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INTRODUÇÃO 

A presente versão (3ª atualização) do Plano de Contingência para 

o enfrentamento do COVID19 tem como pressuposto básico a situação 

epidemiológica atual. 

O COVID-19 é um vírus responsável por causar doença 

respiratória, uma pandemia pode determinar sérios danos às pessoas e à 

economia dos entes integrantes do Sistema Único de Saúde. 

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. 

Em Contenda o Plano de contingência do COVID-19 conta com a 

ajuda de toda a secretaria de saúde e equipes ESF.  

Características do município. 

 

População estimada 2017 17.961 habitantes 

Área da unidade territorial(km²) 299,037 

Densidade 

demográfica(hab/km²) 

53,14 

Código do Município 4106209 

Gentílico Contendense 

 

Contenda é um município brasileiro do estado do Paraná, situado 

na Região Metropolitana de Curitiba. Seus municípios limítrofes são Araucária, 

Balsa Nova, Lapa, Mandirituba e Quitandinha. 

O município tem com 4 equipes de ESF, duas localizadas no 

Centro da cidade, uma no bairro Jardim Planalto e uma na zona rural, 

localidade de Catanduvas. Alem das unidades de ESF contamos com mais 3 

postos de atendimento nas localidades de Serrinha, Campestre e São Pedro. 

Possuímos um hospital de pequeno porte com 16 (dezesseis) 

leitos, contém 01 (uma) sala de emergência; e pronto atendimento 24 horas e 

vinculado ao SAMU. Os casos que necessitam de encaminhamento são 

referenciados por meio da Central de Leitos do Estado. Para gestantes, 



 
referencia-se ao Hospital Municipal de Araucária as de risco habitual, e ao 

Hospital Nossa Senhora do Rocio em Campo Largo as de alto risco, 

referenciadas por meio do Programa Mãe Paranaense. 

 

OBJETIVO GERAL 

O Plano Municipal de Contingência do COVID-19 deverá ser aplicado 

em qualquer período epidêmico da doença, garantindo a assistência adequada 

aos casos existentes e realizando ações para conter a disseminação do vírus. 

 

Situação 1: Presença de caso suspeito no município 
 

Gestão 

Atividade Ação 

Referência municipal para contato  Vania Druscz Gaspar (41) 995115425 

vaniadruscz@hotmail.com 

 Patrícia Tokarski Borges Mica (41) 996250112 

Centrosocial2002@yahoo.com.br 

Insumos estratégicos  Adiqurir Máscaras cirurgicas, máscara N95 avental, 

luvas, touca descartavel , alcool 70% gel e liquido 

(já realizado compra emergencial, abastecimento de 

insumos adequado), material de coleta ( Kit swab e 

testes rapido fornecido pelo Estado). 

 Realizar PSS para contratação temporária 

emergencial de técnico de enfermagem e cadastro 

reserva se necessário for - PSS já realizado, 

contratado 08 técnicos em enfermagem 

 Suspender o transporte sanitário para transporte de 

pacientes com consultas e exames eletivos para 

outros municípios, com exceção de aqueles que 

realizam tratamento de câncer e hemodiálise, 

manter transporte de ambulância para casos 

emergenciais; 

 Suspender as visitas a pacientes internos por 

período indeterminado, permitindo 1 (um) 

acompanhante para maiores de 60 (sessenta) anos 

e/ou menores de 18 (dezoito) anos, realizando a 

troca de acompanhante em horário estabelecido 

pela instituição; 

 Afastar os profissionais que se enquadram no grupo 

de risco. 

 Solicitar apoio para Defesa Civil com o fornecimento 



 
e montagem de tenda. A mesma será instalada em 

frente ao hospital municipal para atendimento dos 

sintomáticos respiratórios, evitando que suspeitos e 

COVID-19 fiquem aguardando atendimento 

juntamente com pacientes com outros agravos. 

 Iniciar reforma e adaptação do Hospital Municipal 

para ampliação de leitos de enfermaria e de mais 

uma sala de emergência para atendimento da 

demanda de casos de COVID-19 

Porta-voz responsável por interlocução com 

veículos de comunicação 

 Vania Druscz Gaspar (41) 995115425 

 Patrícia Tokarski Borges Mica (41) 996250112 

Fluxo de atendimento para casos leves, moderados e graves: 

Segue abaixo: 

OBS: Caso leves serão atendidos pela unidade de saúde e casos moderados e graves no Hospital 

Municipal 

 

 



 

 
 

 



 
 



 
 

Vigilância Em Saúde 

Atividade Ação 

Comunicação intersoterial; 

 

Notificação para 2ª Regional de Saúde; 

 

Divulgação em meios de comunicação. 
 

 Orientar as equipes da Atenção Primária que a 
coleta será realizada apenas no hospital em 
casos graves; 

 Orientar a equipe do hospital sobre a forma 
correta para coleta, armazenamento e 
transporte do material; 

 Notificar a regional de saúde atraves da 
planilha de monitoramento e manter atualizado 
os registros; 

 Encaminhar a amostra ao Lacen; 

 Aguardar resultado e notificar aos 
interessados; 

 Manter planilha municipal para divulgação de 
casos suspeitos, confirmados e descartados 
atualizados para divulgação no site da 
Prefeitura. 

 Divulgar planfetos, cartazes e inforativos para 
população sobre Covid-19. 

 

Laboratório 

Atividade Ação 

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

 Coletar SWAB no hospital na sala de 
atendimento dos sintomáticos respiratórios; 

 O profissional devera estar paramentado com 
todos os EPIS (Gorro, mascará N95, óculos, 
protetor facial, avental, luva de procedimento) 

 Identificar a amostra e armazenar na geladeira 
em até 24 horas (2º a 8ºC), após esse período 
a amostra deverá ser congelada; 

 Comunicar a Vigilancia Epidemiológica, a 
mesma fica responsavel em: 

 Cadastrar a requisição no GAL; 

 Encaminhar a amostra ao Lacen e aguardar o 
resultado. 

 

Assistencia 

Atividade Ação 

Garantir acolhimento, reconhecimento 

precoce e controle de caso suspeito 

 Para o paciente com quadro suspeito de COVID-

19, informar imediatamente a recepção para 

serem tomadas as medidas de prevenção; 

 Fornecer máscara cirúrgica e realizar o 

atendimento imediato; 

 Isolar o paciente;  

 Verificar histórico de viagem, contato com caso 

suspeito ou confirmado de Covid 19; 

 Avaliar o quadro clínico e entrar com medicações 

necessárias;  

 Realizar a coleta de Swab em casos graves 

conforme protocolo de SRAG; 

 Orientar paciente sobre isolamento domiciliar por 

14 dias e precaução de contatos; 



 
 Isolar os moradores do domicílio conforme 

estabelecido na portaria nº 356 de 11 de março 

de 2020; 

 Unidade de saúde ira monitorar paciente a cada 

48 horas via telefone e registro na ficha modelo 

(anexo 4) 

 Orientar que procure atendimento imediato em 

caso de agravamento do quadro. 

