ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA FRENTE ÀS EMERGÊNCIAS EM
SAÚDE PÚBLICA
Novo Coronavírus (COVID-19)

SAUDADE DO IGUAÇU – PR
2020
1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAURO CESAR CENCI
Prefeito

DARLEI TRENTO
Vice-Prefeito

FRANCELI DE FATIMA DAVI DEL GASPERIN
Secretária Municipal de Saúde

DANIEL GABIATTI DOS SANTOS
Coordenador da Vigilância Epidemiológica

PATRIK ZANELLA
Vigilância Sanitária

ARIEL FERNANDA FIORENTIN
Imunização
PAULA CAROLINE DE FAVERI DIAS
Responsável pela Assistência Farmacêutica Municipal

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO...............................................................................................................4
RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA........................5
SITUAÇÃO EPDEMIOLÓGICA .........................................................................................5
OBJETIVOS DO PLANO DE CONTIGÊNCIA....................................................................6
SITUAÇÃO 1.......................................................................................................................8
SITUAÇÃO 2.....................................................................................................................13
SITUAÇÃO 3.....................................................................................................................18
RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO DE LEITOS VIA SISTEMA CARE...................22
OBITOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID 19..............................................22
DADOS DA FUNERÁRIA DO MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU.........................26
EQUIPE DE PLANTONISTA DO CENTRO DE SAÚDE...................................................27
CONSIDERAÇÕES FINAIS ..............................................................................................28
MATERIAL CONSULTADO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO....................................29

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

APRESENTAÇÃO

O Plano Municipal de Continência do novo Coronavírus (COVID-19),
desenvolve recomendações técnicas para o fortalecimento de uma vigilância em
saúde atuante, visando informar e orientar profissionais de saúde e todos os órgãos
municipais, como também a população quanto a concepção epidemiológica e
meios de prevenção do novo Coronavírus (COVID-19), com vistas a alertar em
casos confirmados no município de Saudade do Iguaçu - Pr.
Tendo em vista o aumento do número de casos suspeitos e confirmados do
novo Coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com a vigilância
epidemiológica, vigilância sanitária, imunização, atenção básica e o apoio
laboratorial, elaboraram estratégias presentes neste plano, onde os órgãos atuam
de forma planejada.
A vigilância em saúde tem como objetivo a prevenção e medidas de
disseminação das informações, divulgando a população os meios mais seguros
para evitar uma possível contaminação, como também estratégias imediatas frente
algum caso suspeito devido o cenário atual em que vive o Brasil.
Dessa forma, o município de Saudade do Iguaçu elabora um Plano de
Contingência para assim melhorar as medidas de controle de disseminação do
vírus no município caso seja necessário. Contando assim, com o apoio dos órgãos
municipais já citados e dentre outros.
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RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA

Sensibilizar os profissionais para a notificação e investigação em tempo
oportuno, como também, realizar ações de prevenção contra o COVID-19;
Definir parcerias junto aos órgãos municipais;
Distribuir panfletos para a população, com conteúdo de medidas de
prevenção;
Participar de jornais populares, rádios locais, e mídia em geral, sendo
também um meio de disseminação de informação;
Assegurar assistência profissional e laboratorial em casos confirmados;
Intensificar a vigilância do vírus frente a investigação dos casos suspeitos e
confirmados;
Dispor de apoio técnico e orientações necessárias junto à superintendência
regional e área descentralizada;
Atualizar os profissionais e a população sobre o cenário epidemiológico.

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO
CORONAVÍRUS

Manifestações clínicas
Os coronavírus humanos comuns causam infecções respiratórias brandas a
moderadas de curta duração. Os sintomas podem envolver coriza, tosse, dor de
garganta e febre. Esses vírus algumas vezes podem causar infecção das vias
respiratórias inferiores, como pneumonia. Esse quadro é mais comum em pessoas
com doenças cardiopulmonares, diabéticos e pessoas com sistema imunológico
comprometido ou em idosos.

Agente etiológico
É da família coronaviridae, o gênero Coronavírus é subdividido em três
grupos principais, com base em propriedades genéticas e sorológicas. Cada grupo
inclui muitos vírus que causam problemas de doença no homem, animais ou aves.
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Ordem: Nidovirales, família: Coronaviridae, RNA vírus, Infecção em mamíferos e
aves.

Reservatório e modo de transmissão
A transmissão ocorre a partir de pessoas infectadas, podendo se espalhar
desde que alguém esteja menos de 2 metros de distância de alguém infectado,
ocorrer por gotículas, saliva, espirro, tosse, secreção nasofaríngea ou objetos de
superfícies infectadas pelo vírus, levando a boca, nariz e olhos.

