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Introdução 

A infecção humana provocada pelo SARS-CoV-2 é uma zoonose. O vírus é 

classificado como um beta do mesmo subgênero da Síndrome Respiratória do Oriente 

Médio (MERS), porém de outro subtipo. A transmissão SARS-CoV-2 de humanos para 

humanos foi confirmada na China e nos EUA, e ocorre principalmente com o contato de 

gotículas respiratórias oriundas de pacientes doentes e Sintomáticos. A transmissão do vírus 

por indivíduos assintomáticos segue em controvérsia até o presente momento. Em média, o 

período de incubação é estimado de 5 a 6 dias, podendo variar de 0 a 14 dias. 

Sinais e sintomas 

O paciente com a doença COVID-19 apresentam os seguintes sintomas e sinais: 

• febril ou febre,  

• Tosse; 

• Dispneia; 

• Mialgia e fadiga; 

 Dor de garganta ou coriza; 

• Sintomas respiratórios superiores; e 

• Sintomas gastrointestinais, como diarreia (mais raros). 

O quadro clínico, típico de uma Síndrome Gripal, pode variar seus sintomas desde 

uma apresentação leve e assintomática (não se sabe a frequência), principalmente em jovens 

adultos e crianças, incluindo choque séptico e falência respiratória. A maior parte dos casos 

em que ocorreu óbito foi em pacientes com alguma morbidade pré-existente (10,5% doença 

cardiovascular,7,3% diabetes, 6,3% doença respiratória crônica, 6% hipertensão e 5,6% 

câncer e/ou idosos. A taxa de letalidade está em torno de 3,8% na China, porém o valor varia 

conforme o país. Estudos demonstram que, homens entre 41 e 58 anos representam a grande 

maioria dos casos de pacientes confirmados, sendo febre e tosse os sintomas mais presentes. 

A doença apresenta fundamentalmente complicações respiratórias: pneumonia e 

Síndrome da Angústia Respiratória Aguda – SARA. 



Classificado em 3 situações descritas: 

 

 Situação 01: presença de casos suspeito no município. 

 Situação 02: presença de casos confirmado no município 

 Situação 03: presença de casos confirmados com transmissão local no município. 

 

Situação 1: presença de casos suspeito no município  

 

01- Os contatos de referência para COVID 19 e outras situações referente ao agravo são: 

Enfermeira da epidemiologia: 

Viviane Elizangela Paranhos de Souza / Fone: 45-32371929 / 45-984116919 

Email: vivifraporti@hotmail.com 

Enfermeira da assistência: 

Simone Rosa Taveira Fone: 4532371888 / 45-999103156 

Email: enf.simonetaveira@hotmail.com 

 

02 -  Insumos disponíveis para o enfrentamento da epidemia nas unidades e 

HML: 

A vigilância epidemiológica do município disponibiliza os insumos necessários para 

a equipe. Já adquirido pelo município. 

Materiais para coleta de exames: 

 Caixa térmica própria para transporte das amostras 

 Congelador  

 Gelox 

 Carro para transporte  

 Tese rápido para profissionais da saúde, força de segurança sintomático respiratórios 

e contados domiciliares desses grupos. 

Medicamentos para casos leves e moderados: 

 Paracetamol gotas 200 mg/ml  e 500 mg comprimidos 

 Dipirona gotas 500 mg/ml e 500 mg comprimido 

 Oseltamivir 30 mg 

 Oseltamivir 45 mg 

 Oseltamivir 75 mg 
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Equipamentos de proteção individual:  

 Gorro 

 Máscara nº95 

 Máscara cirúrgica 

 Capote 

 Luva de procedimento 

 Avental impermeável 

 Uniforme (calça e camisa manga longa) 

 Álcool  70% GEL 

 Álcool 70 % liquido.  

 Propé. 

 

03-  O município dispõe de um hospital municipal e duas unidades de 

estratégia saúde da família. 