Notificar imediatamente  Realizar notificação no site Notifica Covid. 

(Enfermeiro ou Médico) 

 Inserir os dados na planilha do município de 

casos suspeitos no drive, para monitoramento. 

 Notificar a Vigilância Epidemiológica; 

Organização do fluxo de atendimento para 

casos suspeitos, priorizando o isolamento 

domiciliar nos casos leves 

 Seguir fluxo de atendimento da UBS e Hospital 

Orientar os profissionais dos serviços de 

saúde e a população sobre as medidas 

individuais e coletivas de prevenção e 

controle para o COVID- 19 

 Seguir os protocolos atualizados do Ministério da 

Saúde (adaptados pelo município) que serão 

enviados no Grupo de Whatsapp do Covid 19 e e-

mail dos médicos e enfermeiros do município)  

 Manter janelas e portas abertas para circulação 

do ar; 

 Cancelar os agendamentos eletivos, entrando em 

contato com todos os pacientes explicando a 

situação, somente procurar a UBS se 

apresentarem sintomas como dor de garganta, 

coriza, dor no corpo, ou em casos estritamente 

necessários. 

 Fornecer medicação de uso contínuo mesmo que 

a receita estiver vencida ou próxima do seu 

vencimento; 

 Orientar aos pacientes para evitar aglomerações 

e respeitar a distância mínima de 1,5m. 

 Orientar aos pacientes para manter etiqueta 

respiratória; 

 Disponibilizar na recepção álcool gel 70%; 

 Orientar pelo site e pagina do facebook da 

Prefeitura para que os casos leves sigam as 

medidas de prevenção em seu domicilio e 

procurar a UBS em extrema necessidade; 

 Orientar pelo site e pagina do facebook da 

Prefeitura para que os casos moderados e graves 



 
se direcionem ao Hospital 

 Os usuários poderão tirar dúvidas pelos telefone 

das UBS conforme sua localidade (UBS – 

Departamento (41) 3625-2345, UBS – Centro 

Social (41) 3625-1595, UBS – Jardim Planalto 

(41) 3625-2677, UBS – Catanduvas (41) 3638-

1166. 

Elaborar fluxo de transporte pré- hospitalar 

e inter-hospitalar para itinerários do 

paciente nos casos moderado e graves 

 Pré hospitalar: Paciente aciona o serviço de 

transporte/ambulância por telefone, o motorista 

segue até a residência ou local onde o paciente 

esta, mediante breve entrevista por telefone, 

atendente verifica a gravidade do caso, casos 

leves o motorista se desloca até o local, caso 

moderado e grave é destinado um membro da 

equipe de enfermagem do hospital para 

acompanhar o transporte. Para transporte no 

município os motoristas e equipe de 

enfermagem devem seguir todas as 

recomendações de precaução de contato, após 

o transporte o veículo deverá ser higienizado. 

Paciente é trazido para atendimento para o 

Hospital Municipal de Contenda. 

 Inter-hospitalar: o enfermeiro de plantão ou 

medico plantonista, faz contato via telefone 

para a Central do SAMU, solicita transporte 

indicando o Hospital de destino e informando o 

caso do paciente. Paciente fica aguardando no 

Hospital Municipal de Contenda monitorado 

pela equipe medica e de enfermagem até a 

chegada do SAMU. O paciente será 

tranportado pela ambulancia e equipe do 

SAMU. A central de regulação do SAMU junto 

com o medico plantonista que decidem qual o 

melhor meio de transporte de acordo com a 

gravidade do paciente (ambulancia bravo, 

suporte avançado ou aeronave). 

 

 



 
Situação 2: Presença de caso confirmado no município 
 

Gestão 

Atividade Ação 

Referência municipal para contato  Vania Druscz Gaspar (41) 995115425 

vaniadruscz@hotmail.com 

 Patrícia Tokarski Borges Mica (41) 996250112 

 Centrosocial2002@yahoo.com.br 

Insumos estratégicos  Fornecer máscaras cirurgicas para o usúario com caso 

confirmado. 

 Manter o fornecimnto dos EPIS aos profissionais; 

Adiqurir Máscaras cirurgicas, máscara N95 avental, 

luvas, touca descartavel , alcool 70% gel e liquido (já 

realizado compra emergencial, abastecimento de 

insumos adequado), material de coleta ( Kit swab e 

testes rapido fornecido pelo Estado). 

 Realiza contratação temporária emergencial de 

profissionais de saúde conforme a demanda por meio 

de PSS 

 Suspender o transporte sanitário para transporte de 

pacientes com consultas e exames eletivos para outros 

municípios, com exceção de aqueles que realizam 

tratamento de câncer e hemodiálise, manter transporte 

de ambulância para casos emergenciais; 

 Suspender as visitas a pacientes internos por período 

indeterminado, permitindo 1 (um) acompanhante para 

maiores de 60 (sessenta) anos e/ou menores de 18 

(dezoito) anos, realizando a troca de acompanhante em 

horário estabelecido pela instituição; 

 Afastar os profissionais que se enquadram no grupo de 

risco. 

 Solicitar apoio para Defesa Civil com o fornecimento e 

montagem de tenda. A mesma será instalada em frente 

ao hospital municipal para atendimento dos 

sintomáticos respiratórios, evitando que suspeitos e 

COVID-19 fiquem aguardando atendimento juntamente 

com pacientes com outros agravos. 

  Hospital Municipal com ampliação de leitos de 

enfermaria e de mais uma sala de emergência para 

atendimento da demanda de casos de COVID-19 

Porta-voz responsável por interlocução com 

veículos de comunicação 

 Vania Druscz Gaspar (41) 995115425 

 Patrícia Tokarski Borges Mica (41) 996250112 



 
Fluxo de atendimento para casos leves, moderados e graves:  

Seguir fluxo ja descrito 

Caso leves atendimentos nas UBS, casos moderados e graves atendimento no Hospital Municipal 

 

Vigilância Em Saúde 

Atividade Ação 

Comunicação intersoterial; 

 

Notificação para 2ª Regional de Saúde; 

 

Divulgação em meios de comunicação. 
 

 Orientar as equipes da Atenção Primária que a 
coleta será realizada apenas no hospital em casos 
graves; 

 Orientar a equipe do hospital sobre a forma correta 
para coleta, armazenamento e transporte do 
material; 

 Notificar a regional de saúde atraves da planilha de 
monitoramento e manter atualizado os registros; 

 Encaminhar a amostra ao Lacen; 

 Aguardar resultado e notificar aos interessados; 

 Manter planilha municipal para divulgação de casos 
suspeitos, confirmados e descartados atualizados 
para divulgação no site da Prefeitura. 

