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I -INTRODUÇÃO  
 
 
O Plano de Contingência é um documento elaborado com o intuito de auxiliar o 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 SARS-CoV acredita-
se que tenha ocorrido principalmente por meio de gotículas respiratórias produzidas 
quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, semelhante à maneira como a influenza 
e outros patógenos respiratórios se espalham (Brasil,2020).  
 
 
Período de transmissibilidade  
 
O que se sabe é que a transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV ocorre 
entre pessoas em média 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares 
do Novo Coronavírus (COVID-19) sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem 
o aparecimento de sinais e sintomas. Até o momento, não há informação suficiente de 
quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas que uma pessoa infectada passa 
a transmitir o vírus. 



 
 
Manifestações clínicas 
O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar de um 
simples resfriado até uma pneumonia severa. As manifestações clínicas do novo 
coronavírus não estão estabelecidas, necessitando de mais investigações e tempo para 
caracterização da doença. Os principais sinais e sintomas referidos são respiratórios, 
sendo que o paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar. 
 
 
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 a coleta de 1 (uma) amostra espiratória. 
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. 
 
 
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). 
 

Febre* E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 
respirar, entre outros**) 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 
Febre* E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 

respirar, entre outros**) E histórico de contato próximo*** de caso suspeito para o 
coronavírus (COVID-19), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou 
sintomas; 

 
OU 

Febre* OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 
respirar, entre outros**) E contato próximo*** de caso confirmado de coronavírus 
(COVID-19) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais 
ou sintomas. 

 
 
Notificação de casos 
A notificação imediata de casos suspeitos deve ser feita obrigatoriamente para a 
Secretaria Municipal de Saúde e para o CIEVS PR, através do telefone 41-99117-3500 e 
preencher o formulário próprio conforme link (http://bit.ly/2019-ncov). Ao preencher o 
formulário eletrônico de notificação, baixar o pdf da ficha de notificação e enviar 
eletronicamente para coecoronapr@gmail.com. 
Os casos que também atendem a definição de caso de Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG*) devem ser notificados concomitantemente no Sistema de Informação da 
Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP – Gripe). 
 
*Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): indivíduo hospitalizado com febre, mesmo 
que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e que apresente dispneia ou 
saturação de O2 < 95% ou desconforto respiratório ou que evoluiu para óbito por SRAG 
independente de internação. 
 
As orientações aos profissionais de saúde diante de um caso suspeito de COVID-
descritas no fluxograma abaixo: 
 

 



 
 

 
 



Situação 1: Presença de caso suspeito no município 
 

 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO 
 

Atividade  Ação (como fazer?) 

Indicar referência municipal 
para contato 

- A epidemiologia (enfermeira 
Edmara) 

Garantir insumos 
estratégicos 

-Organizar fluxo/disponibilidade de 
veículo para o deslocamento da 
equipe e para transporte de 
pacientes 
- Garantir disponibilidade de álcool 
70%, papel toalha, máscara N95, 
máscara cirúrgica, luvas. 
-Providenciar telefone para uso 
exclusivo aos casos relacionados 
ao Covid-19 

Detalhar fluxo de 
atendimento para casos 
leves, moderados e graves 

-Reunir equipe e 
descrever/esclarecer plano de 
contingência e fluxo de atendimento 

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

- Definir cronograma com data e 
horário para divulgação de boletim 
local com informações a população 
-Definir responsável pela divulgação 
da situação local 

 
 
 

VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE 

Notificar imediatamente a 
Regional de Saúde 

- Notificar todos os casos suspeitos  
no formsus (Bit.ly/notificaCOVID19) 
conforme protocolo do ministério da 
saúde 
-Informar imediatamente, via 
telefone a regional de saúde 

Monitorar e manter registro 
atualizado dos casos 
suspeitos 

- Realizar monitoramento diário do 
caso suspeito e registrar as 
informações em prontuário 
eletrônico 

