enfermeira - Atenção Primária (46) 9 8810-1083 

 Garantir insumos 

estratégicos. 

A Secretaria Municipal de Saúde por meio da gestão deverá enfatizar a garantia do 

estoque estratégico de medicamentos, EPI´s, oxímetros, termômetros infravermelhos 

que não necessitem contato direto com a pele do paciente, insumos laboratoriais para o 

atendimento de casos suspeitos e confirmados; 

Assegurar aos profissionais de saúde da assistência direta ao paciente o fornecimento e 

o uso constante de equipamentos de proteção individual, tais como máscaras de 

procedimento e N95 ou PFF2, luvas descartáveis, avental e macacões descartáveis, 

óculos de proteção e viseiras, para que os profissionais de saúde possam desempenhar 

com qualidade e segurança suas funções, frente a casos suspeitos ou confirmados do 

Covid-19. 

Manter e ampliar o estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático 

dos pacientes acometidos pelo Covid-19; 
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Continuidade da disponibilidade dos equipamentos indispensáveis para o enfrentamento 

da epidemia em toda rede de saúde. Seguimento do provisionamento de compra destes 

evitando o desabastecimento da rede; 

 Detalhar fluxo de 

atendimento para 

casos leves, 

moderados e 

graves. 

Os casos suspeitos/confirmados serão direcionados pelas equipes de saúde do 

município para o atendimento no ambulatório de Sintomáticos Respiratórios (SR) 

montado no estacionamento da Unidade de Saúde Central, visando evitar que o mesmo 

fique em contato com outros pacientes dentro das Unidades Básicas de Saúde. 

O local foi preparado para que seja possível fazer desinfecção do mesmo a cada paciente 

atendido, toda a equipe foi capacitada para o atendimento de casos 

suspeitos/confirmados de Covid-19 e todos os profissionais atenderão paramentados. 

Caso Leve: Será mantido em isolamento domiciliar de 14 dias, com os cuidados e 

recomendações necessárias, com acompanhamento telefônico a cada 48h pela equipe 

de saúde. 

Caso Moderado: Será mantido em isolamento domiciliar por 14 dias, com 

acompanhamento diário pela equipe de saúde, orientado a em qualquer sinal de 

agravamento do quadro dirigir-se ao ambulatório de SR. 

Caso Grave: Será direcionado para internamento hospitalar em leito de isolamento. 

 Definir Porta-Voz Flavio Silva Posseti – Secretário Municipal de Saúde 

Kosmos Panayotis Nicolaou – Prefeito Municipal 
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 Outras ações de 

gestão 

Fomentar e incentivar as demandas propostas pelo Comitê Gestor Operacional (CGO), 

assegurando o cumprimento das medidas propostas em decorrência do avanço da 

pandemia no âmbito municipal. 

VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE 

ATIVIDADE AÇÕES 

 Notificar 

imediatamente a 

Regional de Saúde 

Todos os casos que se enquadram na definição de Síndrome Gripal (SG) devem ser 

notificados no endereço eletrônico  https://covid19.appsaude.pr.gov.br/login_de_acesso/. 

Casos com critérios de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) devem ser 

notificados no SIVEP/Gripe no endereço eletrônico  

https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?. Todos os casos notificados devem 

ser alimentados com atualizações de estado geral no máximo a cada 48horas na planilha 

do Google Drive onde o município e a Regional de Saúde acessam remotamente em 

tempo real. 

A importância da notificação imediata de casos suspeitos para infecção por COVID-19 

deve ser ressaltada com a rede de serviços públicos e privados de atenção à saúde 

garantindo o aprimoramento e a detecção de possíveis casos nos serviços de saúde; 

 Monitorar e manter 

registro atualizado 

de casos suspeitos 

e confirmados 

Os casos suspeitos/confirmados serão monitorados (conforme formulário anexo) 

diariamente se sintomáticos, ou a cada 48 horas se assintomáticos, por 14 dias a contar 

do dia do início dos sintomas, pela equipe de saúde via telefone. 
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Em caso de agravamento do quadro pode ser direcionada uma equipe que realizará visita 

domiciliar, ou solicitado o retorno do paciente ao ambulatório de SR para reavaliação do 

quadro, novos exames, nova prescrição medicamentosa e até mesmo encaminhamento 

a hospitalização. 

Os suspeitos/confirmados serão questionados sobre sua situação atual de saúde durante 

a ligação, o profissional usará da planilha de acompanhamento anexo, informando quais 

os sintomas o paciente descreveu durante a ligação. Estes dados serão também 

acompanhados por meio de planilha desenvolvida pelo município para melhor 

acompanhamento dos casos. 

Também será informado a Regional de Saúde diariamente por meio de planilha do 

Google Drive. 

Em caso de paciente hospitalizado, será realizado contato diário com o hospital, 

verificando a atual situação de saúde do paciente; 

 Monitorar e manter 

registro atualizado 

dos contatos 

próximos. 

Acompanhamento também dos contatos próximos por 14 dias (conforme formulário 

anexo), via telefone, buscando evitar novos casos de contaminação, e agilizando o 

diagnóstico precoce da doença. Serão monitorados pela equipe de saúde a cada 48 

horas. Em caso de aparecimento de sintomas serão direcionados ao ambulatório de SR 

para avaliação de testagem, exames e prescrição de medicamentos. 

Os contatos próximos serão questionados sobre sua situação atual de saúde durante a 

ligação. Estes dados serão também acompanhados por meio de planilha desenvolvida 
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pelo município para melhor acompanhamento dos casos. Em caso de ser considerado 

suspeito, passa a seguir o descrito acima. 

 Manutenção de 

ações sanitárias 

que busquem 

prevenção/reduçã

o da circulação 

viral no município. 

A equipe de Vigilância Sanitária atuará nos estabelecimentos de interesse a saúde, 

visando garantir as medidas de isolamento social determinadas pelo decreto municipal 

em vigência, evitando aglomerações, garantido uso de mascaras pelos munícipes e as 

demais orientações sanitárias em vigor conforme a curva epidemiológica do agravo no 

município. 

A equipe de Vigilância em Saúde caberá: Elaborar materiais informativos para orientar 

os munícipes quanto à prevenção e controle do Covid-19; 

Orientar estabelecimentos comerciais, industriais, privados para elaboração de plano 

próprio de contingência; 

Orientar e recomendar regime de trabalho remoto ou escalas diferenciadas de trabalho 

e adoções de horários alternativos; 

Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação à etiqueta respiratória e 

higiene das mãos, e demais medidas que visem a prevenção e o controle da circulação 

do Covid-19. 

Em caso de necessidade de medida restritiva de maior impacto nesta fase caberá a VISA 

a fiscalização do cumprimento da determinação. 

LABORATÓRIO ATIVIDADE AÇÕES 
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 Elaborar fluxo de 

coleta e 

encaminhamento 

de amostra de 

exame. 