 Divulgar planfetos, cartazes e inforativos para 
população sobre Covid-19. 

 Orientar medidas de prevenção e controle nos 
comercios locais 

 Divulgar diariamente panorama de casos na pagina 
oficial da prefeitura.  

 



 
 

 

Laboratório 

Atividade Ação 

Fluxo de local de coleta e encaminhamento 

de amostra de exame (seguir as orientações 

do manual de coleta e envio de amostra ao 

LACEN) 

 Coletar SWAB no hospital na sala de 

atendimento dos sintomáticos respiratórios; 

 O profissional devera estar paramentado com 

todos os EPIS (Gorro, mascará N95, óculos, 

protetor facial, avental, luva de procedimento) 

 Identificar a amostra e armazenar na geladeira 

em até 24 horas (2º a 8ºC), após esse período 

a amostra deverá ser congelada; 

 Cadastrar a requisição no GAL; 

 Comunicar a Vigilancia Epidemiológica; 

 Comunicar a 2ª RSM; 

 Encaminhar a amostra ao Lacen e aguardar o 

resultado. 

 

Assistencia 

Atividade Ação 

Garantir acolhimento, reconhecimento 

precoce e controle de caso suspeito 

 Para o paciente com quadro suspeito de COVID-

19, informar imediatamente a recepção para 

serem tomadas as medidas de prevenção; 

 Fornecer máscara cirúrgica e realizar o 

atendimento imediato; 

 Isolar o paciente; 

 Avaliar o quadro clínico e entrar com medicações 

necessárias;  

 Verificar histórico de viagem ou contato com caso 

suspeito ou confirmado de Covid-19 

 Realizar a coleta de swab em casos graves 

conforme protocolo de SRAG; 

 Orientar paciente sobre isolamento domiciliar por 

14 dias e precaução de contatos; 

 Isolar os moradores do domicílio conforme 

estabelecido na portaria nº 356 de 11 de março 

de 2020; 

 Unidade de Saúde devera monitorar paciente a 

cada 48 horas via telefone e registrar na ficha de 

acompanhamento (anexo 4), orientar que procure 

atendimento imediato em caso de agravamento 

do quadro. 

 Comunicar ao paciente sobre o resultado do 

exame; 



 
 Orientar a manter o isolamento e redobrar os 

cuidados em casa; 

 Alertar sobre a importância de não compartilhar 

objetos de uso pessoal (toalha, copo, prato, 

talheres), se possível banheiro separado dos 

demais moradores, manter-se isolado 

preferencialmente no quarto com a porta fechada 

e janela aberta, o paciente infectado que deverá 

realizar a higiene do cômodo assim como o 

banheiro após o uso; 

 Em casos graves o isolamento deverá ser 

hospitalar e em caso que demanda atendimento 

de alta complexidade o paciente será 

encaminhado via central leitos para o hospital de 

referencia estadual. 

Notificar imediatamente  Realizar notificação no site Notifica Covid 

(Enfermeiro ou Médico) 

 Inserir os dados na planilha de casos suspeitos 

no drive, para monitoramento. 

 Notificar a Vigilância Epidemiológica; 

Organização do fluxo de atendimento para 

casos suspeitos, priorizando o isolamento 

domiciliar nos casos leves 

 Fluxograma já descrito. 

Orientar os profissionais dos serviços de 

saúde e a população sobre as medidas 

individuais e coletivas de prevenção e 

controle para o COVID- 19 

 Seguir os protocolos atualizados do Ministério da 

Saúde (adaptados pelo município) que serão 

enviados no Grupo de Watts do Covid 19 

 Atentar para profissionais com sinais e sintomas 

respiratórios afastando de suas atividades e 

seguindo o manual de teste rápido do município 

(em anexo 3)  

 Manter janelas e portas abertas para circulação 

do ar; 

 Cancelar os agendamentos eletivos, entrando em 

contato com todos os pacientes explicando a 

situação, somente procurar a UBS se 

apresentarem sintomas como dor de garganta, 

coriza, dor no corpo, ou em casos estritamente 

necessários. 

 Fornecer medicação de uso contínuo mesmo que 

a receita estiver vencida ou próxima do seu 

vencimento; 

 Orientar aos pacientes para evitar aglomerações 



 
e respeitar a distância mínima de 1,5m. 

 Orientar aos pacientes para manter etiqueta 

respiratória; 

 Disponibilizar na recepção álcool gel 70%; 

 Orientar pelo site e pagina do facebook da 

Prefeitura para que os casos leves sigam as 

medidas de prevenção em seu domicilio e 

procurar a UBS em extrema necessidade; 

 Orientar pelo site e pagina do facebook da 

Prefeitura para que os casos moderados e graves 

se direcionem ao Hospital 

 Os usuários poderão tirar dúvidas pelos telefone 

das UBS conforme sua localidade (UBS – 

Departamento (41) 3625-2345, UBS – Centro 

Social (41) 3625-1595, UBS – Jardim Planalto 

(41) 3625-2677, UBS – Catanduvas (41) 3638-

1166. 

Elaborar fluxo de transporte pré- hospitalar 

e inter-hospitalar para itinerários do 

paciente nos casos moderado e graves 

 Pré hospitalar: Paciente aciona o serviço de 

transporte/ambulância por telefone, o motorista 

segue até a residência ou local onde o paciente 

esta, mediante breve entrevista por telefone, 

atendente verifica a gravidade do caso, casos 

leves o motorista se desloca até o local, caso 

moderado e grave é destinado um membro da 

equipe de enfermagem do hospital para 

acompanhar o transporte. Para transporte no 

município os motoristas e equipe de 

enfermagem devem seguir todas as 

recomendações de precaução de contato, após 

o transporte o veículo deverá ser higienizado. 

Paciente é trazido para atendimento para o 

Hospital Municipal de Contenda. 

 Inter-hospitalar: o enfermeiro de plantão ou 

medico plantonista, faz contato via telefone 

para a Central do SAMU, solicita transporte 

indicando o Hospital de destino e informando o 

caso do paciente. Paciente fica aguardando no 

Hospital Municipal de Contenda monitorado 

pela equipe medica e de enfermagem até a 

chegada do SAMU. O paciente será 

tranportado pela ambulancia e equipe do 

SAMU. A central de regulação do SAMU junto 



 
com o medico plantonista que decidem qual o 

melhor meio de transporte de acordo com a 

gravidade do paciente (ambulancia bravo, 

suporte avançado ou aeronave). 