Onde foi organizado o fluxo de atendimento: 

UNIDADE (A) ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESFAO - ALVORADA): 

 Está realizado os atendimentos de vacinação; 

 Consultas que necessite com uma urgência maior; 

 Consultas de pré-natal; 

 Pediatra atendendo as urgências e emergências pediátricas; 

 Curativos. 

UNIDADE (B) ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (UAPSF - CIELITO): 

REFERÊNCIA DE CASOS LEVES 

 Atendimento de segunda a sexta feira horário comercial; 

 Está atendendo todos os sintomáticos respiratório leve, realizando o 

encaminhamento se necessário para internação. 

AS UNIDADES ESTÃO ATENDENDO 40 HORAS SEMANAIS 

UNIDADE HOSPITALAR (HML): 

 Atendimentos de casos moderado, internamentos,  

 Feriados e finais de semana e noturno. 

 Em casos graves que vier, será regulado via SAMU. 

O município possui decreto, que dispõe de medidas para o enfrentamento ao COVID-19  

04 – comunicação/ orientações/ acompanhamentos 

Em casos de dúvidas de consultas ou sintomas: a população com dúvidas referente ao covid 

19. 



Dr. Luiz Cesário da Costa, é o porta voz responsável, para divulgar as atualizações do 

boletim informativo em rede social. (face book, na página da prefeitura e Rádio 

comunitária no horário das 12h00min). Isso se faz uma vez por semana na segunda feira. 

05 – notificar regional de saúde 

 

Notificar via telefone ou what’s.app a regional de saúde, para informar o caso e seguir as 

orientações.  

 

 Síndrome gripal (SG) 

 Casos leves atendidos na unidade de referência, deve ser notificados por meio do 

sistema notifica COVID-19  da SESA/PR 

 Clique aqui: http://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/ 

 Síndrome gripal aguda grave (SRAG) 

 Pacientes internados com sintomas respiratórios no hospitais municipal, devem 

ser notificados no sistema da vigilância epidemiológica da gripe SIVEP – GRIPE 

 Clique aqui: http://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe 

 

06 - Monitoramento dos casos suspeitos 

  Os casos suspeitos e isolamentos domiciliares são realizados pela equipe da unidade B 

(UAPSF), por telefone, ou presencial no domicilio. A cada dois dias. E os acompanhamentos 

dos contatos domiciliares e contatos próximos também. 

O acompanhamento é realizado através do prontuário do paciente, e a frequência é avaliada 

de acordo com a gravidade e os sintomas de cada um. 

Todos os pacientes internados com suspeita, é comunicado a regional de saúde, através de 

uma planilha especifica 

 08 – coleta laboratorial    

Todos os pacientes sintomático respiratório na fase inicial da COVID-19 entre o 3º e 5º dia 

dos sintomas, se coleta teste molecular RT-PCR. 

 A coleta de PCR está disponível conforme circular 02/2020. 

As coletas são realizadas, se o paciente estiver em internamento, será coletado no isolamento 

do hospital. 

Se paciente vir na unidade para consulta será coletado, no ato da consulta na própria unidade. 

http://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/
http://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe


 Inicialmente contato via telefone com a regional de saúde, e encaminha as fichas juntamente 

com a amostra. 

      Teste rápido 

Os testes rápidos adquiridos pelo estado são disponibilizados para os profissionais de saúde 

e força de segurança sintomáticos e/ou familiares contato que esteja sintomático 

respiratório. 

A coleta será realizada na unidade B onde se atende os sintomáticos respiratórios pela 

enfermeira da epidemiologia e a enfermeira da unidade B. 

09- acolhimento ao paciente no atendimento 

 Ao chegar na unidade: 

 Fornecer máscara cirúrgica; 

 Álcool gel nas mãos; 

• Isolamento com precaução de contato em sala isolada e bem arejada (janelas 

abertas e portas fechadas) (Ar Condicionado desligado). 