Ao laboratório municipal caberá: Organizar fluxos para diagnóstico laboratorial de casos 

suspeitos para a infecção humana pelo COVID-19. Manter os insumos para diagnóstico 

da infecção humana pelo COVID-19 e outros vírus respiratórios; Monitorar os resultados 

de diagnóstico laboratorial para infecção humana pelo COVID-19 e outros vírus 

respiratórios; 

A coleta deverá ser realizada pela Secretaria de Saúde municipal ou pela equipe do 

hospital de refêrencia (em caso de paciente hospitalizado), por profissionais de saúde 

qualificados, equipados adequadamente, no ambulatório de SR ou no domicílio do 

paciente. 

Usar EPI adequado, que inclui luvas descartáveis, avental e proteção para os olhos ao 

manusear amostras potencialmente infecciosas bem como uso de máscara N95 ou 

similar durante procedimento de coleta de materiais respiratórios com potencial de 

aerossolização. 

A realização de coleta de amostra está indicada sempre que ocorrer a identificação de 

caso que atenda os critérios da Circular 02/2020/LACEN. Os Kits de coleta de amostras 

de Swabs combinados, serão fornecidos pela 07ª RS. 

Coleta da Amostra de RT/PCR: 

Cadastrar a amostra no GAL, preenchendo todos os campos de identificação do paciente 

e de dados clínico/laboratoriais, para os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG) de pacientes hospitalizados anexar a Ficha do SIVEP, com todos os campos 
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preenchidos, para as amostras de Sintomáticos Respiratórios conforme definição de caso 

anexar a Ficha do NOTIFICA COVID, com todos os campos preenchidos. 

Material: Swabs combinados (nasal e orofaríngeo): coletar amostras da narina direita, 

narina esquerda e orofaringe utilizando um swab de rayon para cada sítio conforme o 

Manual de Coleta e Envio de Amostras Biológicas ao Lacen/PR Página 266 de 299. 

Importante: não deverá ser utilizado swab de algodão, pois o mesmo interfere nas 

metodologias moleculares utilizadas. Período de coleta: fase aguda da doença, entre 3 a 

7 dias do início dos sintomas. 

Acondicionamento e conservação da amostra: Após a coleta, inserir os três swabs 

coletados (narina direita, narina esquerda e orofaringe) no tubo contendo o meio de 

transporte viral previamente descongelado. Cortar o excesso das hastes dos swabs, 

tampar o frasco e lacrar Refrigerar as amostras entre 2 a 8 °C, por no máximo 24 horas. 

Após este prazo, congelar a –20 °C. 

Importante: Os tubos contendo as amostras devem ser protegidos de vazamentos: 

acondicionar em recipientes plásticos com tampa de rosca. Colocar na posição vertical 

em recipientes que garantam esta posição até a chegada ao Lacen/PR. 

Transporte: Amostras não congeladas (2 a 8 °C): em caixa de isopor com gelo reciclável, 

no mesmo dia, ou seja, em um período não superior a 24 horas após a coleta. Amostras 

congeladas (a – 20 °C): em caixa de isopor com gelo seco. Na impossibilidade de obter 
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gelo seco, a amostra poderá ser transportada em caixa de isopor com bastante gelo 

reciclável, de modo a evitar o descongelamento durante o transporte. 

TESTE RÁPIDO: O teste rápido SARS-CoV-2 antibody test®, utilizado para detecção de 

anticorpos IgM/IgG contra SARC-CoV-2, baseia-se na tecnologia de imunocromatografia 

de fluxo lateral. 

Procedimento para realização do teste - punção digital: Selecionar dedo indicador, médio 

ou anelar para fazer a punção. » Passar álcool 70% na ponta do dedo para assepsia da 

área utilizada e aguardar secar. » Posicionar e pressionar a lanceta com firmeza sobre a 

área a ser puncionada. » Limpar a primeira gota de sangue. » Deixar uma nova gota de 

sangue grande se formar no local de punção. » Coletar o sangue utilizando o tubo capilar 

que acompanha o kit. » Apertar o tubo capilar acima do traço marcado, retirando o ar do 

seu interior. » Dispensar a quantidade de sangue coletada (uma gota, 10 µL) no poço de 

amostra do cassete. » Adicionar 3 gotas de solução tampão no poço de tampão do 

cassete. » Após a adição da solução tampão, será possível verificar a movimentação de 

uma coloração roxa/rósea na janela de leitura do cassete. » Para a interpretação do 

resultado é necessário aguardar no MÍNIMO 15 minutos e no MÁXIMO 20 minutos. O 

teste inclui um sistema de controle interno de migração, representado por uma linha 

colorida que aparece na área de controle (C). Essa linha confirma que o resultado obtido 

é VÁLIDO. Se a linha de controle (C) não aparecer dentro do tempo determinado pelo 

fabricante o teste será considerado INVÁLIDO, mesmo que apareça alguma linha 
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colorida na área de teste (T). A amostra é considerada reagente (positiva) quando surgem 

duas linhas coloridas na janela de leitura: linha colorida na área de controle (C) e uma 

linha colorida na área de teste (T). Qualquer intensidade de linha deve ser considerada. 

Quando o resultado for não reagente, aparecerá somente uma linha colorida na área de 

controle (C). 

ASSISTÊNCIA A 

SAÚDE 

ATIVIDADE AÇÕES 

 Garantir 

acolhimento, 

reconhecimento 

precoce e controle 

de caso suspeito e 

confirmado. 

Garantir o acolhimento inicial com orientação, aplicação de álcool 70% nas mãos de 

todos os pacientes, fornecimento de máscara para os sintomáticos respiratórios e 

direcionamento para área de atendimento conforme classificação; 

Realizar triagem inicial de todos os pacientes (profissional de nível superior) o mais breve 

possível;  Escalar profissional para esse atendimento durante a jornada de trabalho; 

Questionar o paciente sobre sintomas respiratórios (principalmente tosse, febre e falta de 

ar) e histórico epidemiológico; 

As equipes de saúde foram orientadas a identificar os sintomáticos respiratórios, 

orientando o uso de máscaras e encaminhando para triagem clínica. 

Caso paciente apresente Síndrome Gripal (SG) deve ser notificado (sistema NOTIFICA 

COVID) encaminhado para atendimento específio no ambulatório de Sintomáticos 

Respiratórios, sempre comunicando a vigilância epidemiológica pelo telefone (46) 3262-

6836; 
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 Notificar 

imediatamente o 

caso suspeito. 

Todos os casos que se enquadram na definição de Síndrome Gripal (SG) devem ser 

notificados imediatamente no endereço eletrônico  

https://covid19.appsaude.pr.gov.br/login_de_acesso/. 