 

Transferencias de pacientes: 

Manter precaução de contato durante a 

transferencia do paciente, 

Manter janelas da ambulancia abertas para 

ventilar o ambiente; 

Realizar higienização da ambulancia e dos 

equipamentos utiliados após cada 

transferencia; 

Numero de leitos disponiveis: ver anexo 05 

 

 

Seguir fluxo abaixo:  

 

Fluxo de Transferências de Casos Suspeitos ou Confirmados de COVID-19 

 

 

 

 

Paciente confirmado ou 
suspeito de COVID19 

apresentando sinais de 
gravidade ( SRAG)

Hospital Municipal de 
Contenda: presta assistencia 

medica e de enfermagem 
conforme quadro do paciente

Paciente é mantido em quarto 
de isolamento ou sala 

vermelha 

Médico plantonista cadastra 
paciente na Central de leitos 

do Estado, solicitando vaga de 
enfermaria ou UTI para 

Hospital de maior 
complexidade

Central de Leitos regula e 
disponibiliza o  leito em algum 

hospital da região 

que esteja com leito vago

Central de Leitos comunica  o 
Hospital Municipal da 

liberação de vaga. Equipe 
prepara o paciente para 

trasnferencia 

Paciente Moderado: 
transporte realizado com 

ambulancia branca do 
municipio , paciente 

acompanhado por um  
profissional de enfermagem 

Paciente Grave: Medico ou 
enfermeiro plantonista aciona 

ambulancia do SAMU para 
realizar o transporte 

Paciente é mantido 
monitorado no Hospital 

Municipal até a chegada  da 
ambulancia do SAMU 



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

Gestão 

Atividade Ação 

Referência municipal para contato  Vania Druscz Gaspar (41) 995115425 

vaniadruscz@hotmail.com 

 Patrícia Tokarski Borges Mica (41) 996250112 

 Centrosocial2002@yahoo.com.br 

Insumos estratégicos  Fornecer máscaras cirurgicas para o usúario com caso 

confirmado. 

 Manter o fornecimento dos EPIS aos profissionais 

(mascara, gorro, avental, luva; oculos, protetor facial) 

 Realizar contratação temporária emergencial de 

profissionais de saúde por meio de PSS e remanejar os 

profissionais do quadro próprio de acordo com a 

necessidade; 

 Manter suspenso o transporte sanitário para transporte 

de pacientes com consultas e exames eletivos para 

outros municípios, com exceção de aqueles que 

realizam tratamento de câncer e hemodiálise; 

 Manter transporte de ambulância para casos 

emergenciais; 

 Manter suspensa as visitas a pacientes internos por 

período indeterminado, permitindo 1 (um) 

acompanhante para maiores de 60 (sessenta) anos 

e/ou menores de 18 (dezoito) anos, realizando a troca 

de acompanhante em horário estabelecido pela 

instituição; 

 Criar decreto de quarentena geral, manter somente os 

comercios essenciais em funcionamento; 

 Orientar aos comercios que ficaram aberto que tomem 

todas as medidas necessarias para previnir a 

dissiminação do vírus, evitar aglomerações; 

 Limitar o numero de pessoas dentro do 

estabelecimento; 

 Realizar a desinfecão dos locais públicos de maior 

circulação de pessoa; 

Porta-voz responsável por interlocução com 

veículos de comunicação 

 Vania Druscz Gaspar (41) 995115425 

 Patrícia Tokarski Borges Mica (41) 996250112 

Fluxo de atendimento para casos leves, moderados e graves: 

Seguir o mesmo fluxo ja descrito nas situações anteriores. 

Casos leves atendimento nas UBS e casos moderado e graves atendimento no Hospital Municipal  



 
Profissionais do Hospital seguir tambem o Plano de Contingencia Covid-19 / Pronto Atendimento do Hospital e 

Maternidade Miquelina Franco e Eliza Padilha-Contenda-PR 

Vigilância Em Saúde 

Atividade Ação 

Comunicação intersoterial; 

 

Notificação para 2ª Regional de Saúde; 

 

Divulgação em meios de comunicação. 
 

 Orientar as equipes da Atenção Primária que a 
coleta será realizada apenas no hospital em 
casos graves; 

 Orientar a equipe do hospital sobre a forma 
correta para coleta, armazenamento e 
transporte do material; 

 Notificar a regional de saúde atraves da 
planilha de monitoramento e manter atualizado 
os registros; 

 Encaminhar a amostra ao Lacen; 

 Aguardar resultado e notificar aos 
interessados; 

 Manter planilha municipal para divulgação de 
casos suspeitos, confirmados e descartados 
atualizados para divulgação no site da 
Prefeitura. 

 Divulgar planfetos, cartazes e inforativos para 
população sobre Covid-19. 

 Divulgar diariamente panorama de casos na 
pagina oficial da prefeitura  

 

Laboratório 

Atividade Ação 

Fluxo de local de coleta e encaminhamento 

de amostra de exame (seguir as orientações 

do manual de coleta e envio de amostra ao 

LACEN) 

 Coletar SWAB no hospital na sala de 

atendimento dos sintomáticos respiratórios; 

 O profissional devera estar paramentado com 

todos os EPIS (Gorro, mascará N95, óculos, 

protetor facial, avental, luva de procedimento) 

 Identificar a amostra e armazenar na geladeira 

em até 24 horas (2º a 8ºC), após esse período 

a amostra deverá ser congelada; 

 Cadastrar a requisição no GAL; 

 Comunicar a Vigilancia Epidemiológica; 

 Comunicar a 2ª RSM; 

 Encaminhar a amostra ao Lacen e aguardar o 

resultado. 



 
 

 

 

Assistencia 

Atividade Ação 

Garantir acolhimento, reconhecimento 

precoce e controle de caso suspeito 

 Para o paciente com quadro suspeito de COVID-

19, informar imediatamente a recepção para 

serem tomadas as medidas de prevenção; 

 Fornecer máscara cirúrgica e realizar o 

atendimento imediato; 

 Isolar o paciente; 

 Avaliar o quadro clínico e entrar com medicações 

necessárias;  

 Realizar a coleta de swab em casos graves 

conforme protocolo de SRAG; 

 Orientar paciente sobre isolamento domiciliar por 

14 dias e precaução de contatos; 

 Isolar os moradores do domicílio conforme 

estabelecido na portaria nº 356 de 11 de março 

de 2020; 

 UBS devera monitorar paciente a cada 48horas, 

registra na ficha modelo (anexo 4), orientar que 

procure atendimento imediato em caso de 

agravamento do quadro. 