Orientações para uso de máscaras cirúrgicas 

 Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e o nariz e amarre com 

segurança para minimizar as lacunas entre o rosto e a máscara; 

 Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la; 

 Remova a máscara usando técnica apropriada (ou seja, não toque na frente, mas 

remova o laço ou nó da parte posterior); 

 Após a remoção, ou sempre que tocar em uma máscara usada, higienize as 

mãos com água e sabão ou álcool gel, se visivelmente suja; 

• Substitua a máscara por uma nova máscara limpa e seca assim que estiver 

úmida ou danificada; 

• Não reutilize máscaras descartáveis; 

• Descarte em local apropriado as máscaras após cada uso; 

• Troque de máscara após atender novos pacientes. 

Todo o paciente que chega à unidade com síndrome gripal, é avaliado pelo médico. E se 

considerado suspeito realizado a notificação pela enfermeira e a partir daí os 

acompanhamentos por telefone ou presencial no domicilio. 



A notificação do caso suspeito é realizada no momento da consulta pela enfermeira. 

10-  Notificações 

As notificações serão realizadas por: 

Enfermeira da epidemiologia: 

Viviane Elizangela Paranhos de Souza Fone: 45-32371929 / 45-984116919 

Enfermeira da assistência: 

Simone Rosa Taveira Fone: 4532371888 / 45-999103156 

11-  Fluxo do Atendimento 

Após a identificação precoce na recepção da ESF de todos os casos suspeitos de Síndrome 

gripal, deve-se fornecer máscara cirúrgica a todos pacientes logo após reconhecimento pelo 

Agente Comunitário de Saúde ou profissional responsável por receber os pacientes, 

enquanto aguardam o atendimento da enfermagem e do médico. O paciente será conduzido 

para uma área separada onde será realizado a triagem e realizado o atendimento pela 

enfermagem e médico. 

A sala é mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado desligado. Todo 

profissional que atender os pacientes com suspeita de Síndrome Gripal está em uso de EPIs 

e adota as medidas para evitar contágio. 

Manejo terapêutico e isolamento domiciliar  

Manejo Terapêutico: Casos leves devem ser manejados com medidas não-farmacológicas 

como repouso, hidratação, alimentação adequada, além de analgésicos e anti-térmicos e 

isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data de início dos sintomas. 

A vigilância ativa e continuada desses pacientes que estão recebendo acompanhamento 

ambulatorial é a principal ferramenta para o manejo. É necessária a comunicação plena com 

um profissional de saúde da ESF (UAPSF) durante todo o cuidado doméstico do paciente 

até a o fim do período de isolamento. Onde se faz a visita ou por telefone, pela enfermeira, 

técnica e/ou médico.  

Todas as pessoas com diagnóstico de Síndrome Gripal deverão realizar isolamento 

domiciliar, portanto faz-se necessário o fornecimento de atestado médico até o fim do 

período de isolamento, isto é, 14 dias a partir do início dos sintomas. 



Cuidados domésticos do paciente em isolamento domiciliar por 14 dias 

Desde a data de início dos sintomas de síndrome gripal 

Sempre reportar à equipe de saúde que acompanha o caso o surgimento de algum novo 

sintoma ou piora dos sintomas já presentes. 

Isolamento do paciente:  

 Permanecer em quarto isolado e bem ventilado; 

 Caso não seja possível isolar o paciente em um quarto único, manter distanciamento 

de dois metros do paciente. Dormir em cama separada (exceção: mães que estão 

amamentando devem continuar amamentando com o uso de máscara e medidas de 

higiene, como a lavagem constante de mãos); 

 Limitar a movimentação do paciente pela casa. Locais da casa com 

compartilhamento (como cozinha, etc.) devem estar bem ventilados; 

 Utilização de máscara cirúrgica todo o tempo. Caso o paciente não tolere ficar por 

muito tempo, realizar medidas de higiene respiratória com mais frequência; trocar 

máscara cirúrgica sempre que esta estiver úmida ou danificada; 

 Em idas ao banheiro ou outro ambiente obrigatório, o doente deve usar 

obrigatoriamente máscara; 

 Realizar higiene frequente das mãos, com água e sabão ou álcool em gel, 

especialmente antes de comer ou cozinhar e após ir ao banheiro; 

 Sem visitas ao doente; 

 O paciente só poderá sair de casa em casos de emergência. Caso necessário, sair com 

máscara e evitar multidões, preferindo transportes individuais ou a pé, sempre que 

possível. 