Ao preencher o formulário eletrônico de notificação, baixar o PDF da ficha de notificação 

e enviar para epidemiologia@pmp.pr.gov.br ou enviar impresso; 

Preencher termo de consentimento livre e esclarecido 

No verso do termo, identificar os contatos domiciliares do paciente suspeito com telefone 

e endereço (modelo anexo ao fluxo); Afastar paciente das atividades por 14 dias do início 

dos sintomas; 

 Organização do 

fluxo de 

atendimento para 

casos suspeitos e 

confirmados, 

priorizando o 

isolamento 

domiciliar nos 

casos leves 

Realizar separação de áreas de atendimento para sintomáticos respiratórios; 

Organizar local de abordagem inicial do paciente na porta de entrada da unidade, 

dispondo de álcool 70%, máscara cirúrgica, lixeiro para lixo comum e lixo hospitalar; 

Escalar profissional exclusivo para esse atendimento durante toda a jornada de trabalho; 

Os casos leves e moderados devem ser acompanhados pela equipe do ambulatório de 

SR e instituído medidas de precaução/isolamento domiciliar; Os casos graves devem ser 

encaminhados ao hospital de referência para isolamento e tratamento; Existindo a 

necessidade nesta fase serão centralizadas algumas unidades para o atendimento geral 

a população destinando outras apenas ao atendimento exclusivo de Covid-19; 
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 Orientar os 

profissionais dos 

serviços de saúde 

e a população 

sobre as medidas 

de prevenção e 

para o COVID-19 

Orientar exaustivamente os profissionais quanto a lavagem das mãos com maior 

frequência, uso de álcool gel, uso obrigatório de EPIs, assepsia dos ambientes, etiqueta 

respiratória e a evitar aglomerações; 

Realizar atualização da capacitação conforme orientações constantes na  NOTA 

TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, no que diz respeito a higienização dos 

ambientes de trabalho, uso de EPI´s, bem como as formas seguras de realizar a 

parementação e a desparamentação. 

Intensificar a disseminação de informações através da mídia, folders de como se proteger 

individual e coletivamente, higiene das mãos, uso de álcool gel, assepsia dos ambientes, 

etiqueta respiratória, uso de máscaras e evitar aglomerações; 

Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, aumentando sua periodicidade de 

48horas para 24horas a medida que exista um crescimento exponencial no número de 

casos; 

Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de enfrentamento 

ao aumento de casos no município; 

Monitoramento de redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações 

equivocadas; 

Será ofertado atendimento via telefone/Whatsapp para esclarecimentos aos usuários 

pelo (46)3262-6836 e plantão no (46) 9 8402-6966. 
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Serão orientados quanto a necessidade de procura ao serviços de saúde e local 

adequado de atendimento de acordo com os sintomas apresentados. 

 Elaborar fluxo de 

transporte pré-

hospitalar e inter-

hospitalar para 

itinerários de 

paciente nos casos 

moderados e 

graves. 

Os casos moderados com sinais de agravamento e os casos graves serão encaminhados 

para o Instituto Santa Pelizzari, onde haverá regulação de leitos via central CARE.   O 

transporte será realizado via central de regulação do SAMU. Na impossibilidade de 

atender a demanda municipal será realizado com uma ambulância da frota do município. 

A equipe do ambulatório de Sintomáticos Respiratório, ou na sua ausência a equipe do 

Pronto Atendimento Municipal fará o contato com a central de transporte e de leitos. 

Os veículos devem manter as janelas abertas para melhorar a ventilação; 

Realizar a limpeza e desinfecção de superfícies internas do veículo, utilizando EPI´s 

adequados (luva de borracha cano longo, máscara cirúrgica, óculos de proteção, bota de 

borracha); 

A desinfecção da ambulância deverá ocorrer após cada transporte, devendo ser utilizado 

álcool 70%, hipoclorito de sódio 1% ou outro desinfetante adequado para esta finalidade; 

Todos os pacientes suspeitos deverão ser transportados utilizando máscara cirúrgica; 

Os profissionais de saúde e condutores deverão utilizar equipamentos de proteção 

individual para precaução respiratória e de contato (luva de procedimento, máscara 

cirúrgica, avental descartável, touca, óculos de proteção, calçado fechado e calça); 

Realizar a higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70%; Realizar 

comunicação efetiva com o serviço que irá admitir o paciente; 
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Em casos de procedimentos que possam gerar aerossol (IOT, aspiração e outros), está 

indicado o uso de máscara N95 pelos profissionais durante todo o transporte; 
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11. Ras– Rede de Atenção à Saúde - Contatos 

UNIDADES DA RAS TELEFONE CONTATO 

UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL 3263-1068 

UNIDADE DE SAÚDE LAGOÃO 3262-6674 

UNIDADE DE SAÚDE ELDORADO 3263-2208 

UNIDADE DE SAÚDE KLUBEGI 3262-5319 

UNIDADE DE SAÚDE ROCIO 3262-2418 

UNIDADE DE SAÚDE SANTUÁRIO 3262-3927 

UNIDADE DE SAÚDE HÍPICA 3262-4190 

AMBULATÓRIO DE SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS 98402-6966 

 

INSTITUIÇÕES DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA 

TELEFONE DE CONTATO 

PAM ( Pronto Atendimento 24h) (46) 3263-1068 

SAMU 

(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) 

192 

HOSPITAL Leitos de UTI existentes Leitos de UTI 

Existentes/previ

stos 

TELEFONE 

Instituto Santa 

Pelizzari 

10 20 (46) 3263-7777 
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12. Medidas de prevenção e controle para assistência aos 

casos suspeitos e confirmados de infecção coronavírus 2019 

(covid-19) 

Considerando a importância orientar todos os profissionais de saúde do 

município frente as condutas para prevenção e controle de infecção por 

COVID-19, orienta-se que: 

 O serviço de saúde deve garantir que as políticas e práticas internas 

minimizem a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o COVID-

19; 

 As medidas devem ser implementadas antes da chegada do paciente 

ao serviço de saúde, na chegada, triagem e espera do atendimento e 

durante toda a assistência prestada; 

 O serviço de saúde deve garantir condições adequadas para 

higienização das mãos (sabonete líquido, lavatório/pia, papel toalha e 

lixeira com abertura sem contato manual além de dispensador com 

preparação alcoólica) e fornecimento de equipamentos de proteção 

individual. 