 Comunicar ao paciente sobre o resultado do 

exame; 

 Orientar a manter o isolamento e redobrar os 

cuidados em casa; 

 Alertar sobre a importância de não compartilhar 

objetos de uso pessoal (toalha, copo, prato, 

talheres), se possível banheiro separado dos 

demais moradores, manter-se isolado 

preferencialmente no quarto com a porta fechada 

e janela aberta, o paciente infectado que deverá 

realizar a higiene do cômodo assim como o 

banheiro após o uso; 

 Em casos graves o isolamento deverá ser 

hospitalar e em caso que demanda atendimento 

de alta complexidade o paciente será 

encaminhado via central leitos para o hospital de 

referencia estadual. 

Notificar imediatamente  Realizar notificação no site Notifica Covid. 

(Enfermeiro ou Médico) 



 
 Inserir os dados na planilha de casos suspeitos 

no drive, para monitoramento. 

 Notificar a Vigilância Epidemiológica; 

Organização do fluxo de atendimento para 

casos suspeitos, priorizando o isolamento 

domiciliar nos casos leves 

 Fluxograma já descrito. 

Orientar os profissionais dos serviços de 

saúde e a população sobre as medidas 

individuais e coletivas de prevenção e 

controle para o COVID- 19 

 Seguir os protocolos atualizados do Ministério da 

Saúde (adaptados pelo município) que serão 

enviados no Grupo de Watts do Covid 19 

 Manter janelas e portas abertas para circulação 

do ar; 

 Cancelar os agendamentos eletivos, entrando em 

contato com todos os pacientes explicando a 

situação, somente procurar a UBS se 

apresentarem sintomas como dor de garganta, 

coriza, dor no corpo, ou em casos estritamente 

necessários. 

 Fornecer medicação de uso contínuo mesmo que 

a receita estiver vencida ou próxima do seu 

vencimento; 

 Orientar aos pacientes para evitar aglomerações 

e respeitar a distância mínima de 1,5m. 

 Orientar aos pacientes para manter etiqueta 

respiratória; 

 Disponibilizar na recepção álcool gel 70%; 

 Orientar pelo site e pagina do facebook da 

Prefeitura para que os casos leves sigam as 

medidas de prevenção em seu domicilio e 

procurar a UBS em extrema necessidade; 

 Orientar pelo site e pagina do facebook da 

Prefeitura para que os casos moderados e graves 

se direcionem ao Hospital 

 Os usuários poderão tirar dúvidas pelos telefone 

das UBS conforme sua localidade (UBS – 

Departamento (41) 3625-2345, UBS – Centro 

Social (41) 3625-1595, UBS – Jardim Planalto 

(41) 3625-2677, UBS – Catanduvas (41) 3638-

1166. 

Elaborar fluxo de transporte pré- hospitalar 

e inter-hospitalar para itinerários do 

paciente nos casos moderado e graves 

 Pré hospitalar: Paciente aciona o serviço de 

transporte/ambulância por telefone, o motorista 

segue até a residência ou local onde o paciente 

esta, mediante breve entrevista por telefone, 



 
atendente verifica a gravidade do caso, casos 

leves o motorista se desloca até o local, caso 

moderado e grave é destinado um membro da 

equipe de enfermagem do hospital para 

acompanhar o transporte. Para transporte no 

município os motoristas e equipe de 

enfermagem devem seguir todas as 

recomendações de precaução de contato, após 

o transporte o veículo deverá ser higienizado. 

Paciente é trazido para atendimento para o 

Hospital Municipal de Contenda. 

 Inter-hospitalar: o enfermeiro de plantão ou 

medico plantonista, faz contato via telefone 

para a Central do SAMU, solicita transporte 

indicando o Hospital de destino e informando o 

caso do paciente. Paciente fica aguardando no 

Hospital Municipal de Contenda monitorado 

pela equipe medica e de enfermagem até a 

chegada do SAMU. O paciente será 

tranportado pela ambulancia e equipe do 

SAMU. A central de regulação do SAMU junto 

com o medico plantonista que decidem qual o 

melhor meio de transporte de acordo com a 

gravidade do paciente (ambulancia bravo, 

suporte avançado ou aeronave). 

 



 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 

 
 

ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CONTENDA 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DECRETO Nº 122/2020 

 
 

DECRETO Nº 122/2020 
 

SÚMULA: Dispõe sobre as medidas complementares para enfrentamento da calamidade pública e emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo Coronavírus – COVID-19. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONTENDA, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pelo inciso IV do artigo 70 

da Lei Orgânica do Município, e 

 

Considerando os casos de coronavirus – COVID-19 e a situação de emergência de saúde pública de 

importância internacional decretada pelo Organização Mundial de Saúde (OMS); 
 

Considerando o disposto na lei federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus; 
 

Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências; 
 

Considerando as disposições da Lei Federal nº 6.437/1977, que configura infrações à legislação 

sanitária federal, estabelece as sanções respectivas e dá outras providências; 
 

Considerando o Decreto Legislativo nº 6, 2020 do Congresso Nacional, que reconhece a ocorrência do 
estado de calamidade pública no Brasil; 

 

Considerando a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que 

declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus; 
 

Considerando a Portaria MS/GM nº 454, de 20 de março de 2020, que Declara em todo o território 

nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavirus COVID-19; 
 

Considerando a Lei Estadual nº 13.311/2001, que dispõe sobre a organização, regulamentação, 

fiscalização e controle das ações dos serviços de saúde no Estado do Paraná; 
 

Considerando o Plano de Resposta a Emergências em Saúde do Estado do Paraná, que orienta as 

ações a serem desenvolvidas pela esfera estadual diante de uma emergência em saúde pública, em 

consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde (MS), Organização Mundial de Saúde(OMS) e 

do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) de2005; 
 

Considerando o Decreto Estadual nº 4230/2020, publicado no Diário Oficial em 16 de março de 2020, 

que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19; 
 

Considerando a declaração de emergência em todo o território paranaense através do Decreto 

Estadual nº 4.298/2020, para fins de prevenção e enfrentamento à epidemia pelo COVID-19 e a 

necessidade de medidas excepcionais para o atendimento do interesse público; 
 



 

 

Considerando a Portaria do Estado do Paraná nº 2.952, de 14 de Dezembro de 2011, que regulamenta, 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, que 

dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)e institui 

a Força Nacional do Sistema Único de Saúde(FN-SUS); 
 

Considerando do Decreto Municipal nº 119/2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana pelo 

novo coronavírus COVID-19; 
 

Considerando que o poder de polícia é faculdade que o Estado dispõe para limitar e condicionar o 

exercício dos direitos individuais, com o objetivo de manter a segurança e o bem-estar coletivo; 
 

Considerando que a execução de serviços públicos de saúde são fundamentais para prevenção e 

repressão à disseminação do coronavírus COVID-19 e que a pandemia acarreta sobrecarga nas 

unidades de saúde e nos hospitais públicos e privados; 
 

Considerando que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e 

adoção das medidas necessárias aos riscos que a situação demanda e o emprego urgente de medidas 

de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, 
 

DECRETA 
 

Art. 1º. Fica suspenso, no período de 21 de março a 04 de abril de 2020, o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais 

em funcionamento no Município de Contenda, podendo o prazo ser prorrogado por tempo indeterminado. 