Precauções do cuidador 

 O cuidador deve utilizar uma máscara (descartável) quando estiver perto do paciente. 

Caso a máscara fique úmida ou com secreções, deve ser trocada imediatamente. 

Nunca tocar ou mexer na máscara enquanto estiver perto do paciente. Após retirar a 

máscara, o cuidador deve lavar as mãos; 



 Deve ser realizada higiene das mãos toda vez que elas parecerem sujas, antes/depois 

do contato com o paciente, antes/ depois de ir ao banheiro, antes/ depois de cozinhar 

e comer ou toda vez que julgar necessário. 

 Toda vez que lavar as mãos com água e sabão, dar preferência ao papel-toalha. Caso 

não seja possível, utilizar toalha de tecido e trocá-la toda vez que ficar úmida; 

 Caso alguém do domicílio apresentar SG, iniciar com os mesmos cuidados de 

precaução para pacientes e solicitar atendimento na sua UBS. Realizar atendimento 

domiciliar dos contratantes sempre que possível. 

Recomendações para prevenção e controle 

É prudente adotar os princípios básicos para reduzir o risco geral de infecções respiratórias 

agudas; 

 Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, 

respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um 

desinfetante para as mãos à base de álcool; 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 

 Evitar contato próximo com pessoas doentes; 

 Ficar em casa quando estiver doente; 

 Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo; 

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. 

 

12-  Orientações profissional/população  

Os profissionais estão sendo capacitados pelos médicos (equipe multiprofissional) das 

unidades, por web-conferências pela regional de saúde, através de protocolos da SESA. 

A população está sendo informada através de “live” realizada pelo médico da unidade 

UAPSF, rádio comunitária, e página da prefeitura municipal no face book. 

 

13 – Transporte  

O transporte sanitário é realizado de acordo com a nota orientativa 20/2020 da SESA. 

Transferência do paciente de uma unidade a outra 

Todos os pacientes deverão estar fazendo o uso de máscara, durante todo o trajeto. 

Se o paciente chegar à unidade A ESFAO ou hospital HML, em horário comercial de 

segunda a sexta feira, ele será transferido para a unidade B - UAPSF do Cielito onde será 

realizado o atendimento. 



Todos os pacientes sintomáticos respiratórios são transportados com carro exclusivo 

(ambulância), onde o motorista e a enfermagem estarão devidamente paramentado para o 

contato com paciente. 

Após esse transporte a ambulância retorna ao hospital onde será realizada a limpeza terminal 

pelo motorista, utilizando: 

 Hipoclorito a 1%. 

 Álcool 70% líquido. 

 Germicida desinfetante hospitalar. 

 

Situação 2: presença de casos confirmados no município  

Os contatos de referência para COVID 19 e outras situações referente ao agravo são: 

Enfermeira da epidemiologia: 

Viviane Elizangela Paranhos de Souza  Fone: 45-32371929 / 45-984116919 

Email: vivifraporti@hotmail.com 

Enfermeira da assistência: 

Simone Rosa Taveira Fone: 4532371888 / 45-999103156 

Email: enf.simonetaveira@hotmail.com 

 

02 - Insumos disponíveis para o enfrentamento da epidemia nas unidades e 

HML: 

A vigilância epidemiológica do município disponibiliza os insumos necessários para a 

equipe. Já adquirido pelo município. 