12.1 RECOMENDAÇÕES PARA PREVENÇÃO E CONTROLE 

 Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 40 

segundos, respeitando os 5 momentos de higienização. Se não 

houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base 

de álcool realizando fricção por pelo menos 20 segundos; 

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

 Evitar contato próximo com pessoas doentes; 

 Ficar em casa quando apresentar sintomas respiratórios; 

 Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar 

no lixo, ou utilizar-se do braço para cobrir boca/nariz; 

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; 

12.2 MEDIDAS GERAIS 

 Casos suspeitos deverão utilizar máscara cirúrgica e orientados 

quanto à etiqueta respiratória (usar lenços de papel ao tossir, espirar 

ou tocar em secreção nasal); 

 A prática frequente de higienização das mãos deverá ser enfatizada; 
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 Além das precauções padrão, deverão ser implementadas 

precauções adicionais para gotícula e contato; 

 Os profissionais de saúde deverão realizar higiene das mãos e utilizar 

os equipamentos de proteção individual – EPI (máscara cirúrgica, 

avental impermeável, luvas de procedimentos assim como gorro e 

óculos de proteção); 

 Para procedimentos geradores de aerossol tais como intubação, 

aspiração orotraqueal, ventilação não invasiva, coleta de swab de oro 

e nasofaringe, avaliação de orofaringe, será necessário que o 

profissional de saúde utilize máscara do tipo N95, PFF2 ou 

equivalente; 

 É recomendado que estes procedimentos sejam realizados em 

unidades de isolamento, com porta fechada e número restrito de 

profissionais sempre em uso de EPI; 

 O paciente suspeito deverá ser mantido, preferencialmente, em quarto 

privativo, sinalizado com alerta para precaução respiratória para 

gotículas limitando fluxo de pessoas, além de portas fechadas e 

adequada ventilação; 

 Isolamento por coorte (separar pacientes com suspeita ou 

confirmação de infecção pelo COVID-19 em uma mesma área/quarto) 

poderá ser realizado na insuficiência de quartos privativos para 

atendimento de todos os casos suspeitos ou confirmados de infecção 

pelo Coronavírus, respeitando-se a distância mínima de 1,5 metro 

entre os leitos e a troca da paramentação na assistência de cada 

paciente. 

12.3 ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL OU EM 

PRONTO ATENDIMENTO: 

 Orientar pacientes a informar sobre sintomas respiratórios assim que 

chegar ao serviço de saúde para execução de ações preventivas; 

 Disponibilizar insumos para higienização das mãos e dispensadores 

com preparação alcoólica nas salas de espera e pontos de 

assistência; 

 Garantir a triagem e o isolamento rápido de pacientes suspeitos de 

infecção pelo Coronavírus ou outra infecção respiratória (febre, tosse); 
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 Orientar pacientes quanto à etiqueta respiratória, cobrindo boca e 

nariz com lenço de papel ao tossir ou espirrar; realizar higiene nasal 

com lenço descartável; evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; e 

proceder a higienização das mãos; 

 Manter ambientes ventilados e realizar a limpeza e desinfecção de 

superfícies e equipamentos que tenham sido utilizados na assistência 

ao paciente e/ou tocados com frequência pelos pacientes; 

 Não tocar em superfícies próximas ao paciente ou mesmo fora do 

ambiente do paciente com luvas ou outro EPI contaminado; 

 Não transitar pelo serviço de saúde utilizando EPI. Estes deverão ser 

retirados imediatamente após a saída da área de isolamento; 

 Se necessário transferir o paciente para outro serviço, comunicar 

previamente o serviço referenciado. 

12.4  ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR 

 Utilizar precauções padrão para todos os pacientes; 

 Intensificar higienização das mãos, respeitando os 5 momentos de 

higienização; 

 Identificar e isolar precocemente pacientes suspeitos, instituindo 

precauções adicionais (contato e gotículas) na assistência dos 

mesmos e em situações especiais geradoras de aerossol, 

implementar precauções para aerossol; 

 Imediatamente antes da entrada no quarto, disponibilizar insumos 

para a higienização das mãos: dispensador de preparação alcoólica; 

lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido; suporte para papel 

toalha abastecido; lixeira com tampa e abertura sem contato manual; 

 Limitar a movimentação do paciente para fora da área de isolamento. 

Se necessário o deslocamento, manter máscara cirúrgica no paciente 

durante todo o transporte; 

 Nos casos em que forem necessários acompanhantes, orientar 

quanto à importância da higienização das mãos e utilização de 

máscara. 

12.5 . DURAÇÃO DAS PRECAUÇÕES E ISOLAMENTO 

 Até que haja informações disponíveis sobre a disseminação viral após 

melhora clínica, a suspensão das precauções e isolamento deve ser 
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avaliada individualmente; 

 Para descontinuar medidas de precaução sempre considerar: 

presença de sintomas relacionados à infecção pelo COVID-19, data 

em que os sintomas foram resolvidos, outras informações laboratoriais 

que refletem o estado clínico, alternativas ao isolamento hospitalar, 

como a possibilidade de recuperação segura em casa. 

 12.6 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES 

 Recomendado que a limpeza das áreas de isolamento seja 

concorrente (diariamente e em todos os períodos), imediata (realizada 

em qualquer momento, quando ocorrem sujidades ou contaminação 

do ambiente e equipamentos com matéria orgânica) ou terminal (após 

a alta, óbito ou transferência do paciente); 

 Os vírus são inativados pelo álcool a 70% e pelo cloro, deste modo 

preconiza-se a desinfecção com uma destas soluções após realização 

da limpeza; 

 Se a superfície apresentar matéria orgânica visível, recomenda-se 

que o excesso da sujidade seja removido com papel absorvente e 

posteriormente realizar a limpeza e desinfecção desta; 

 Tanto para limpeza quanto desinfecção é necessária a adoção das 

medidas de precaução já citadas (contato e respiratória); 

 Todas as superfícies próximas ao paciente (ex: grades da cama, 

cadeiras, mesas de cabeceira e de refeição) e aquelas 

frequentemente tocadas (ex: maçanetas, superfícies de banheiros nos 

quartos dos pacientes) deverão passar pelo processo de limpeza e 

desinfecção; 

 Os equipamentos eletrônicos de múltiplo uso (ex: bombas de infusão, 

aqueles usados durante a prestação da assistência ao paciente) e os 

dispositivos móveis frequentemente movimentados para dentro e para 

fora dos quartos dos pacientes (ex: verificadores de pressão arterial e 

oximetria) também devem ser incluídos no processo de limpeza e 

desinfecção; especialmente se forem utilizados por pacientes 

suspeitos ou confirmados. 

12.7 RESÍDUOS 
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 Segundo informações até o presente momento, o COVID-19 pode ser 

enquadrado como agente biológico classe de risco 3, seguindo a 

Classificação de Risco dos Agentes Biológicos/2017, sendo sua 

transmissão de alto risco individual e moderado risco para a 

comunidade. Deste modo, todos os resíduos provenientes da 

assistência a pacientes suspeitos ou confirmados desta infecção 

devem ser enquadrados na categoria A1, conforme RDC nº 222/2018, 

sendo necessário acondicionamento em saco branco leitoso e 

identificado pelo símbolo de substância infectante; 

12.8 ORIENTAÇÕES PARA CUIDADO DOMICILIAR 

 Orientar sobre a necessidade de permanecer em isolamento 

domicíliar, evitando distância dos demais familiares, além de evitar o 

compartilhamento de utensílios domésticos; 

 O paciente deve ser isolado em ambiente privativo com ventilação 

natural e limitar a recepção de contatos externos; 

 Orientar possíveis contatos quanto à importância da higienização das 

mãose do uso de máscaras; 

 O acesso em domicílio deve ser restrito aos trabalhadores da saúde 

envolvidos no acompanhamento do caso. 