Período de incubação
Considera-se de 2 a 14 dias.

Suscetibilidade
Todos os grupos tem probabilidade, embora idosos e pessoas com doenças
preexistentes tenham maior possibilidade de evoluírem para casos graves.

OBJETIVOS DO PLANO DE CONTIGÊNCIA
Assegurar ações de prevenção em saúde e controle do novo COVID-19 em
tempo oportuno e eficiente, em situação de caso suspeito no município de Saudade
do Iguaçu.
Elaborar técnicas eficazes e rápidas em situação de caso suspeito no
município, tendo como base as orientações do Ministério da saúde (MS),
priorizando o controle e diminuição da transmissão do COVID-19;
Atribuir responsabilidades de prevenção e informação aos órgãos municipais
e enfatizar o trabalho em parceria;
Realizar reuniões mensais com profissionais de saúde e órgãos
competentes para discutir medidas de prevenção, planejamento e atualização do
cenário epidemiológico;
Elaborar um informe diário com as informações locais e regionais sobre os
casos suspeitos, monitorados e confirmados do novo Coronavírus;
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Orientar toda a equipe, para que todos saibam os procedimentos
necessários e quais medidas tomar quando se depararem com algum caso suspeito
ou confirmado.
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SITUAÇÃO 1:
PRESENÇA DE CASO SUSPEITO NO MUNICÍPIO
GESTÃO

ATIVIDADE

AÇÕES

Indicar referência Franceli – Secratária Municipal de
municipal
para Saúde, Fone (46) 999374365,
contato.
Daniel – Enfermeiro Fone:(46)
99971-6526, Luis Henrique –
Enfermeiro, Fone: (46) 999230135 e
Paula - Farmacêutica, Fone: (46)
999001408
Garantir insumos A
garantia
de
insumos
e
estratégicos.
equipamentos
de
proteção
individual fica assegurado por parte
da secretaria de saúde, para que os
profissionais de saúde possam
desempenhar com qualidade e
segurança suas funções, frente a
casos suspeitos ou confirmados do
Covid19. Tais como máscaras de
procedimento e N95 ou PFF2, luvas
descartáveis, avental e macacões
descartáveis, óculos de proteção e
viseiras.
Detalhar fluxo de Os
casos
suspeitos,
serão
atendimento para atendidos por uma equipe composta
casos
leves, por médico, enfermeiro e motorista,
moderados
e os quais irão até a casa do paciente,
graves.
visando evitar que o mesmo fique
em contato com outros pacientes
dentro da UBS. Poderá ser
acionada a equipe via telefone,
pelos números (46) 99905-9838 e
99905-8707. Será utilizado um
veículo preparado, onde seja
possível fazer desinfecção do
mesmo a cada paciente atendido
pela equipe, bem como a
paramentação dos profissionais
será toda descartável. Caso Leve;
Será mantido em quarentena,
isolamento domiciliar de 14 dias,
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com os cuidados e recomendações
necessários,
acompanhamento
diário pela equipe de saúde. Caso
Moderado; Será mantido em
quarentena, isolamento domiciliar
por 14 dias, com acompanhamento
diário pela equipe de saúde, caso
ocorra qualquer piora no quadro o
mesmo será conduzido com veículo
e Epi,s necessários até o Instituto
São
Rafael
da
cidade
de
Chopinzinho. Caso Grave; Será
acionado o serviço de urgência e
emergência do SAMU, o qual fará a
remoção e regulação de leito para o
paciente afetado.
Definir Porta-Voz
que
será
responsável pela
interlocução com
os veículos de
comunicação.

Secretária Municipal de Saúde:
Franceli de Fátima Davi Del
Gasperin.
Fone: (46) 999374365
E-mail: franceli_davi@hotmail.com

VIGILÂNCIA EM
SAÚDE
Notificar
Todos os casos considerados
imediatamente a suspeitos e confirmados, deveram
Regional
de ser imediatamente notificados neste
Saúde
link
https://covid19.appsaude.pr.gov.br e
alimentado planilha para avaliação
da regional de saúde.
Monitorar
e Os
casos
suspeitos
serão
manter registro monitorados diariamente por 14
atualizado
de dias, pela equipe de saúde que fara
casos suspeitos
contato via telefone e se necessário
realizará visita domiciliar para
reavaliar a evolução do caso. Os
casos serão avaliados e evoluídos
conforme prevê os protocolos e
descritos em prontuário eletrônico
da secretaria de saúde.
Monitorar
e Acompanhamento
de
casos
manter registro suspeitos ou confirmados, serão
atualizado
dos entrevistados também os contatos
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contatos
próximos.

próximos, buscando evitar novos
casos
de
contaminação,
e
agilizando o diagnóstico precoce da
doença. Manter atualizado contatos
telefônicos
dos
suspeitos/confirmados.