Materiais para coleta de exames: 

 Caixa térmica própria para transporte das amostras 

 Congelador  

 Gelox 

 Carro para transporte  

 Tese rápido para profissionais da saúde, força de segurança sintomático respiratórios 

e contados domiciliares desses grupos. 

Medicamentos para casos leves e moderados: 

 Paracetamol gotas 200 mg/ml  e 500 mg comprimidos 
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 Dipirona gotas 500 mg/ml e 500 mg comprimido 

 Oseltamivir 30 mg 

 Oseltamivir 45 mg 

 Oseltamivir 75 mg 

 EPIS Equipamentos de proteção individual 

 Gorro 

 Máscara nº95 

 Máscara cirúrgica 

 Capote 

 Luva de procedimento 

 Avental impermeável 

 Uniforme (calça e camisa manga longa) 

 Álcool 70% GEL 

 Álcool 70 % liquido. 

 Propé. 

 

03 -  O município dispõe de um hospital municipal e duas unidades de 

estratégia saúde da família. 

Onde foi organizado o fluxo de atendimento: 

UNIDADE (A) ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESFAO - ALVORADA): 

 Está realizado os atendimentos de vacinação; 

 Consultas que necessite com uma urgência maior; 

 Consultas de pré-natal; 

 Pediatra atendendo as urgências e emergências pediátricas; 

 Curativos. 

UNIDADE (B) ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (UAPSF - CIELITO): 

REFERÊNCIA DE CASOS LEVES 

 Atendimento de segunda a sexta feira horário comercial; 

 Está atendendo todos os sintomáticos respiratório leve, realizando o 

encaminhamento se necessário para internação. 

 

AS UNIDADES ESTÃO ATENDENDO 40 HORAS SEMANAIS 

Unidade hospitalar ( HML): 

 Atendimentos de casos moderado, internamentos 

 Feriados e finais de semana e noturno. 

 Em casos graves que vier, será regulado via SAMU. 



 

04 – comunicação/ orientação/ acompanhamentos 

Em casos de dúvidas de consultas ou sintomas: a população com duvidas referente ao covid 

19. 

Dr. Luiz Cesário da Costa, é o porta voz responsável, para divulgar as atualizações do 

boletim informativo em rede social. (Face book, na página da prefeitura e radio comunitária 

no horário das 12h00min). Isso se faz uma faz por semana na segunda feira. 

05-  Notificar regional de saúde 

Notificar via telefone ou what’s.app a regional de saúde, para informar o caso e seguir as 

orientações. 

 Síndrome gripal (SG) 

 Casos leves atendidos na unidade de referência, deve ser notificados por meio do 

sistema notifica COVID-19 da SESA/PR. 

 Clique aqui: http://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/ 

 Síndrome gripal aguda grave (SRAG) 

 Pacientes internados com sintomas respiratórios no hospitais municipal, devem ser 

notificados no sistema da vigilância epidemiológica da gripe SIVEP – GRIPE 

 Clique aqui: http://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe 

 

 

06 / 07 – Monitoramento dos casos suspeitos e confirmados 

Os casos suspeitos e isolamentos domiciliares, são realizados pela equipe da unidade B 

(UAPSF), por telefone, ou presencial no domicilio. A cada dois dias. E os acompanhamentos 

dos contatos domiciliares e contatos próximos também. 

O acompanhamento é realizado através do prontuário do paciente, e a frequência é avaliada 

de acordo com a gravidade e os sintomas de cada um. 

Todos os pacientes internados com suspeita, é comunicado a regional de saúde, através de 

uma planilha especifica. 
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http://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe


8– Coleta laboratorial 

Todos os pacientes sintomáticos respiratório na fase inicial da COVI-19 entre o 3º e 5º dia 

dos sintomas, se coleta teste molecular RT-PCR. 

A coleta de PCR está disponível conforme circular 02/2020. 

As coletas são realizadas, se o paciente estiver em internamento, será coletado no isolamento 

do hospital. 