12.9 Orientações aos Serviços Especializados de Medicina e Segurança do 

Trabalho (SESMTs)/empresas em geral 

 As empresas devem adotar no âmbito do trabalho medidas para 

mitigar os riscos da pandemia. Dentre as sugeridas pelas áreas 

técnicas destacamos as seguintes medidas: 

o difusão de informações no ambiente de trabalho sobre as 

formas de prevenção; 

o disponibilização permanente de material de higiene pessoal e 

de álcool gel; 

o redução ao mínimo possível do número de viagens e reuniões 

presenciais; 

o reorganização dos postos de trabalho buscando manter uma 

distância superior a um metro e meio entre eles; 
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o adoção do teletrabalho sempre que possível; 

o flexibilização das escalas/jornadas de trabalho; 

 Devem encaminhar os casos suspeitos para imediata análise do 

serviço de saúde, no ambulatório de Sintomáticos Respiratórios, não 

permetindo a continuidade o trabalho em casos de suspeita pelo 

COVID-19; Não havendo sinais de gravidade, que necessitem uma 

avaliação médica, sugere-se políticas flexíveis, sem exigir, por 

exemplo, atestado médico para funcionários ficarem em casa, além 

de dar condições para que funcionários cuidem de familiares 

acometidos pelo COVID-19, mantendo o cumprimento da quarentena 

conforme recomendação desta secretaria; 

 Em caso de COVID-19 confirmado na equipe, o empregador deve 

procurar a Secretaria de Saúde e seguir o protocolo municipal para 

essas circunstâncias, além de seguir rigorosamente o disposto na Lei 

13.979/2020, no que diz respeito a faltas justificadas, exames 

obrigatórios, isolamento e quarentena; 

 Os serviços devem PROIBIR a circulação de crianças e demais 

familiares dos trabalhadores nos ambientes de trabalho que possam 

representar risco à sua saúde; 

 Em detrimento de que a pandemia caracteriza-se como situação 

excepcional recomenda-se que as medidas adotas pela empresa não 

impliquem em redução salarial dos trabalhadores. 

13 Fluxos de Atendimento: 

13.1 FLUXO DE MANEJO DE ÓBITOS DOMICILIAR POR COVID-

19/FUNERAL: 

 O número de profissionais presentes no procedimento deve ser o menor 

possível; 

 Realizar os procedimentos de forma a minimizar a produção de aerossóis; 

 Realizar a higiene das mãos frequentemente com água e sabonete ou 

preparação alcoólica por pelo menos 20 segundos; 
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 Utilizar Precaução de Contato (gorro, óculos, máscara cirúrgica, aventais 

e luvas descartáveis) durante qualquer manipulação do cadáver ou na 

realização dos procedimentos; 

 Para procedimentos com possibilidade de geração de aerossóis utilizar 

gorro e máscara minimamente PFF2/N95. A máscara e demais EPI’s 

devem ser descartadas após o uso nestes procedimentos; 

 Se o Serviço Funerário for chamado para atender um indivíduo que 

faleceu em casa, os profissionais devem utilizar EPIs de Precaução de 

Contato durante qualquer manipulação do cadáver ou na realização dos 

procedimentos; 

 A remoção de fluídos corporais/secreções que por ventura entrarem em 

contato com superfícies/equipamentos deve ser realizada com papel 

absorvente, devendo ser descartado como resíduo infectante (grupo A). 

 Após, limpar equipamento e /ou superfícies com água e sabão e secar 

com pano limpo ou realizar desinfecção com álcool 70% ou desinfetante 

padronizado; 

 Após a manipulação do corpo, retirar e descartar as luvas, máscara e 

avental (se descartável) em lixo infectante (Grupo A); Lavar os EPIS não 

descartáveis conforme rotina da Instituição; 

 Não há contraindicação quanto ao material utilizado na confecção do 

caixão; Não é necessária a utilização de urna zincada (lacrada); 

 Realizar a desinfecção das alças da urna com álcool 70% ou outro 

desinfetante padronizado, após fechamento desta; 

 Funcionários que apresentarem sintomas devem ser encaminhados 

imediatamente com máscara cirúrgica ao serviço de saúde de referência 

para consulta e encaminhamentos necessários; 

 Em caso de velório, este deve ocorrer com o caixão fechado, e durar o 

menor tempo possível; 

 Os presentes devem utilizar máscara e evitar o contato próximo; 

 Disponibilizar álcool 70% durante todo o velório, o público presente não 

pode ultrapassar o limite máximo de 10 pessoas conforme decreto 

municipal vigente; 

13.2 FLUXO DE ATENDIMENTO ÀS ÁREAS INDÍGENAS: 
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 Manter estreita relação com a equipe de saúde indígena sobre os casos 

suspeitos de COVID-19, para que o serviço de saúde municipal faça o 

atendimento/acompanhamento conforme protocolo institucional; 

 O profissional de saúde que realizar o primeiro atendimento deve fazer o 

registro adequado das informações clínicas e histórico da rota (local por 

onde a pessoa passou e sobre as permanências nos locais). 

 Em caso suspeito e/ou confirmado de COVID-19, o serviço de saúde deve 

preencher a notificação de caso suspeito de COVID para adoção de 

medidas de vigilância e atentar para possíveis suspeitos e contatos no 

local. 

 Os profissionais da saúde no atendimento à pessoa com suspeita de 

COVID-19 devem fazer uso do EPI indicado: máscara cirúrgica, touca, 

capote, luvas e álcool em gel. 

 Os profissionais de saúde devem oferecer máscara cirúrgica para a 

pessoa com suspeita de COVID-19, durante atendimento e isolamento 

“domiciliar” conforme o plano de contingência municipal. 

 Os profissionais de saúde devem encaminhar e/ou acompanhar a pessoa 

ao serviço de saúde, no ambulatório de SR para atendimento e 

diagnóstico. 

 O serviço de saúde deve monitorar o paciente até o desfecho do caso, 

fazendo os encaminhamentos que se fizerem necessários. 

 Em caso de necessidade de transporte até o serviço de saúde com a 

utilização do carro próprio da unidade de saúde, deve-se garantir a 

ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte e 

fazer a higienização de todas as superfícies internas do veículo após a 

realização do transporte. 

 O serviço de saúde deve garantir a atenção integral à saúde indígena. 