 

§ 1º. Os estabelecimentos comerciais deverão manter fechados os acessos ao público em seu interior. 
 

§ 2º. O disposto neste artigo não se aplica às atividades internas dos estabelecimentos comerciais, 

bem como à realização de transações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros 

instrumentos similares e os serviços de entrega de mercadorias (delivery), desde que intensificadas as 

medidas de prevenção acerca da COVID-19. 
 

§ 3º. A suspensão de que trata o caput do art. 1º deste Decreto também se aplica a: 
 

I - clubes, academias, jogos e competiçõesesportivas; 

 
II - feiraslivres; 

 
III - parques e casas de festas eevento; 

 
IV - festas de qualquer natureza (baladas, casamentos, formaturas, aniversários e demaisconfraternizações);  

 
V - atividades ao ar livre, visitação a parques, ginásios epraças; 

 
VI - cursospresenciais; 

 
VII - salões de beleza, salões de cabeleireiro, esmalterias, clínicas de estética eafins;  

 
VIII - casas noturnas, boates, bares econgêneres; 

 
IX – atividades realizadas em igrejas, sociedades, centros (missas, cultos, confissões,reuniões).  

 

Art. 2º. Os cartórios e Instituições Bancárias poderão atender mediante agendamento prévio ou com 
restrição de público no seu interior. 

 

Art. 3º. A suspensão a que se refere o artigo 1º deste Decreto não se aplica aos seguintes 
estabelecimentos: 

 
I –farmácias; 

 
II - fornecedores de insumos de importância àsaúde; 

 
III - supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento dealimentos;  

 
IV - lojas deconveniência; 

 



 

 

V - lojas de venda de alimentação paraanimais; 

 
VI - distribuidores degás; 

 
VII - lojas de venda de águamineral; 

 
VIII –padarias; 

 
IX - restaurantes elanchonetes; 

 
X - postos decombustível; 

 
XI - outros que vierem a ser definidos em ato conjunto expedido pelo Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal deSaúde;  

 
XII – serviços públicosessenciais. 

 

§ 1º. Os estabelecimentos referidos no caput deste artigo deverão adotar as seguintes medidas: 
 

I - intensificar as ações delimpeza; 

 
II - disponibilizar álcool em gel 70% aos seusclientes; 

 
III - divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas deprevenção. 

 

§ 2º. Os supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de 

abastecimento de alimentos, deverão limitar o quantitativo de itens de um mesmo produto por pessoa, 

conforme sua capacidade de estoque, garantindo o acesso ao maior número de pessoas aos produtos, 

sendo sujeitos à fiscalização. 
 

§ 3º. As lojas de conveniência, inclusive aquelas localizadas junto aos postos de combustível, não 

poderão manter mesas e cadeiras ou fornecer produtos para consumo no local do estabelecimento. 
 

Art. 4º. A todos os estabelecimentos inseridos no rol do artigo 3º deste Decreto, recomenda-se que os 

trabalhadores incluídos no grupo de risco para o novo Coronavírus COVID – 19 sejam dispensados das 

atividades laborais mediante a realização de trabalho remoto, antecipação de férias, dentre outros, 

quando possível. 
 

Art. 5º. Para efeitos do artigo anterior, são abrangidos os seguintes grupos de risco: 
 

I – maiores de 60 (sessenta)anos; 

 
II – doentescrônicos; 

 
III – doentes com problemasrespiratórios. 

 

IV –gestantes; 

 
V –lactantes. 

 

Art. 6º. Até posterior publicação de critérios de classificação de risco específicos para o novo 

Coronavírus COVID-19 pelo Ministério da Saúde ou Secretaria de Estado da Saúde, será adotada a 

tabela constante no ANEXO ÚNICO do presente Decreto. 
 

Art. 7º. Os velórios deverão ter limitação de acesso, com entrada máxima de 06 (seis) pessoas por vez 

nas salas onde ocorrerem, devendo ser evitadas aglomerações superiores a 12 (doze) pessoas nos 

ambientes comuns destes locais. 
 

Art. 8º. É obrigatória, por parte de todo e qualquer empregador, a notificação de isolamento dos 

funcionários que viajaram para fora do País ou Área geográfica que possua transmissão comunitária. 
 

Art. 9º. O Poder Executivo poderá implantar a qualquer momento, com comunicação prévia de 24 

horas via Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Toque de Recolher Geral, atendendo às justificativas 

técnicas de implantação para proteção da população. 
 

Parágrafo único. A Defesa Civil e outras forças de segurança poderão atuar para controle e ordem da 
medida. 

 



 

 

Art. 10. Fica orientado o setor regulado e a população em geral quanto as medidas essenciais de 
prevenção e controle: 

 
a) Manter todos os ambientesventilados; 

 
b) Evitar aglomeração e locaisfechados; 

 
c) Ficar em casa e evitar contato com pessoas quando estiverdoente; 

 
d) Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem higienização adequada dasmãos; 

 
e) Evitar contato próximo (beijo, abraço, aperto de mão) com pessoasdoentes;  

 
f) Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado (etiqueta da tosse) ou lenço depapel;  

 
g) Estimular a higienização frequente das mãos (água e sabão ou álcool gel70%);  

 
h) Intensificar a limpeza dosambientes; 

 
i) Utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene dasmãos;  

 
j) Não compartilhar objetos de uso pessoal (caneta, talher, prancheta, canudo, garrafa de água, chimarrão, tererê,celular).  

 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor nesta 

data. Contenda/PR, 21 de março de 2020. 

CARLOS EUGÊNIO STABACH 

Prefeito Municipal 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Quadro 1: Categorias de risco clínico e indicações para vacinação contra a influenza. Brasil. 2020 

 
Categoria de risco clínico Indicações 

Doença respiratória crônica Asma de uso de corticoide ou sistêmico (Moderada ou Grave); 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 

Bronquiectasia
; 

Fibrose 
Cística; 

Doenças Intersticiais do 

pulmão; Displasia 

broncopulmonar; 

Hipertensão Arterial Pulmonar; 

Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade. 

Doença cardíaca crônica Doença cardíacacongênita; 

Hipertensão arterial sistêmica 

comcomorbidade; Doença 

cardíacaisquêmica; 

Insuficiência cardíaca. 

Doença renal crônica Doença renal nos estágios 3, 4 

e5; Síndromenefrótica; 

Paciente emdiálise; 

Doença hepática crônica Atresia biliar; 

Hepatites 
Crônicas; 

Cirrose. 

