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Nota Técnica 002/2020 - SMS 

 

Considerando a Pandemia do Covid-19 e sua alta disseminação, 

visando seguir as recomendações do Ministério da Saúde, evitando-se 

aglomerações para controle da doença, ficam proibidas as visitas a pacientes 

internos, a troca de acompanhante deverá respeitar o horário estabelecido pela 

Instituição e será permitido apenas 01 (um) acompanhante por paciente (acima 

de 60 anos e menores de 18 anos). Estas medidas tornam-se necessárias para 

segurança dos usuários, visto que o hospital é um ambiente de alto risco para 

transmissão de doenças. 

Em caso de apresentar sintomas característicos do Covid-19, sejam 

eles: febre maior que 37,8ºC, tosse seca, dificuldade respiratória, dores no 

corpo, diarreia, náusea e vômito associado a contato com uma pessoa que 

tenha suspeita ou confirmação do covid-19 ou viagens para áreas de risco 

endêmico, comunicar imediatamente a recepção para que as medidas 

necessárias sejam tomadas. 

Solicitamos que sigam as medidas de higienização das mãos com 

água e sabão, na impossibilidade do acesso ao mesmo, realizar a higiene com 

álcool 70%. 

Em relação às consultas, pedimos que evitem ficar aglomerados, se for 

acima de 60 (sessenta) anos, portadores de Doenças Crônicas, Doença 

cardíaca congênita, Hipertensão arterial sistêmica com comorbidade, Doença 

cardíaca isquêmica, Insuficiência cardíaca, Diabetes Mellitus tipo I e tipo II em 

uso de medicamentos, Imunodeficiência congênita ou adquirida, 

Imunossupressão por doenças ou medicamentos, Doença Renal Crônica, 

Doenças Respiratórias: Asma em uso de corticóide inalatório ou sistêmico 

(Moderada ou Grave), Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), 

Bronquiectasia, Fibrose Cística, Doenças Intersticiais do pulmão, Displasia 

broncopulmonar, Hipertensão Arterial Pulmonar, Lactante, Gestante ou 

Transplantado, evite procurar o serviço no hospital, solicitamos que procure 
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esta instituição em caso de extrema necessidade 

(URGÊNCIA/EMERGÊNCIA). Direcione-se à Unidade de Saúde mais próxima 

da sua residência, ou solicite informações via telefone: 

 UBS – Jardim Planalto 36252677 

 UBS – Departamento 36251779 

 UBS – Catanduvas 36381166 

 UBS – Centro Social 36251595 

 Hospital Municipal 36251131 

 SMS – Contenda 36251013/36251451 

 

Gratos da sua compreensão e colaboração para que juntos possamos 

combater o vírus. 

 

 

Contenda, 18 de março de 2020. 

 

 

 

MARCIA RAQUEL KRUPA 

Secretaria Municipal De Saúde 

 

 

 

EVANDRO LUIS FUSINATTO TONATTO 

Diretor Clínico 

 

 

 

VANESSA LUANA DZIKOVICZ 

Diretora de Departamento Hospitalar 

 