 Em caso de internação, após a alta hospitalar, fazer contato com 

familiares quando for possível para as devidas providências. 

 Em caso de suspeita ou confirmação de COVID-19, indivíduos que 

apresentem recusa de tratamento ou na dificuldade para cumprir o 

período de quarentena (“isolamento domiciliar”), poderão ser utilizados 

medidas compulsórias, respeitando as prerrogativas da Lei. 
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13.3 FLUXO DE ATENDIMENTO EM ALBERGUES: 

 A abordagem social municipal para pessoas em situação de rua deve 

manter estreita relação com as Equipes de Saúde do território, informando 

aos serviços sobre os casos suspeitos de COVID-19, para que os serviços 

de saúde municipal faça a o atendimento conforme o plano de 

contingência municipal. 

 O profissional de saúde que realizar o primeiro atendimento deve fazer o 

registro adequado das informações clínicas e histórico da rota (local por 

onde a pessoa passou e sobre as permanências nos locais). 

 Em caso suspeito e/ou confirmado de COVID-19, o serviço de saúde deve 

preencher a notificação de caso suspeito de COVID para adoção de 

medidas de vigilância e atentar para possíveis suspeitos e contatos no 

local. 

 Os profissionais da saúde no atendimento à pessoa em situação de rua 

com suspeita de COVID-19 devem fazer uso do EPI indicado: máscara 

cirúrgica, touca, capote, luvas e álcool em gel. 

 Os profissionais de saúde devem oferecer máscara cirúrgica para a 

pessoa em situação de rua com suspeita de COVID-19, durante 

atendimento e em isolamento “domiciliar” (abrigos e/ou congêneres, 

quando for o caso). 

 Os profissionais de saúde devem encaminhar e/ou acompanhar a pessoa 

em situação de rua ao serviço de saúde para atendimento e diagnóstico 

e, em caso de maior gravidade acionar transporte sanitário. 

 O serviço que atender o caso suspeito de COVID-19 deve notificar e 

monitorar o atendimento, até o desfecho do caso, fazendo os 

encaminhamentos quando necessários. 

 Em caso de necessidade de transporte até o serviço de saúde com a 

utilização do carro próprio da equipe ou unidade de saúde, deve-se 

garantir a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o 

transporte e fazer a higienização de todas as superfícies internas do 

veículo após a realização do transporte. 

 Os serviços de saúde devem garantir a atenção integral à saúde, às 

famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e 
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pessoal, nos termos da Lei 13.714/2018, independentemente da 

apresentação de documentos que comprovem domicílio ou inscrição no 

cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Em caso de internação, após a alta hospitalar, encaminhar para abrigo, 

serviços para Pessoas em Situação de Rua do munícipio de origem (onde 

foi abordado) e/ou ainda fazer contato com familiares quando for possível 

para as devidas providências conforme protocolos da assistência social 

local. 

 Em caso de suspeita ou confirmação de COVID-19, indivíduos em 

situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, inclusive os 

internados, em caso de recusa de tratamento ou na dificuldade em 

alojamento/abrigo para cumprir o período de quarentena (“isolamento 

domiciliar”), poderão ser utilizados medidas compulsórias, respeitando as 

prerrogativas da Lei 13.979, de Fevereiro de 2020. 

 Abrigos e similares devem receber visitas da Equipe de Saúde da Família 

(ESF) para orientações e/ou atendimento de suspeita de contágio pelo 

COVID-19. 

13.4 FLUXO DE ATENDIMENTO À INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA PARA IDOSOS: 

 A ILPI deve elaborar plano de ação e de vigilância adaptado às 

características da instituição, visando ao máximo evitar o surgimento local 

de contaminação e surtos da doença provocada pelo COVID-19. 

 Reforçar condutas de higiene do local e dos protocolos de higiene de 

mãos e proteção dos moradores e funcionários; 

 Junto à equipe assistencial, estabelecer fluxo de identificação, avaliação, 

isolamento e condutas frente a casos suspeitos e confirmados na 

instituição; 

 Organizar áreas para isolamento respiratório de residentes sintomáticos; 

 Manter ventilação natural nos ambientes e diminuir o uso de 

condicionadores de ar ao estritamente necessário; 

 SUSPENDER visitas às instituições por tempo indeterminado; 

 Afastar imediatamente funcionários com sintomas respiratórios ou febre; 
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 Restringir atividades em grupo e circulação nas áreas coletivas; 

 Durante a assistência direta ao residente com quadro suspeito ou 

confirmado de Covid-19, o profissional de saúde deve utilizar os seguintes 

EPIs: gorro, óculos, máscara cirúrgica, luvas e avental descartável. 

Colocá-los imediatamente antes do contato com o residente ou com as 

superfícies e retirá-los logo após o uso, higienizando as mãos antes e 

imediatamente após remoção dos equipamentos; 

 Fazer a notificação imediata de todos os casos suspeitos de COVID-19. 

 Se o idoso morador teve contato com caso de COVID-19, mantê-lo em 

isolamento preventivo na própria ILPI e notificar o serviço de saúde do 

município sobre o caso; 

 O idoso residente com indicação de isolamento respiratório deverá assim 

permanecer em dormitório com boa ventilação e idealmente com banheiro 

próprio durante um período de 14 dias; 

 As saídas para áreas comuns devem ser restritas ao mínimo possível e, 

se necessário, o institucionalizado deverá usar máscara cirúrgica; 

 Idosos que dividem dormitórios com quem apresentou sintomas não 

precisam ser realocados, pois se entende que já foram expostos e 

deverão ser manejados conforme acima descrito; 

 Deverá ser realizada vigilância ativa em busca de sintomas respiratórios 

na ILPI; 

 Caso o estado geral for estável e não houver critérios de gravidade, não 

é necessário transferir o idoso para outro serviço de saúde. 

 Em caso de necessidade de transporte até o serviço de saúde com a 

utilização do carro próprio do ILPI, deve-se garantir a ventilação do veículo 

para aumentar a troca de ar durante o transporte e fazer a higienização 

de todas as superfícies internas do veículo após a realização do 

transporte. 

 Em caso de internação, após a alta hospitalar, encaminhar para o ILPI, 

para continuidade do isolamento caso necessário, o qual deve tomar as 

devidas providências conforme protocolos da secretaria de saúde 

municipal. 
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13.5 FLUXO DE ATENDIMENTO PARA EMPRESAS DE GRANDE PORTE DO 

MUNICÍPIO: 

 Ao trabalhador deve ser disponibilizado álcool 70 e máscaras; 

 Ao início e termino da jornada a empresa deve aferir temperatura com 

dispositivo que não necessite contato direto com a pele. Encontrando 

algum funcionário com temperatura igual ou superior a 37.8 º o mesmo 

deve ser impedido de adentrar o serviço, devendo ser direcionado para 

que o serviço de saúde municipal faça o atendimento/acompanhamento 

conforme protocolo institucional no ambulatório de SR; 

 Em caso suspeito e/ou confirmado de COVID-19, o serviço de saúde deve 

preencher a notificação de caso suspeito de COVID para adoção de 

medidas de vigilância e atentar para possíveis suspeitos e contatos no 

local. 