Doença neurológica crônica Condições em que a função respiratória pode estar comprometida pela doença neurológica 

Considerar as necessidades clínicas individuais dos pacientes incluindo: Acidente Vascular 

Cerebral, Indivíduos com paralisia cerebral, esclerosa múltipla, e condições similares; 

 Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; 

Deficiência neurológica grave. 

Diabetes Diabetes Mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos. 

Imunossupressão Imunodeficiência congênita ou adquirida 

Imunossupressão por doenças ou medicamentos 

Obesos Obesidade grau III. 

Transplantados Órgãos sólidos; 

Medula óssea. 

Portadores de trissomias Síndrome de Down, Síndrome de Klinefelter, Síndrome de Walcany, dentre outras trissomias 
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ANEXO 2 

MUNICÍPIO DE CONTENDA 

Estado do Paraná 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

Nota Técnica 001/2020 - SMS 

 

Considerando Pandemia do Covid-19 a Prefeitura Municipal de Contenda em 

complemento ao o decreto municipal nº 119/2020 que estabelece no § 2° é obrigatório o 

atendimento remoto aos servidores públicos, que apresentarem as comorbidades abaixo listadas 

por já estar comprovado que estas pessoas possuem maior risco de complicações da doença, 

são elas: 

 

1. Acima de sessenta anos; 

2. 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 

3. 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 

4. Lactantes eGestantes; 
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5. Transplantados; 

 

§ 4º. Na impossibilidade técnica e operacional de conceder atendimento remoto aos servidores 

relacionados neste artigo, deverão ser afastados de suas atividades sem prejuízo da 

remuneração ou subsídio. 

O servidor devera apresentar Declaração/atestado médico contendo a comorbidade pré-

existente para justificando sua ausência até 20/03/2020. 

É de responsabilidade do servidor seguir as normas estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde para que permaneçam em casa nesse período para controle do Covd-19, devido a sua 

alta disseminação sendo passível de advertência caso descumprimento do mesmo. 

Este afastamento e/ou remanejamento será mantido até segunda ordem e com retorno 

imediato após determinação por esta secretaria. 

 

Contenda, 18 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

MARCIA RAQUEL KRUPA 

Secretaria Municipal De Saúde 
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ANEXO 3 

 

Guia para a utilização dos testes rápidos de anticorpos 

SARS-CoV-2 antibody test® da marca Wondfo 

 
Considerações importantes para uso: 

 

O teste rápido de anticorpos trata-se de um auxílio diagnóstico, de fácil execução e com 

boa especificidade. Porém, possui sensibilidade limitada, sendo, portanto, uma ferramenta de 

diagnóstico indicada para ser utilizada na fase de convalescença da doença. Essas informações 

devem servir como base para utilização dos testes rápidos de anticorpos, SARS-CoV-2 antibody 

test® da marca Wondfo, disponibilizados pelo Ministério da Saúde e distribuídos pela SESA/PR. 
 

Quem poderá ser testado? 
 

1- Profissionais de saúde com diagnostico de Sindrome Gripal; 

2- Profisionais de segurança pública e com diagnostio de Sindrome Gripal; 

3- Pessoa com diagnostico de Sindrome Gripal que resida no mesmo domicilio de um 

profissional de saúde ou de segurança publica em atividade. 

 
 

Quem pode executar o teste? 
 

A execução e leitura dos resultados podem ser realizadas por trabalhadores da saúde de 

nível médio, com supervisão, e/ou de nível superior. Os laudos emitidos com os resultados do 

teste devem ser assinados pelo profissional de nível superior (Anexo 1). 

 

Quando realizar o teste?  

 

                         O teste só devera ser realizado após 7 dias completos do inicio dos sintomas e  o 

paciente devera estar 72 horas (3 dias ) sem apresentar sintomas.  

 
 

Como realizar o teste? 
 

1- Organizar todo o material que será necessário para a execução do teste. 

2- Certifique-se de que o cassete de teste e todos os componentes do kit e amostras estejam em 

temperatura ambiente (10°C a 30°C). 

3- Verificar se os insumos estão íntegros. Não utilizar o dispositivo de teste se a embalagem estiver 

perfurada ou aberta. 

4- Retire o cassete de teste da embalagem e coloque-o sobre uma superfície plana. 

5- Identificar o dispositivo de teste. Sugere-se a utilização das iniciais do nome do paciente ou número 

do cadastro do paciente. 
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6- Realize a punção digital e colete 10 µL da amostra com o conta gotas descartável. 

7- Transfira o volume do conta gotas para o poço de amostra do cassete (poço menor) e em seguida 

transfira 2 a 3 gotas (80 µl) da solução tampão para o poço de solução (poço maior). 

8- Ao começar a reação no cassete você verá uma cor roxa se movendo na janela no centro do 

cassete. 

9- Aguarde 15 minutos e leia o resultado. Não ler após 20 minutos. 

Figura 1. Execução do teste 
 

Como interpretar o resultado? 
 

RESULTADO POSITIVO: DUAS faixas coloridas, uma na linha de teste (T) e outra na linha de 

controle (C), figura A. 
 

RESULTADO NEGATIVO: UMA faixa colorida aparece apenas na linha de controle (C). Indicando 

que a concentração dos anticorpos SARS-CoV-2 é zero ou abaixo da faixa de cut-off, figura B. 

RESULTADO INVALIDO: NENHUMA faixa colorida visível aparece na linha de controle (C) após 

a realização do teste. Recomenda-se repetir a análise, figuras C e D. 

 

    

Figura 2. Resultados do Teste 

D C B A 
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Quais os cuidados de biossegurança para a realização do teste e descarte? 

 

É recomendável o uso de EPI’s (jaleco manga longo com punho, óculos de proteção, luvas 

descartáveis, máscaras, entre outros) a fim de reduzir ou eliminar a exposição individual a agentes 

potencialmente infecciosos. 

Para o descarte seguro dos cassetes de testes e materiais biológicos seguir as 

regulamentações normativas locais, estaduais e federais. 

 

Orientações para afastamento dos profissionais de saúde e segurança publica : 

 

                         O profissional com suspeita de Sindrome Gripal (febre acompanhada de tosse ou dor 

de garganta ou dificuldae respiratória) deve ser afastado imediatamente do trabalho. O retorno ao 

trabalho deve atender as condiçoes descritas a seguir: Afastar o paciente até a realização do 

teste rapido ( a partir do 7º dia após inicio dos sintomas e 72 horas assintomatico) se resultado 

negativo, retorna imediatamente ao trabalho, se resultado positivo mantem isolamento até 14 dias 

após incio dos sintomas. 

 

Registro dos testes:  

 

                         Todos os paciente testados deveram estar notificados na plataforma Notifica Covid, 

registar o resultado na notificação e no prontuario do paciente, preencher e entregar ao paciente 

testado o laudo com os dados corretamente preenchidos e com carimbo do profissional 

responsavel, manter o controle quantitativo de teste realizados e informar o setor de Vigilancia 

Epidemiológica.   

