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I – INTRODUÇÃO
O Plano de Contingência é um documento elaborado com o intuito de auxiliar
o Estado do Paraná na resposta ao enfrentamento de um possível surto do novo
Coronavírus (COVID-19) originado na cidade de Wuhan, na China. Este vírus,
responsável por doença respiratória, pode determinar sérios danos às pessoas e à
economia dos entes integrantes do Sistema Único de Saúde. Neste documento serão
definidas as responsabilidades do Estado do Paraná e municípios, em parceria com o
Ministério da saúde e estabelecida uma organização necessária, de modo a atender
a situações de emergência relacionadas à circulação do vírus no Estado do Paraná.
Visa à integralidade das ações na prevenção e monitoramento da doença, bem como
na assistência à saúde da população. As ações a serem implantadas devem
promover a assistência adequada ao paciente, vigilância epidemiológica sensível e
oportuna, bem como ações de comunicação. Essas diretrizes têm por objetivo auxiliar
os serviços de saúde na mitigação dos processos epidêmicos, comunicação de risco
e na redução da morbimortalidade por esta doença. As equipes do Sistema Único de
Saúde desenvolvem diversas atividades de rotina, que dão sustentação às ações que
serão aplicadas no Plano de Contingência.

Agente Etiológico
Coronavírus (CoV) é uma ampla família de RNA vírus que em humanos podem
causar síndromes respiratórias e gastrointestinais. O novo coronavírus SARS-CoV-2
é uma nova cepa que ainda não havia sido previamente identificada em humanos.

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

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

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

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

Diagnóstico diferencial
Doenças

causadas

por

outros

vírus

respiratórios

como

influenza,

parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, coqueluche, infecções
fúngicas e outros coronavírus.

Diagnóstico laboratorial
Em serviços de saúde PÚBLICOS, é necessária à coleta de 1 (uma) amostra
respiratória. Esta amostra deverá ser encaminhada com urgência para o LACEN. Em
serviços de saúde PRIVADOS, que tenham condições de realizar o diagnóstico
laboratorial para vírus respiratórios, exceto COVID-19, é necessário realizar a coleta
de 1 amostra que será aliquotada em 2 partes (no mínimo de 2 ml) e encaminhar uma
delas para o Lacen/PR.
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Tratamento
Não há nenhum antiviral específico recomendado para o tratamento de
infecções por COVID-19. Pessoas infectadas com este vírus devem receber
tratamento para auxiliar no alívio de sintomas. Para casos severos, tratamento deve
incluir suporte de terapia intensiva.

Recomendações para prevenção e controle
É prudente adotar os princípios básicos para reduzir o risco geral de infecções
respiratórias agudas;
 Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20
segundos, respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e
sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;
 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
 Evitar contato próximo com pessoas doentes;
 Ficar em casa quando estiver doente;
 Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no
lixo;
 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência
.
Definição de caso
De acordo com o Boletim Informativo do Centro de Operações de Emergências
em Saúde Pública Ministério da Saúde (MS) | COE-nCoV 01/2020, descreve-se
abaixo a definição de caso. As áreas de transmissão local atualizadas podem ser
encontradas no link (saude.gov.br/listacorona).
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Febre¹ E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para
respirar, entre outros² ) E histórico de viagem para área com transmissão local*, de
acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou
sintomas;
OU
Febre¹ E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para
respirar, entre outros²) E histórico de contato próximo³ de caso suspeito para o
coronavírus (COVID-19), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais
ou sintomas;
OU
Febre¹ OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para
respirar, entre outros² ) E contato próximo³ de caso confirmado de coronavírus
(COVID-19) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos
sinais ou sintomas.

¹ Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes
menores de

5 anos, idosos, imunossuprimidos, gestantes ou que em algumas

situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, a
avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na
ficha de notificação.
²Dor de garganta, coriza, batimento de asas nasais, cefaléia (dor de cabeça),
irritabilidade/confusão, adinamia (fraqueza).
³Contato próximo é definido como: estar a aproximadamente dois metros de um
paciente com suspeita de caso por novo coronavírus, dentro da mesma sala, área de
atendimento, aeronaves ou outros meios de transporte, por um período prolongado,
sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). O contato próximo pode incluir:
cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência
médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não
estiver usando o EPI recomendado.
*Até a data 26/02/2020, os casos que ocorrerem entre familiares próximos ou
profissionais de saúde de forma limitada não serão considerados transmissão
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local. Até o momento, as áreas com transmissão local são: Alemanha, Austrália,
Camboja, China, Coréia do Norte, Coréia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Filipinas,
França, Irã, Itália, Japão, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietnã.