 Os profissionais da saúde no atendimento à pessoa com suspeita de 

COVID-19 devem fazer uso do EPI indicado: máscara cirúrgica, touca, 

capote, luvas e álcool em gel. 

 Os profissionais de saúde devem oferecer máscara cirúrgica para a 

pessoa com suspeita de COVID-19, durante atendimento e isolamento 

domiciliar conforme o plano de contingência municipal. 

 O serviço de saúde deve monitorar o paciente até o desfecho do caso, 

fazendo os encaminhamentos que se fizerem necessários. 

 Em caso de necessidade de transporte até o serviço de saúde com a 

utilização do carro da empresa, deve-se garantir a ventilação do veículo 

para aumentar a troca de ar durante o transporte e fazer a higienização 

de todas as superfícies internas do veículo após a realização do 

transporte. 

 Em caso de suspeita ou confirmação de COVID-19, indivíduos que 

apresentem recusa de tratamento ou na dificuldade para cumprir o 

período de quarentena/isolamento domiciliar, poderão ser utilizados 

medidas compulsórias, respeitando as prerrogativas da Lei. 

 Demais trabalhadores que tiveram contato com o caso 

suspeito/confirmado de Covid-19 também devem ser afastados de suas 
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atividades laborais por 14 dias (ou até que se tenha um exame negativo 

do contato), mesmo que assintomáticos; 

13.6 FLUXO DE ATENDIMENTO AO CENTRO DE ABRIGO MUNICIPAL (CAM): 

 O CAM deve elaborar plano de ação e de vigilância adaptado às 

características da instituição, visando ao máximo evitar o surgimento local 

de contaminação e surtos da doença provocada pelo COVID-19. 

 Reforçar condutas de higiene do local e dos protocolos de higiene de 

mãos e proteção dos acolhidos e funcionários; 

 Junto à equipe assistencial, estabelecer fluxo de identificação, avaliação, 

isolamento e condutas frente a casos suspeitos e confirmados na 

instituição; 

 Organizar áreas para isolamento respiratório de acolhidos sintomáticos; 

 Manter ventilação natural nos ambientes e diminuir o uso de 

condicionadores de ar ao estritamente necessário; 

 SUSPENDER visitas à instituição por tempo indeterminado; 

 Afastar imediatamente funcionários com sintomas respiratórios ou febre; 

 Restringir atividades em grupo e circulação nas áreas coletivas; 

 Durante a assistência direta ao acolhido com quadro suspeito ou 

confirmado de Covid-19, o profissional de saúde deve utilizar os seguintes 

EPIs: gorro, óculos, máscara cirúrgica, luvas e avental descartável. 

Colocá-los imediatamente antes do contato com o acolhido ou com as 

superfícies e retirá-los logo após o uso, higienizando as mãos antes e 

imediatamente após remoção dos equipamentos; 

 Fazer a notificação imediata de todos os casos suspeitos de COVID-19. 

 Se o acolhido teve contato com caso de COVID-19, mantê-lo em 

isolamento preventivo no próprio CAM e notificar o serviço de saúde do 

município sobre o caso; 

 O acolhido com indicação de isolamento respiratório deverá assim 

permanecer em dormitório com boa ventilação e idealmente com banheiro 

próprio durante um período de 14 dias; 

 As saídas para áreas comuns devem ser restritas ao mínimo possível e, 

se necessário, o acolhido deverá usar máscara cirúrgica; 
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 Acolhidos que dividem dormitórios com quem apresentou sintomas não 

precisam ser realocados, pois se entende que já foram expostos e 

deverão ser manejados conforme acima descrito; 

 Em caso de necessidade de transporte até o serviço de saúde com a 

utilização do carro próprio do CAM, deve-se garantir a ventilação do 

veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte e fazer a 

higienização de todas as superfícies internas do veículo após a realização 

do transporte. 

 Em caso de internação, após a alta hospitalar, encaminhar para o CAM, 

para continuidade do isolamento caso necessário, o qual deve tomar as 

devidas providências conforme protocolos da secretaria de saúde 

municipal. 

13.7 FLUXO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO CARCERÁRIA: 

 A Pessoa Privada de Liberdade (PPL) que apresente sintomas 

respiratórios deverá de imediato ser levada para cela de isolamento na 

unidade prisional, ou local designado, evitando a movimentação e 

transporte para fora do isolamento, restringindo às necessidades 

médicas; bem como a suspensão de visita da mesma. 

 A unidade prisional deverá entrar em contato de imediato com a secretaria 

de saúde local; 

 No ISOLAMENTO os CUIDADOS que a PPL deve receber são hidratação 

e repouso até receber as orientações da secretaria de saúde. 

 À pessoa com suspeita de novo Coronavírus deve ser fornecido máscara 

cirúrgica (disponível na unidade). 

 O servidor, tanto da segurança como da equipe de saúde, deverá adotar 

de imediato as medidas de proteção padrão para contato e gotículas 

(máscara cirúrgica, luvas, etc.), durante todo o período de atendimento da 

PPL suspeita com o COVIDI19. 

 A PPL infectada pelo CORONAVIRUS, deverá ser mantida em isolamento 

na enfermaria da unidade prisional ou outro local designado, onde 

permanecerá durante todo o tratamento seguindo as orientações da 

Vigilância Epidemiológica. 



53 
 

 A equipe de saúde deverá monitorar a situação epidemiológica, 

observando a possibilidade de surgimento de novos casos; 

 As PPL’s beneficiadas com a saída passarão por uma avaliação de saúde 

minuciosa antes da saída e no retorno; 

 No seu retorno ficarão preventivamente isolados até a avaliação de 

saúde, critério obrigatório para retorno à carceragem; 

 Os profissionais de saúde das trabalharão para compor uma força tarefa, 

a fim de fazer a triagem de saída e de entrada dos internos que receberam 

o benefício. 

 As transferências de presos está condicionada a comprovação através de 

exames clínicos e testagem rápida que certifiquem a não contaminação 

pelo COVID19. 

 Em caso de necessidade de transporte até o serviço de saúde com a 

utilização do carro próprio do DEPEN, deve-se garantir a ventilação do 

veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte e fazer a 

higienização de todas as superfícies internas do veículo após a realização 

do transporte. 

 Em caso de internação, após a alta hospitalar, encaminhar para o DEPEN, 

para continuidade do isolamento caso necessário, o qual deve tomar as 

devidas providências conforme protocolos da secretaria de saúde 

municipal. 