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

Em situação de caso suspeito no
município de Saudade do Iguaçu, a
coleta poderá ser realizada no
município,
com
profissionais
qualificados, equipados de todos os
materiais de proteção individual, no
centro de saúde ou no domicilio do
paciente. A amostra deverá ser
encaminhada ao LACEN em caixas
térmicas, nas segundas e quintas
feiras. Se não for possível o envio
nestes dias, a amostra deverá ser
congelada para envio posterior. Os
Kits de coleta de amostras de swabs
combinados, serão fornecidos pela
07ª RS.
Ressaltamos também sobre o
encaminhamento da coleta ao
LACEN, a amostra deve estar
cadastrada
no
Sistema
de
gerenciamento
do
Ambiente
Laboratorial (GAL), juntamente com
a ficha de notificação em casos de
suspeitos do Novo Coronavírus. A
consulta
do
resultado
será
disponibilizada no sistema em
questão, pelo login municipal.

Garantir
acolhimento,
reconhecimento
precoce
e
controle de caso
suspeito.

As equipes de saúde das ESF e da
UBS, estão todas orientadas para
quando se depararem com um caso
suspeito, realizarem o diagnóstico
precoce. Identificar os sintomáticos
respiratórios, orientar o uso de
máscaras cirúrgicas e encaminhar
para triagem clínica em local
específico.

LABORATÓRIO

ASSISTÊNCIA
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Notificar
imediatamente

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

O paciente deve ser notificado
imediatamente, bem como iniciar o
seu isolamento domiciliar no dia da
suspeita de caso para a vigilância
epidemiológica do município.
Os casos serão monitorados por 14
dias conforme especificado no item
anterior de monitoramento. Serão
repassados a
população
as
atualizações recebidas da Regional
de Saúde, bem como da SESA,
deixando a população instruída e
orientada sobre as medidas
individuais
e
coletivas
para
prevenção do Covid19.

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 os profissionais quanto ao
lavar as mãos com mais frequência,
uso de álcool gel, uso dos EPIs,
assepsia dos ambientes, etiqueta
respiratória evitar aglomerações;
Disseminar informações através da
mídia, folders de como se proteger
individualmente e coletivamente,
lavar as mãos com mais frequência,
uso de álcool gel, assepsia dos
ambientes, etiqueta respiratória
evitar aglomerações;
Elaborar fluxo de Os
casos
graves,
serão
transporte
pré- encaminhados para o Instituto São
hospitalar
para
Rafael na cidade de Chopinzinho, e
itinerários
de
paciente nos caso caso necessitem de unidade de
moderados
e terapia intensiva, a referência são
graves
os hospitais da cidade de Pato
Branco, ISSAL e Policlínica de pato
Branco. A regulação de leitos e
transporte de pacientes em estado
grave será feita pelo SAMU – 192.
Na ausência de transporte do
SAMU.
Os
pacientes
serão
conduzidos em veículo adaptado, o
qual o motorista fica isolado do
11

restante da equipe de saúde e
paciente,
visando
a
fácil
desinfecção e a qualidade nos
procedimentos realizados.
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Situação 2: Presença de caso confirmado no município

GESTÃO

ATIVIDADE

AÇÕES

Indicar referência Franceli – Secretária Municipal de
municipal
para Saúde, Fone (46) 999374365,
contato.
Daniel – Enfermeiro Fone:(46)
99971-6526, Luís Henrique –
Enfermeiro, Fone: (46) 999230135 e
Paula - Farmacêutica, Fone: (46)
999001408
Garantir insumos A
garantia
de
insumos
e
estratégicos.
equipamentos
de
proteção
individual fica assegurado por parte
da secretaria de saúde, para que os
profissionais de saúde possam
desempenhar com qualidade e
segurança suas funções, frente a
casos suspeitos ou confirmados do
Covid19. Tais como máscaras de
procedimento e N95 ou PFF2, luvas
descartáveis, avental e macacões
descartáveis, óculos de proteção e
viseiras.
Detalhar fluxo de Os casos confirmados, serão
atendimento para atendidos por uma equipe composta
casos
leves, por médico, enfermeiro e motorista,
moderados
e os quais irão até a casa do paciente,
graves.
visando evitar que o mesmo fique
em contato com outros pacientes
dentro da UBS. Poderá ser
acionada a equipe via telefone,
pelos números (46) 99905-9838 e
99905-8707. Será utilizado um
veículo preparado, onde seja
possível fazer desinfecção do
mesmo a cada paciente atendido
pela equipe, bem como a
paramentação dos profissionais
será toda descartável. Caso Leve;
Será mantido em quarentena,
isolamento domiciliar de 14 dias,
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com os cuidados e recomendações
necessários,
acompanhamento
diário pela equipe de saúde. Caso
Moderado; Será mantido em
quarentena, isolamento domiciliar
por 14 dias, com acompanhamento
diário pela equipe de saúde, caso
ocorra qualquer piora no quadro o
mesmo será conduzido com veículo
e Epi,s necessários até o Instituto
São
Rafael
da
cidade
de
Chopinzinho. Caso Grave; Será
acionado o serviço de urgência e
emergência do SAMU, o qual fará a
remoção e regulação de leito para o
paciente afetado.
Definir Porta-Voz
que
será
responsável pela
interlocução com
os veículos de
comunicação.