 
 

Referências: 
 

1. Boletim Epidemiológico 8. Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. 9 de Abril de 
2020. 

 
2. Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional 

pelaDoença pelo Coronavírus 2019. Vigilância Integrada de Síndromes Respiratórias Agudas Doença 
pelo Coronavírus 2019, Influenza e outros vírus respiratórios, 03/04/2020. Ministério da Saúde. 

 

3. Instruções de uso. Celer Biotecnologia S/A. ONE STEP COVID-2019 TEST(IMUNOCROMATOGRAFIA). 
 

4. SARS-CoV-2 antibody test Teste Rápido Imunocromatográfico. 14 abril de 2020. Ministério da 
Saúde. 
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ANEXO 01  

 

LAUDO 

 

TESTE RÁPIDO 
IMUNOCROMATOGRÁFICO 

SARS-CoV-2 antibody test® da 
marca Wodfo 

Nome do 
paciente:______________________________________________________________ 

Data de nascimento:____/____/_____                             Cidade: ________________ 

  

 

 
TESTE 

Lote: 

Método : Imunocromatografia 

Amostra: ( ) sangue total 

(punção digital) ( ) 

sangue total (venoso) 

( ) soro 

( ) plasma 

 
RESULTADO DO TESTE             (  ) Positivo              (   ) Negativo 
Observações: 

1- O teste rápido é utilizado como apoio diagnóstico para a COVID-19. 

2- Deverão ser realizados somentes os testes que tiverem registro na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, acompanhados de laudo de avaliação do Instituto Nacional de 
Controle de Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (INCQS/Fiocruz). 

3- Salientamos que as condutas a serem seguidas após a realização do teste são aquelas 
descritas nas notas informativas vigente da SESA/PR  

 
 
 

Responsável tecnico: 

(carimbo e assinatura) 
 
 

Data:  / /  
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ANEXO 4 

MODELO FICHA DE MONITORAMENTO- CASO SUSPEITO OU 

CONFIRMADO COVID-19 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome:________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento ____/____/_______ Idade: ________ Sexo 

__________________________ 

CPF: _______________________________ CNS: _____________________________________ 

Endereço: 

___________________________________Bairro_____________________________ 

Município: _____________________________________CEP:___________________________ 

Telefone: __________________________ 

 

 

DADOS DO CASO 

N° da Notificação:___________________________________________________________ 

Sistema de Notificação: NOTIFICACOVID (   )       SIVEP Gripe (   ) 

Data de notificação: ____/____/________ Data do início dos sintomas: _________________ 

Gestante: Não (   )  Sim (   ) 

Comorbidades: Não (   ) Sim (   )  especificar: ______________________________________ 

Prescrito Oseltamivir (Tamiflu): Não (   ) Sim (   ) 

 

CHECK LIST DE MONITORAMENTO  

Preferencialmente por telefone, a cada 24 horas em crianças, pessoas com mais de 60 anos e 

portadores de comorbidades de risco, e a cada 48 horas nos demais, até completar 14 dias do 
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inicio dos sintomas. Nos sinais e sintomas de gravidade, indicar reavaliação clínica, 

preferencialmente no domicílio.  

(OBSERVAÇÃO: Preencher com N quando não houver sinais ou sintomas e com S quando 

houver. Favor não deixar os campos em branco). 

 

SINAIS E SINTOMAS LEVES 

Dia de 

Monitoramento 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

Data               

Febre >=37,8ºC               

Tosse               

Dor de garganta               

Mialgia e fadiga               

Outros (especificar): 

 

 

 

 

 

             

SINAIS E SINTOMAS DE GRAVIDADE  

Febre persistente ou 

aumento por mais de 

03 dias, ou retorno 

após 48 horas de 

período afebril. 

              

Falta de ar (dispneia)               

Cianose                

Convulsão               

Alteração de Estado 

Mental (confusão, 
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letargia, 

irritabilidade, 

sonolência, etc)  

Sinais de esforço 

respiratório 

(batimento de asas 

nasais, tiragem 

intercostal, cianose, 

hipoxemia,) 

              

Desidratação, 

inapetência 

              

Comorbidades 

descompensadas 

              

Outros (especificar): 
              

Assinatura 

profissional 

responsável pelo 

monitoramento 

 

              

 

Necessidade de atendimento presencial  

Data ____/____/______ Local____________________________________________________ 
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ANEXO 05 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ

Previsão de implantação de leitos Hospitalares para atendimento exclusivo do CORONAVÍRUS, por Macrorregião.

Macrorregião Município Hospital UTI ADULTO ENFERMARIA UTI ADULTO ENFERMARIA

Leste

Curitiba

Hospital do Trabalhador – HT 22 17

Hospital de Reabilitação – HR 43 32 50

Hospital Evangélico Mackenzie 23 6 58 50

Hospital de Clínicas 61 5 47 63 91

Hospital Cajuru 3 10

Hospital Cruz Vermelha 7 10 60

Hospital Erasto Gaertner 10 30 5

Hospital Santa Casa 10 10

Hospital São Vicente 5

Hospital do Idoso 30 120

Hospital Pequeno Príncipe 10 20

Hospital Vitor do Amaral 40

Hospital São Vicente CIC 25

Hospital Madalena Sofia 10 10

Pequeno Cotolengo 6

Hospital da Polícia Militar 56

Araucária Hospital Municipal 10 3 42

C. Grande do Sul Hospital Angelina Caron 20 60

Campo Largo

Hospital do Rocio 52 212

Hospital Monastier 10 20

Hospital São Lucas 20 20

S. José dos Pinhais Hospital Municipal 10 25

União da Vitória
Hospital Regional São Camilo 4 8

APMI 2 4

Paranaguá Hospital Regional do Litoral 4 10 6

Ponta Grossa
Hospital Universitário – HUCG 10 25 20 25

Hospital Bom Jesus 10 35

Castro Cruz Vermelha 5 30

Irati Santa Casa 8 4

Telêmaco Borba
Hospital Regional 10 40

Instituto Doutor Feitosa 4 8

Guarapuava

Hospital Regional 30 80

Hospital São Vicente 10 40 20

Instituto Virmond 10 12

Laranjeiras do Sul Instituto São José 10

Lapa Hospital São Sebastião 3 40

TOTAL DE LEITOS MACRO LESTE 302 21 587 278 13 885

LEITOS ATIVADOS A PARTIR DE 
17/04/2020

LEITOS COM POSSIBILIDADE DE 
AMPLIAÇÃO E ATIVAÇÃO

UTI  
PEDIÁTRICA

UTI  
PEDIÁTRICA