 

13. Dos recursos: 

A se considerar o regimento interno do Comitê Gestor Operacional -  CGO, bem 

como os artigos, funções e atividades nele disposto, todos os recursos 

financeiros de ordem municipal/estadual/federal, proveniente desses níveis de 

gestão direcionados a atividades inerentes ao trabalho de promoção, prevenção, 

diagnóstico e assistência a situações a qual tenha a pandemia pela Coronavírus, 

serão dotadas e especificadas através de plano de aplicação de recursos 

financeiros a serem apresentadas ao Conselho Municipal de Saúde para 

conhecimento e fiscalização juntamente com a publicação dos gastos realizados 

conforme legislação vigente pelo TCE e fiscalização pelo Ge-Patria, dando-se a 

publicidade no site (www.pmp.pr.gov.br).  
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ANEXOS 

FLUXO DE ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE DOENÇA 

POR NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19 – CID B34.2) NA SMS DE 

PALMAS 

RECEPÇÃO NO SERVIÇO DE SAÚDE 

 Fornecer máscara cirúrgica para TODOS os pacientes que apresentarem 

sintomas respiratórios 

 Identificar precocemente o CASO SUSPEITO: 

Pessoa que, apresente: Febre (1) E 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) OU Outros sinais e 

sintomas inespecíficos como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, 

gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência 

 Aplicar álcool 70% nas mãos do paciente (sem que ele manuseie o frasco) 

 Priorizar este paciente para a triagem e atendimento clínico 

 Garantir atendimento em ambiente reservado (exemplos: consultório médico ou 

uma sala disponível) 

ATENDIMENTO DO PACIENTE 

 Realizar a verificação dos dados vitais (inclusive oximetria), história clínica e exame 

físico do paciente 

 Após o atendimento, higienizar novamente as mãos, os materiais/instrumentos 

utilizados e as superfícies. 

NOTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO 

 Telefonar para a Vigilância Epidemiológica, ou plantão da epidemiologia, tendo em 

mãos a identificação, história clínica/epidemiológica e lista de contatos 

 Realizar a notificação no https://covid19.appsaude.pr.gov.br/login_de_acesso/ 
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 Salvar o registro da notificação e encaminhar via e-mail: 

 epidemiologia@pmp.pr.gov.br ou imprimir e enviar cópia Vigilância Epidemiológica. 

COLETA DE AMOSTRA 

 Organizar os materiais para a coleta (EPIs e insumos, inclusive os 3 swabs e o 

meio de transporte viral) 

 Higienizar as mãos, colocar EPIs: máscara N95/PFF2, avental descartável, óculos 

e luvas de procedimentos 

 Coletar as amostras de nasofaringe e orofaringe 

 Instruir o paciente para recolocar a máscara cirúrgica 

 Identificar a amostra com: nome do paciente e data da coleta 

 Acondicionar a amostra identificada em pote com tampa identificado para coleta de 

coronavírus, separadamente de outras amostras de síndrome gripal 

 Armazenar a amostra no congelador -20° 

 Realizar a desparamentação e descarte em resíduo “infectante”: retirar luvas e 

avental, higienizar as mãos, retirar óculos e máscara, higienizar novamente as 

mãos e desinfetar os óculos. 

OBSERVAÇÕES: 

o A amostra coletada deverá ser encaminhada ao LACEN/PR (Setor de 

Biologia Molecular) para a pesquisa de vírus Influenza e outros 

vírus respiratórios. 

o Acondicionar a amostra respiratória do paciente em um pote plástico 

identificado como COLETA PARA CORONAVÍRUS 

o Não armazenar estas amostras em geladeira de alimentos, 

medicamentos ou de vacinas 

o Não colocar a caixa de isopor dentro da geladeira 

A PRESCRIÇÃO MÉDICA DEVERÁ SER ACOMPANHADA DE TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PACIENTE, CONFORME 

SEGUE:
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,   RG nº  , declaro que fui 

devidamente  informado(a)  pelo  médico sobre a necessidade de  

ISOLAMENTO  DOMICILIAR  a  que  devo   ser   submetido,  com   data  de  

início  ________________  e  término     , bem como as 

possíveis consequências da sua não realização. 

( ) Paciente (   ) Responsável 

 

Assinatura: 

Data:  /  / 

Nome das pessoas que residem no mesmo endereço e também deverão 

cumprir medidas de isolamento 

domiciliar:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

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. 

 

Assinatura e Carimbo do médico 

________________________________ 



 

 

RELAÇÃO DE CONTATOS 

NOME DO CASO SUSPEITO:_____________________________________ 

DATA DO INÍCIO DOS SINTOMAS:____ /          /___ 

Nome Completo DN Telefone (com DDD) Data e local do contato 
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COLETA DE MATERIAL PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

A coleta da amostra de secreção respiratória é feita preferencialmente por swab combinado (secreção de naso e orofaringe: coleta 

com 3 swabs de Rayon acondicionados juntos em 1 frasco com meio de transporte viral. 

FORMULÁRIO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ISOLAMENTO DOMICILIAR PELO CORONAVÍRUS 

Nome:                 Data Nascimento:    /   / 

Trata - se de: 

(   ) PACIENTE CONFIRMADO COM SINTOMAS LEVES           (   ) CASO SUSPEITO (   ) CONTATO 

Endereço do contato:___________________________________ 

Local do contato:  Data do início do isolamento:    / / 

 Sintomas 1ᵒ 

Dia 

2ᵒ 

Dia 

3ᵒ 

Dia 

4ᵒ 

Dia 

5ᵒ 

Dia 

6ᵒ 

Dia 

7ᵒ 

Dia 

8ᵒ 

Dia 

9ᵒ 

Dia 

10ᵒ 

Dia 

11ᵒ 

Dia 

12ᵒ 

Dia 

13ᵒ 

Dia 

14ᵒ 

Dia 

 Febre               

 Tosse               

 Dor na garganta               

 Congestão nasal               

 Cefaleia               

 Mal-estar               

 Mialgia               

 Dor no peito               
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 Falta de ar               

 Extremidades azuladas (unhas e pontas 

dos dedos) 

              

 Desidratação               

 Vômitos incontroláveis               

 Diminuição da quantidade de urina               

 Vertigens e confusão mental               

Marcar S para a presença do sintoma e N para a ausência do sintoma. 

- Ao final do registro, os dados deverão ser apresentados ao médico assistente para a tomada de decisão (manutenção do isolamento domiciliar, mudança para isolamento 

hospitalar, descarte ou confirmação de caso suspeito); 

- Reforçar a cada dia as medidas de precaução; 

- São considerados casos suspeitos de Covid-19, os que apresentam sintomas e critérios epidemiológicos, até receber o resultado negativo dos exames; 

- Se o resultado for positivo o paciente deve ficar em isolamento até o desaparecimento dos sintomas respiratórios; 

Assinatura do profissional que coletou os dados: 

 