Secretária Municipal de Saúde:
Franceli de Fátima Davi Del
Gasperin.
Fone: (46) 999374365
E-mail: franceli_davi@hotmail.com

VIGILÂNCIA EM
SAÚDE
Notificar
Todos os casos considerados
imediatamente a suspeitos e confirmados, deveram
Regional
de ser imediatamente notificados neste
Saúde
link
https://covid19.appsaude.pr.gov.br e
alimentado planilha para avaliação
da regional de saúde.
Monitorar
e Os casos confirmados serão
manter registro monitorados diariamente por 14
atualizado
de dias, pela equipe de saúde que fara
casos suspeitos
contato via telefone e se necessário
realizará visita domiciliar para
reavaliar a evolução do caso. Os
casos serão avaliados e evoluídos
conforme prevê os protocolos e
descritos em prontuário eletrônico
da secretaria de saúde.
Monitorar
e Acompanhamento
de
casos
manter registro suspeitos ou confirmados, serão
atualizado
dos entrevistados também os contatos
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contatos
próximos.

próximos, buscando evitar novos
casos
de
contaminação,
e
agilizando o diagnóstico precoce da
doença. Manter atualizado contatos
telefônicos
dos
suspeitos/confirmados.

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

Em situação de caso confirmado no
município de Saudade do Iguaçu, a
coleta poderá ser realizada no
município, via teste rápido, com
profissionais
qualificados,
equipados de todos os materiais de
proteção individual, no centro de
saúde ou no domicilio do paciente.
Caso seja hospitalizado a amostra
deverá ser encaminhada ao LACEN
em caixas térmicas, de segunda a
sexta feira.
Se não for possível o envio nestes
dias, a amostra deverá ser
congelada para envio posterior. Os
Kits de coleta de amostras de swabs
combinados, serão fornecidos pela
07ª RS.
Ressaltamos também sobre o
encaminhamento da coleta ao
LACEN, a amostra deve estar
cadastrada
no
Sistema
de
gerenciamento
do
Ambiente
Laboratorial (GAL), juntamente com
a ficha de notificação em casos de
suspeitos do Novo Coronavírus. A
consulta
do
resultado
será
disponibilizada no sistema em
questão, pelo login municipal.

Garantir
acolhimento,
reconhecimento
precoce
e
controle de caso
suspeito.

As equipes de saúde das ESF e da
UBS, estão todas orientadas para
quando se depararem com um caso
suspeito, realizarem o diagnóstico
precoce. Identificar os sintomáticos
respiratórios, orientar o uso de
máscaras cirúrgicas e encaminhar

LABORATÓRIO

ASSISTÊNCIA
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para triagem
específico.
Notificar
imediatamente

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

clínica

em

local

O paciente deve ser notificado
imediatamente, bem como iniciar o
seu isolamento domiciliar no dia da
suspeita de caso para a vigilância
epidemiológica do município.
Os casos serão monitorados por 14
dias conforme especificado no item
anterior de monitoramento. Serão
repassados a
população
as
atualizações recebidas da Regional
de Saúde, bem como da SESA,
deixando a população instruída e
orientada sobre as medidas
individuais
e
coletivas
para
prevenção do Covid19.

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 os profissionais quanto ao
lavar as mãos com mais frequência,
uso de álcool gel, uso dos EPIs,
assepsia dos ambientes, etiqueta
respiratória evitar aglomerações;
Disseminar informações através da
mídia, folders de como se proteger
individualmente e coletivamente,
lavar as mãos com mais frequência,
uso de álcool gel, assepsia dos
ambientes, etiqueta respiratória
evitar aglomerações;
Elaborar fluxo de Os
casos
graves,
serão
transporte
pré- encaminhados para o Instituto São
hospitalar
para
Rafael na cidade de Chopinzinho, e
itinerários
de
paciente nos caso caso necessitem de unidade de
moderados
e terapia intensiva, a referência são
graves
os hospitais da cidade de Pato
Branco, ISSAL e Policlínica de pato
Branco. A regulação de leitos e
transporte de pacientes em estado
grave será feita pelo SAMU – 192.
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Na ausência de transporte do
SAMU.
Os
pacientes
serão
conduzidos em veículo adaptado, o
qual o motorista fica isolado do
restante da equipe de saúde e
paciente,
visando
a
fácil
desinfecção e a qualidade nos
procedimentos realizados.
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Situação 3: Presença de caso confirmado com transmissão local
no município
GESTÃO