Monitorar e manter registro 
atualizado dos contatos 
próximos 

- Realizar monitoramento de todos 
os contatos próximos, realizar 
orientações e avaliar diariamente 

LABORATÓRIO 

Realizar coleta de amostra 
de secreção da nasofaringe 
(SNF). até o 7° dia (até o 3° 
dia, preferencialmente,) 
 

- A coleta será realizada no 
domicilio do suspeito, seguindo 
técnica de coleta e as orientações 
de precaução conforme manual do 
Lacen (em anexo) 
- Solicitar hemograma 

ASSISTÊNCIA 

Garantir acolhimento, 
reconhecimento precoce e 
controle de caso suspeito 

- Todo paciente que se encaixe na 
descrição de caso suspeito para o 
COVID-19 deverá ser avaliado por 
um médico ou enfermeira para que 
seja orientado e encaminhado 

Notificar imediatamente - Comunicar imediatamente a 
vigilância epidemiológica sobre a 



suspeita para que seja realizada a 
notificação 

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

- Os pacientes que vierem com 
suspeita de infecção por Covid-19 
serão atendido conforme 
fluxograma em anexo; 
-Se o mesmo estiver em casa, a 
equipe se deslocara para realizar a 
triagem no domicilio, bem como a 
coleta de exame, conforme 
fluxograma em anexo 
-O monitoramento dos casos 
suspeitos será realizado via telefone 
diariamente 

Orientar os profissionais 
dos serviços de saúde e a 
população sobre as 
medidas individuais e 
coletivas de prevenção e 
controle para o COVID-19 

- Divulgar e disponibilizar 
fluxograma de atendimento do 
COVID-19 a todos os profissionais  
-Divulgar semanalmente situação 
local orientando sobre cuidados a 
serem mantidos e condutas 
alteradas 
- A fim de diminuir o fluxo das 
unidades de saúde e minimizar o 
risco de infecção cruzada os 
atendimentos da odontologia, 
psicologia, nutrição serão restritos 
sendo dispensados os idosos, as 
gestantes e demais vulneráveis, 
mantendo apenas os casos mais 
necessários e já agendados.  
- Também serão adiados as 
puericulturas, a pesagem das 
crianças, a realização de exames 
eletivos 

Elaborar fluxo de transporte 
pré-hospitalar e inter-
hospitalar para 
itinerários do paciente nos 
casos 
moderado e graves 

- Os pacientes suspeitos que 
necessitarem ir ao hospital para 
serem avaliados, deverão ser 
transportados de ambulância e usar 
máscara cirúrgica, 
- Os acompanhantes também 
deverão usar máscara cirúrgica e ir 
na parte da frente da ambulância  
- Após o transporte a ambulância 
deve ser higienizada com água e 
sabão e realizar desinfecção com 
álcool 70% ou hipoclorito 
-As transferências de pacientes 
graves deverá ser acertada com o 
SAMU 

 



 
 

Situação 2: Presença de caso confirmado no município 
 

 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO 
 

Atividade  Ação (como fazer?) 

Indicar referência municipal 
para contato 

- Manter equipe de referência em 
prontidão para monitoramento  

Garantir insumos 
estratégicos 

-Organizar fluxo/disponibilidade de 
veículo para o deslocamento da 
equipe e para transporte de 
pacientes 
-Garantir disponibilidade de 
insumos para realização de 
exames 
- Garantir disponibilidade de 
veículo para levar amostras até a 
regional 

Detalhar fluxo de 
atendimento para 
casos leves, moderados e 
graves 

-Reunir equipe e discutir 
necessidade de mudanças no 
fluxo de atendimento 

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

- Manter divulgação de boletim local 

com informações a população nos 
meios de comunicação (rádio e 
mídias sociais) com cronograma pré 
definido para atualização  

 
 
 

VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE 

Notificar imediatamente a 
Regional de Saúde 

- Notificar todos os casos 
suspeitos no formsus 
(Bit.ly/notificaCOVID19) conforme 
protocolo do ministério da saúde.-
Informar imediatamente, via 
telefone a regional de saúde 

Monitorar e manter registro 
atualizado dos casos 
suspeitos 

- Realizar monitoramento diário do 
caso suspeito, via telefone e 
registrar as informações em 
prontuário eletrônico 

Monitorar e manter registro 
atualizado dos contatos 
próximos 

- Realizar monitoramento de todos 
os contatos próximos, realizar 
orientações e avaliar diariamente 

LABORATÓRIO 

Realizar coleta de amostra 
de secreção da nasofaringe 
(SNF). no 7° dia de início 
dos sintomas 
 

- A coleta será realizada no 
domicilio do suspeito, seguindo 
técnica de coleta e as orientações 
de precaução conforme manual do 
Lacen (em anexo) 

ASSISTÊNCIA 

Garantir acolhimento, 
reconhecimento precoce e 
controle de caso suspeito 

- Todo paciente que se encaixe na 
descrição de caso suspeito para o 
COVID-19 deverá ser avaliado por 
um médico ou enfermeira para que 
seja orientado e encaminhado 



- Todos os contatos próximos 
devem ser avaliados e orientados 

Notificar imediatamente - Comunicar imediatamente a 
vigilância epidemiológica sobre a 
suspeita para que seja realizada a 
notificação 

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

- Manter o fluxo já padronizado de 
atendimento e monitoramento. 
- Com a confirmação de um caso 
positivo serão cancelados os 
atendimentos da odontologia, 
psicologia, nutrição, bem como a 
realização de exames eletivos.  

Orientar os profissionais dos 
serviços de saúde e a 
população sobre as medidas 
individuais e coletivas de 
prevenção e controle para o 
COVID-19 

- Divulgar e disponibilizar 
fluxograma de atendimento do 
COVID-19 a todos os profissionais  
- Divulgar semanalmente situação 
local orientando sobre cuidados a 
serem mantidos e condutas 
alteradas 

Elaborar fluxo de transporte 
pré-hospitalar e inter-
hospitalar para 
itinerários do paciente nos 
casos 
moderado e graves 

- Os pacientes suspeitos que 
necessitarem ir ao hospital para 
serem avaliados, deverão ser 
transportados de ambulância e 
usar máscara cirúrgica, 
- Os acompanhantes também 
deverão usar máscara cirúrgica e 
ir na parte da frente da ambulância  
- Após o transporte a ambulância 
deve ser higienizada com água e 
sabão e realizar desinfecção com 
álcool 70% ou hipoclorito 
- As transferências de pacientes 
graves deverá ser acertada com o 
SAMU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Situação 3: Presença de caso confirmado com transmissão local no 
município 

 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO 
 

Atividade  Ação (como fazer?) 

Indicar referência municipal para 
contato 

- Manter equipe de referencia em 
prontidão para monitoramento  

Garantir insumos estratégicos - Organizar fluxo/disponibilidade de 
veículo para o deslocamento da 
equipe e para transporte de pacientes 
- Manter contrato com hospital com 
disponibilidade de leitos se necessário 
-Garantir disponibilidade de insumos 
para realização de exames 
- Pactuar com SAMU transferência de 
paciente 

Detalhar fluxo de atendimento 
para 
casos leves, moderados e 
graves 

- Reunir equipe e discutir necessidade 
de mudanças no fluxo de atendimento 

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

- Manter divulgação de boletim local 
com informações a população nos 
meios de comunicação (rádio e mídias 
sociais) com cronograma pré definido 
para atualização  

 
 
 

VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE 

Notificar imediatamente a 
Regional de Saúde 

- Notificar todos os casos suspeitos no 

formsus (Bit.ly/notificaCOVID19) 
conforme protocolo do ministério da 
saúde. 
- Informar a regional a situação local 
conforme orientação da Sesa 