Notificação de casos
A notificação imediata de casos suspeitos deve ser feita obrigatoriamente para
a Secretaria Municipal de Saúde e para o CIEVS PR, através do telefone 41-991173500 e preencher o formulário próprio conforme link (http://bit.ly/2019-ncov). Ao
preencher o formulário eletrônico de notificação, baixar o pdf da ficha de notificação e
enviar eletronicamente para coecoronapr@gmail.com.
Os casos que também atendem a definição de caso de Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG1) devem ser notificados concomitantemente no Sistema de
Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP – Gripe).
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As orientações aos profissionais de saúde diante de um caso suspeito de
COVID-19 estão descritas no fluxograma abaixo
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II - OBJETIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
 Definir a estratégia de atuação da Secretaria de Estado da Saúde em alinhamento
com as definições constantes do Plano de Resposta às Emergências em Saúde
Pública;
 Estabelecer resposta coordenada no âmbito do Estado, das Regionais de Saúde e
dos Municípios, em parceria com o Ministério da Saúde;
 Ativar Comitê de Operações de Emergência - COE (Anexo I), no Estado do Paraná,
para gestão coordenada da resposta;
 Adotar medidas para reduzir a morbimortalidade decorrente da disseminação do
novo Coronavírus (COVID-19) no Estado do Paraná;
 Estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos padronizados para a
resposta ao novo Coronavírus (COVID-19).

III - ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA

NÍVEL 1- CASOS SUSPEITOS NO MUNICÍPIO

Redefinição De Fluxos
 Cancelados atendimentos odontológicos, psicologia, nutrição e fisioterapia em
todas as unidades.
NIS I
Atendimento médico eletivo somente através de agendamento:
- 12 Pacientes agendados por período, com horário marcado. Haverá tolerância de 5
minutos de atraso, passado este tempo perde a consulta. O agendamento acontecerá
apenas pelo telefone (3556 1344) ou através de ACS. Pacientes que vierem sem
agendamento passarão por triagem e encaminhados para Pronto Atendimento
quando urgência/ emergência ou agendado caso necessário.
 Puericultura cancelada.
 Todos os atendimentos em grupo ficam cancelados.
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 Atendimento de VACINA será organizado por fluxo de 7 pessoas no saguão
em frente a sala, entrada controlada através de senha, onde este deverá ser
 Monitorado pela recepção. O restante dos pacientes deverá permanecer na
parte externa do posto. Senha Amarela.
 Atendimento no AGENDAMENTO e CARTÃO SUS serão realizados com fluxo
de 3 pacientes sentados em frente a sala, entrada controlada através de
senha, demais aguardam na parte externa do saguão. Senha vermelha.
 Pacientes sem agendamento devem retirar ficha e aguardar atendimento.
Senha azul
 Sala de puericultura será usada como vestiário, ter disponível sacos de lixo
para armazenar a roupa após o uso.

Pronto Atendimento


Atendimento somente de urgência e emergência;



Permanece um médico por escala juntamente com técnico de enfermagem
e enfermeiro.



Mudança de cenário cancela campanha do idoso no Centro dos Idosos:
Luzia e Débora fazem horário diferenciado. 12:00 as 00:00.



Pacientes suspeitos de COVID- 19 deve ser fornecido máscara.



A coleta de exames para COVID-19 será realizada somente no pronto
atendimento.



Local para troca de roupa será na sala de passar roupas, ter disponível
sacos de lixo para armazenar a roupa após o uso.

Campanha De Vacinação H1N1

Primeira fase 23/03 a 15/04: Idosos (60 anos ou mais) e trabalhadores da
saúde. Será realizada vacinação no Centro dos Idosos e no PSF Conciolândia e PSF
Esquina Gaúcha (para aqueles que se encontram nesta área)
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Central De Regulação
Equipe do NASF irá manter atendimento via telefone 24 horas para
esclarecimento de dúvidas, afim de evitar a vinda da população até as unidades.
Casos identificados como suspeitos para COVID-19 serão orientados e quando
necessário será solicitada a visita da equipe até a casa do paciente suspeito.

NÍVEL 2 - CASOS DE PACIENTES CONTAMINADOS NO MUNICÍPIO

Ativar comitê;
Acompanhar isolamento domiciliar a cada 48 horas ou de acordo com o
necessário através de ligação telefônica;
Realizar manejo clínico dos casos suspeitos:
 Acolhida e avaliação rápida
 Priorizar atendimento
 Responsável equipe específica para atendimento aos casos suspeitos
 Adotar todas as medidas para reduzir casos graves e óbitos;
 Seguir fluxo de encaminhamento ao hospital referência

NIVEL 3 - EXECUÇÃO QUANDO HÀ TRANSMISSÃO LOCAL
Intensificar todas as ações dos níveis anteriores;
Rever junto a gestores fluxo de encaminhamento.
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IV – CONTATOS

Central De Regulação
Telefone : (46) 9 8828-7478 / 3556-1344/ 3556-1470

Cordenação Vigilância Epidemiologica
Telefone: (46) 98809-4785
Catiani_rz@hotmail.com

Vigilância Sanitária
Telefone: (46) 3556-1223

Pronto Atendimento 24h
Telefone: (46) 3556-1671

V – ELABORAÇÃO PLANO DE CONTIGÊNCIA MUNICIPAL
Gestão municipal de Saúde
Coordenação da Atenção Primária em Saúde
Coordenação de Vigilância Epidemiológica
Coordenação de Odontologia
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