ATIVIDADE

AÇÕES

Indicar referência Franceli – Secretária Municipal de
municipal
para Saúde, Fone (46) 999374365,
contato.
Daniel – Enfermeiro Fone:(46)
99971-6526, Luís Henrique –
Enfermeiro, Fone: (46) 999230135 e
Paula - Farmacêutica, Fone: (46)
999001408
Garantir insumos A
garantia
de
insumos
e
estratégicos.
equipamentos
de
proteção
individual fica assegurado por parte
da secretaria de saúde, para que os
profissionais de saúde possam
desempenhar com qualidade e
segurança suas funções, frente a
casos suspeitos ou confirmados do
Covid19. Tais como máscaras de
procedimento e N95 ou PFF2, luvas
descartáveis, avental e macacões
descartáveis, óculos de proteção e
viseiras.
Detalhar fluxo de Os casos confirmados, serão
atendimento para atendidos por uma equipe composta
casos
leves, por médico, enfermeiro e motorista,
moderados
e os quais irão até a casa do paciente,
graves.
visando evitar que o mesmo fique
em contato com outros pacientes
dentro da UBS e também para
avaliação de contatos próximos
deste. Poderá ser acionada a
equipe via telefone, pelos números
(46) 99905-9838 e 99905-8707.
Será
utilizado
um
veículo
preparado, onde seja possível fazer
desinfecção do mesmo a cada
paciente atendido pela equipe, bem
como
a
paramentação
dos
profissionais será toda descartável.
Caso Leve; Será mantido em
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quarentena, isolamento domiciliar
de 14 dias, com os cuidados e
recomendações
necessários,
acompanhamento
diário
pela
equipe de saúde. Caso Moderado;
Será mantido em quarentena,
isolamento domiciliar por 14 dias,
com acompanhamento diário pela
equipe de saúde, caso ocorra
qualquer piora no quadro o mesmo
será conduzido com veículo e Epi,s
necessários até o Instituto São
Rafael da cidade de Chopinzinho.
Caso Grave; Será acionado o
serviço de urgência e emergência
do SAMU, o qual fará a remoção e
regulação de leito para o paciente
afetado.
Definir Porta-Voz
que
será
responsável pela
interlocução com
os veículos de
comunicação.

Secretária Municipal de Saúde:
Franceli de Fátima Davi Del
Gasperin.
Fone: (46) 999374365
E-mail: franceli_davi@hotmail.com

VIGILÂNCIA EM
SAÚDE
Notificar
Todos os casos considerados
imediatamente a suspeitos e confirmados, deveram
Regional
de ser imediatamente notificados neste
Saúde
link
https://covid19.appsaude.pr.gov.br e
alimentado planilha para avaliação
da regional de saúde.
Monitorar
e Os casos confirmados serão
manter registro monitorados diariamente por 14
atualizado
de dias, pela equipe de saúde que fara
casos suspeitos
contato via telefone e se necessário
realizará visita domiciliar para
reavaliar a evolução do caso. Os
casos serão avaliados e evoluídos
conforme prevê os protocolos e
descritos em prontuário eletrônico
da secretaria de saúde.
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Monitorar
e
manter registro
atualizado
dos
contatos
próximos.

Acompanhamento
de
casos
suspeitos ou confirmados, serão
entrevistados também os contatos
próximos, buscando evitar novos
casos
de
contaminação,
e
agilizando o diagnóstico precoce da
doença. Manter atualizado contatos
telefônicos
dos
suspeitos/confirmados.

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

Em situação de caso confirmado no
município de Saudade do Iguaçu
que necessite de internação
hospitalar, a coleta será realizada
no hospital de Chopinzinho, com
profissionais
qualificados,
equipados de todos os materiais de
proteção individual. A amostra
deverá ser encaminhada ao LACEN
em caixas térmicas, de segunda a
sexta feira. Se não for possível o
envio nestes dias, a amostra deverá
ser congelada para envio posterior.
Os Kits de coleta de amostras de
swabs
combinados,
serão
fornecidos pela 07ª RS.
Ressaltamos também sobre o
encaminhamento da coleta ao
LACEN, a amostra deve estar
cadastrada
no
Sistema
de
gerenciamento
do
Ambiente
Laboratorial (GAL), juntamente com
a ficha de notificação em casos de
suspeitos do Novo Coronavírus. A
consulta
do
resultado
será
disponibilizada no sistema em
questão, pelo login municipal.