Monitorar e manter registro 
atualizado dos casos suspeitos 

- Realizar monitoramento diário do 
caso suspeito e registrar as 
informações em prontuário eletrônico 

Monitorar e manter registro 
atualizado dos contatos 
próximos 

- Realizar avaliação e monitoramento 
de todos os contatos próximos, 
orientando o isolamento domiciliar por 
14 dias 

LABORATÓRIO 

Realizar coleta de amostra de 
secreção da nasofaringe (SNF). 
até o 7° dia  
 

- Realizar coleta de exames conforme 
disponibilidade e orientação da 
secretaria de estado 

ASSISTÊNCIA 

Garantir acolhimento, 
reconhecimento precoce e 
controle de caso suspeito 

- Todo paciente que se encaixe na 
descrição de caso suspeito para o 
COVID-19 deverá ser avaliado por um 
medico ou enfermeira para 
classificação do risco, sendo mantido 
em isolameto domiciliar os casos leves 
e encaminhados para intermação 
hospitalar aqueles com agravamentos 
-Todos os contatos próximos devem 
ser avaliados e orientados 

Notificar imediatamente - Comunicar imediatamente a 
vigilância epidemiológica sobre a 
suspeita para que seja realizada a 
notificação 



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

- Assim que identificado pcte com 
quadro suspeito de covid-19, deve ser 
fornecido uma mascara cirúrgica e 
encaminhado para o consultório 
médico da “clinica” onde o mesmo 
será avaliado 
-Se o mesmo estiver em casa, a 
equipe se deslocara para realizar a 
triagem no domicilio, bem como a 
coleta de exame 
- O monitoramento será realizado via 
telefone 
-Manter isolamento domiciliar do caso 
confirmado e monitoramento diário 
com encaminhamento ao hospital só 
mediante agravamento do quadro 

Orientar os profissionais dos 
serviços de saúde e a 
população sobre as medidas 
individuais e coletivas de 
prevenção e controle para o 
COVID-19 

- Divulgar e disponibilizar fluxograma 
de atendimento do COVID-19 a todos 
os profissionais  
- Divulgar semanalmente situação 
local orientando sobre cuidados a 
serem mantidos e condutas alteradas 

Elaborar fluxo de transporte pré-
hospitalar e inter-hospitalar para 
itinerários do paciente nos casos 
moderado e graves 

- Os pacientes suspeitos que 
necessitarem ir ao hospital para serem 
avaliados, deverão ser transportados 
de ambulância e usar mascara 
cirúrgica, 
- Os acompanhantes também deverão 
usar máscara cirúrgica e ir na parte da 
frente da ambulância  
- Após o transporte a ambulância deve 
ser higienizada com água e sabão e 
realizar desinfecção com álcool 70% 
ou hipoclorito 
- As transferências de pacientes 
graves deverá ser acertada com o 
SAMU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I – FLUXOGRAMA ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UBS 
 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 

 Pcte chega à unidade e informa sintomas gripais e viagem recente 

Adotar medidas de precaução com o paciente e equipe que irá atendê-lo 

Encaminhar para o consultório da clinica e priorizar a avaliação 

Atendimento médico com brevidade 

CASO SUSPEITO* 

SIM NÃO 

Isolar na UBS 

Preencher ficha de caso suspeito (anexo) 

Triagem e atendimento 

conforme fluxo normal 

da unidade 

Caso Leve 

Isolamento domiciliar** 

Caso Moderado/Grave 

Acionar SAMU 

Comunicar vig. epidemiológica 

CONFIRMA SUSPEITO*? 

SIM 

Manter isolamento domiciliar  

Atestado de mais 14 dias 

Agendar coleta de Swab domiciliar 

NÃO 

Tratamento do caso 

respiratório identificado. 

Suspender isolamento 

 
 

 