Garantir
acolhimento,
reconhecimento
precoce
e
controle de caso
suspeito.

As equipes de saúde das ESF e da
UBS, estão todas orientadas para
quando se depararem com um caso
suspeito, realizarem o diagnóstico
precoce. Identificar os sintomáticos
respiratórios, orientar o uso de
máscaras cirúrgicas e encaminhar

LABORATÓRIO

ASSISTÊNCIA
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para triagem
específico.
Notificar
imediatamente

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

clínica

em

local

O paciente deve ser notificado
imediatamente, bem como iniciar o
seu isolamento domiciliar no dia da
suspeita de caso para a vigilância
epidemiológica do município.
Os casos serão monitorados por 14
dias conforme especificado no item
anterior de monitoramento. Serão
repassados a
população
as
atualizações recebidas da Regional
de Saúde, bem como da SESA,
deixando a população instruída e
orientada sobre as medidas
individuais
e
coletivas
para
prevenção do Covid19.

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 os profissionais quanto ao
lavar as mãos com mais frequência,
uso de álcool gel, uso dos EPIs,
assepsia dos ambientes, etiqueta
respiratória evitar aglomerações;
Disseminar informações através da
mídia, folders de como se proteger
individualmente e coletivamente,
lavar as mãos com mais frequência,
uso de álcool gel, assepsia dos
ambientes, etiqueta respiratória
evitar aglomerações;
Elaborar fluxo de Os
casos
graves,
serão
transporte
pré- encaminhados para o Instituto São
hospitalar
para
Rafael na cidade de Chopinzinho, e
itinerários
de
paciente nos caso caso necessitem de unidade de
moderados
e terapia intensiva, a referência são
graves
os hospitais da cidade de Pato
Branco, ISSAL e Policlínica de pato
Branco. A regulação de leitos e
transporte de pacientes em estado
grave será feita pelo SAMU – 192.
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Na ausência de transporte do
SAMU.
Os
pacientes
serão
conduzidos em veículo adaptado, o
qual o motorista fica isolado do
restante da equipe de saúde e
paciente,
visando
a
fácil
desinfecção e a qualidade nos
procedimentos realizados.

RESPONSAVEIS PELA SOLICITAÇÃO DE LEITOS VIA SISTEMA –
CARE.
Caso seja necessário a solicitação de leito para paciente confirmado de covid19 via
sistema CARE, os responsáveis pela solicitação serão as mesmas que atuam no
TFD do município:
Karine Bocalon Pedroso – Cel (46) 999227746
Daiane Frizon – Cel (46) 999041696

OBITOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID 19
Óbitos em domicilio:
Caso constatado óbito em domicilio a retirada do corpo deverá ser feita por
equipe de saúde, (Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem) observando
as medidas de precaução individual.
PREPARO E MANEJO
• O preparo e o manejo apressados de corpos de pacientes comCOVID-19 devem
ser evitados.
• Todos os casos devem ser avaliados, equilibrando os direitos da família, a
necessidade de investigar a causa da morte e os riscos de exposição à infecção.
• Durante os cuidados com o cadáver, só devem estar presentes no
quarto/boxou área

de

coorte

(isolamento),

os

profissionais

estritamente

necessários e todos devem utilizar os EPI indicados e ter acesso a recursos para
realizar a higiene das mãos com água e sabonete líquido OU álcool a
70%(higiene das mãos antes

e depois da interação com o corpo e o meio

ambiente).
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• Todos os profissionais que tiverem contato com o cadáver, devem usar: óculos de
proteção ou protetor facial, máscara cirúrgica, avental ou capote (usar capote ou
avental impermeável caso haja risco de contato com volumes de fluidos ou
secreções corporais) e luvas de procedimento. Se for necessário realizar
procedimentos que podem gerar aerossóis como extubação, usar gorro e trocar a
máscara cirúrgica pela máscara N95/PFF2ou equivalente.
• Os tubos, drenos e cateteres devem ser removidos do corpo, tendo cuidado
especial para evitar a contaminação com durante a remoção de cateteres
intravenosos, outros dispositivos cortantes e do tubo endotraqueal.
• Descartar imediatamente os resíduos perfurocortantes em recipientes rígidos, à
prova de perfuração e vazamento e com o símbolo de resíduo infectante.
• Recomenda-se desinfetar e tapar/bloquear os orifícios de drenagem de feridas
e punção de cateter com cobertura impermeável.
• Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas.
• Tapar/bloquear

orifícios

naturais

do

cadáver

(oral,

nasal,

retal)

para

evitar extravasamento de fluidos corporais.
• A movimentação e manipulação do corpo deve ser a menor possível.
• Acondicionar o corpo em saco impermeável, à prova de vazamento e selado.
Desinfetar a superfície externa do saco (pode utilizar álcool líquido a 70º,
solução clorada [0.5% a 1%], ou outro saneante desinfetante regularizado
junto a Anvisa, tomando-se cuidado de não usar luvas contaminadas para a
realização desse procedimento.
•Identificar adequadamente o cadáver;
•Identificar o saco de transporte com a informação relativa ao risco biológico;
no contexto da COVID-19: agente biológico classe de risco 3;
•Transferir o saco com o cadáver para o necrotério do serviço;
•Os profissionais que não tiverem contato com o cadáver, mas apenas com o saco,
deverão adotar as precauções padrão (em especial a higiene de mãos) e
usar avental ou capote e luvas. Caso haja risco de respingos, dos fluidos ou
secreções corporais, devem usar também, máscara cirúrgica e óculos de proteção
ou protetor facial.
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REMOÇÃO E TRANSPORTE :
•A maca de transporte de cadáveres deve ser utilizada apenas para esse fim e ser
de fácil limpeza e desinfeção.
•Após remover os EPI, todos os profissionais devem realizar a higiene das mãos.
Atenção: Não é recomendado que pessoas acima de 60 anos, com comorbidades
(como doenças respiratórias, cardíacas, diabetes)ou imunossuprimidas sejam
expostas a atividades relacionadas ao manejo direto do cadáver.
•Imediatamente após retirar os EPIs, os profissionais devem realizar a higiene
das mãos.
•Os EPIs que não são descartáveis, como protetor facial ou óculos de
proteção, devem passar pelo processo de limpeza e posterior desinfecção.
•Os instrumentos usados durante a autópsia devem ser limpos e desinfetados
imediatamente após a autópsia, como parte do procedimento de rotina e de
acordo com as orientações dos fabricantes dos produtos;
•Deve-se realizara limpeza e desinfecção rigorosa do local, após o término de todos
os procedimentos.
•Os sistemas de tratamento de ar devem permanecer ligados enquanto é realizada
a limpeza e desinfecção do local. Atenção: Não é recomendado que pessoas acima
de 60 anos, com comorbidades (como doenças

respiratórias,

cardíacas,

diabetes) ou imunossuprimidas sejam expostas a atividades relacionadas ao
manejo direto do cadáver.3.Transporte do corpo para funerária/crematório/local do
funeral
●Para realizar o transporte, o corpo deve estar em saco impermeável, à prova
de vazamento e selado. Deve-se desinfetar a superfície externa do saco (pode ser
utilizado álcool líquido a 70º, solução clorada [0.5% a 1%], ou outro saneante
desinfetante regularizado junto a Anvisa), tomando-se cuidado de não usar luvas
contaminadas para a realização desse procedimento.
●Nenhum equipamento ou veículo de transporte especial é necessário.
●Quando for utilizado um veículo de transporte, este também deve ser
submetido à limpeza e desinfecção, segundo os procedimentos de rotina;

24

●Todos os profissionais que atuam no transporte do corpo devem adotar as
medidas de precaução padrão. Aqueles que tiverem contato com o cadáver ou com
o saco do cadáver deverão adotaras precauções padrão (em especial a higiene de
mãos) e usar avental
●Sempre realizar a higiene de mãos após a retirada dos EPIs.
ORIENTAÇÕES PARA ASSISTENCIA FUNERÁRIA
É importante que os envolvidos no manuseio do corpo, equipe da funerária
e os responsáveis pelo funeral sejam informados sobre o risco biológico: classe de
risco 3, para que medidas apropriadas sejam tomadas para protegê-las de uma
possível contaminação. Não é recomendada a preparação higiênica do cadáver,
para evitar a manipulação excessiva do corpo, mas caso haja necessidade de
preparação do corpo (limpar, vestir, arrumar os cabelos, etc), os profissionais
deverão utilizar EPI apropriados, como luvas, avental ou capote, máscara
cirúrgica, óculos de proteção ou protetor facial. Além disso, deve-se seguir as
seguintes orientações:
● A movimentação e manipulação do corpo deve ser a menor possível.
● Evitar a manipulação de cadáveres que passaram por autópsia.
● Caso a família deseje ver o corpo, deverão receber instruções claras para nunca
tocá-lo e nem tocar o ambiente em volta do corpo, além disso, deverão higienizar
as mãos antes de entrar e depois de sair do local, sendo recomendado ainda,
sempre manter a distância mínima de 1 metro do corpo.
● Orienta-se que o corpo não seja embalsamado, para evitar a manipulação
excessiva do corpo.
●Deve-se realizar a desinfecção externa do caixão com álcool líquido a 70%ou
outro desinfetante, antes de levá-lo para o velório. Atenção: usar luvas limpas para
realizar esse procedimento.
● Os cadáveres poderão ser cremados ou enterrados, de acordo com as
preferências e costumes da família.
Não é recomendado que pessoas acima de 60 anos, com comorbidades (como
doenças

respiratórias, cardíacas,

diabetes)ou

imunossuprimidas

sejam

expostas

a atividades relacionadas ao manejo direto do cadáver. Observação:
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Após o uso, os sacos de cadáver vazios devem ser descartados como
resíduos enquadrados pela RDCAnvisa nº222/2018. 5.Recomendações gerais
relacionadas ao Funeral Devido ao atual contexto epidemiológico, caso haja
funeral,

deverão

ocorrer

com

o

menor

número

possível de

pessoas,

preferencialmente, apenas os familiares mais próximos, para diminuir
probabilidade

de

contágio do

vírus

SARS-CoV-2entre

as

pessoas

a
que

participarão do funeral. Os participantes devem respeitar o distanciamento
físico(maior que 1 metro), além de adotarem a higiene respiratória/etiqueta da
tosse(cobrir nariz e boca ao tossir e espirrar com a parte interna do braço ou
usar lenços de papel descartáveis e sempre realizar a higiene das mãos) durante
a cerimônia. Recomendam-se ainda, que:-Devem ser evitados apertos de mão
e outros tipos de contato físico entre os participantes do funeral;-Orienta-se
que pessoas dos grupos mais vulneráveis (crianças, idosos, com doenças crônicas,
imunodeprimidos ou gestantes)e pessoas que apresentam sintomas de infecção
respiratória, não participem dos funerais; -Manter o caixão fechado durante todo o
funeral, para evitar contato físico com o corpo;-Devem estar disponíveis condições
para a higiene e das mãos de todos que participam do funeral (água e sabonete
líquido e álcool em gela 70%);-Os encarregados de colocar o corpo na sepultura,
em pira funerária, etc. devem usar luvas e higienizar as mãos com água e sabonete
líquido, após retirada das luvas.
Óbitos em hospitais:
O município de Saudade do Iguaçu, tem como hospital de referência, o Instituto
São Rafael de Chopinzinho, e os hospitais São Lucas e Policlínica Pato Branco,
situadas no Município de Pato Branco.
Se houver óbitos nesses hospitais, a funerária fara o translado desses corpos
diretamente ao cemitério municipal de Saudade do Iguaçu para sepultamento.
Dados da funerária do município de Saudade do Iguaçu.
Funerária Jesus Misericordioso cito avenida Iguaçu nº 2122, centro de Saudade
do Iguaçu, atendimento 24 Horas pelos telefones:
(46) 3246 – 1730
(46) 99942 – 3216
(46) 99900 – 3165
E-mail: willianw2r@hotmail.com
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Médicos
ANA PAULA RIESEMBERG
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Enfermeiros (a)
ARIEL FERNANDA FIORENTIN
DANIEL GABIATTI DOS SANTOS
FLAVIO ROBERTO JANECZKO
LUCIANA TEREZINHA RODRIGUES
LUIS HENRIQUE OGLIARI MAZOR
Técnicos de Enfermagem (a)
ALINE DE LIMA
CLARI PESSUTO ZANELATTO
DANIELLY CRISTIANE DE CAMPOS
MARIA DE LURDES CAMPOS
MARILETE COLETTI
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana pelo Novo
Coronavírus COVID-19 tem por objetivo de ter subsídios e estratégias formadas
caso ocorra algum caso suspeito no Município de Saudade do Iguaçu. Visando
também as parcerias municipais para implantar o referido documento em todos os
setores públicos e privados, tendo em vista que trata-se de saúde pública.
A gestão municipal juntamente com a coordenação de vigilância
epidemiológica, busca promover ações integradas de prevenção em saúde tendo
como base os protocolos do Ministério da Saúde, monitorar os sistemas de
informações, o estoque de insumos laboratoriais, de EPI, e o cuidado com saúde
os profissionais que trabalham na assistência, como também, de toda a população
de Saudade do Iguaçu.
Ressaltando

também

a

importância

da

divulgação

do

cenário

epidemiológico, as ações municipais de controle da infecção, serviços de saúde
que prestam atendimento, formas de prevenção, protocolos e fluxos em situação
de caso suspeito no município.

Dessa forma, este documento ficara a disposição de toda a população.
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