Se o paciente vir na unidade para consulta será coletado, no ato da consulta na própria 

unidade. 

Inicialmente contato via telefone com a regional de saúde, e encaminha as fichas juntamente 

com a amostra. 

Teste rápido 

Os testes rápidos adquiridos pelo estado são disponibilizados para os profissionais de saúde 

e força de segurança sintomáticos e/ou familiares contato que esteja sintomático 

respiratório. 

A coleta será realizada na unidade B onde se atende os sintomáticos respiratórios pela 

enfermeira da epidemiologia e a enfermeira da unidade B. 

 

09 – Acolhimento de casso suspeitos e confirmados 

Ao chegar na unidade: 

 Fornecer máscara cirúrgica; 

 Álcool gel nas mãos; 

• Isolamento com precaução de contato em sala isolada e bem arejada. (Janelas abertas 

e portas fechada. (Ar condicionado desligado). 

       Orientações para uso de máscaras cirúrgicas 

 Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e o nariz e amarre com segurança 

para minimizar as lacunas entre o rosto e a máscara; 

 Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la; 

 Remova a máscara usando técnica apropriada (ou seja, não toque na frente, mas remova 

o laço ou nó da parte posterior); 



 Após a remoção, ou sempre que tocar em uma máscara usada, higienize as mãos com 

agua e sabão ou álcool gel, se visivelmente suja; 

• Substitua a máscara por uma nova máscara limpa e seca assim que estiver úmida ou 

danificada; 

• Não reutilize máscaras descartáveis; 

• Descarte em local apropriado as máscaras após cada uso; 

• Troque de máscara após atender novos pacientes. 

Todo o paciente que chega à unidade com síndrome gripal, é avaliado pelo 

médico. E se considerado suspeito realizado a notificação pela enfermeira e a partir 

daí os acompanhamentos por telefone ou presencial no domicilio. 

A notificação do caso suspeito é realizada no momento da consulta pela enfermeira. 

Obs.: se o caso for leve o paciente será encaminhado ao isolamento domiciliar, com 

atestado de 14 dias e acompanhar, paciente e contatos. E realizado a coleta. 

Se moderado ou grave, será encaminhado ao hospital municipal. E regulada via SAMU 

se necessário.  

10-  Notificações 

As notificações serão realizadas por: 

Enfermeira da epidemiologia: 

Viviane Elizangela Paranhos de Souza / Fone: 45-32371929 / 45-984116919 

Enfermeira da assistência: 

Simone Rosa Taveira / Fone: 4532371888 / 45-999103156 

 

11 – fluxo de atendimento 

Após a identificação precoce na recepção da ESF de todos os casos suspeitos de Síndrome 

gripal, deve-se fornecer máscara cirúrgica a todos pacientes logo após reconhecimento pelo 

Agente Comunitário de Saúde ou profissional responsável por receber os pacientes, 

enquanto aguardam o atendimento da enfermagem e do médico. O paciente será conduzido 

para uma área separada onde será realizado a triagem e realizado o atendimento pela 

enfermagem e médico. 



A sala é mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado desligado. Todo 

profissional que atender os pacientes com suspeita de Síndrome Gripal estão em uso de EPIs 

e adota as medidas para evitar contágio. 

Manejo terapêutico e isolamento domiciliar 

Manejo Terapêutico: Casos leves devem ser manejados com medidas não-farmacológicas 

como repouso, hidratação, alimentação adequada, além de analgésicos e anti-térmicos e 

isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data de início dos sintomas. 

A vigilância ativa e continuada desses pacientes que estão recebendo acompanhamento 

ambulatorial é a principal ferramenta para o manejo. É necessária a comunicação plena com 

um profissional de saúde da ESF (UAPSF) durante todo o cuidado doméstico do paciente 

até a o fim do período de isolamento. Onde se faz a visita ou por telefone, pela enfermeira, 

técnica e/ou médico.  

Todas as pessoas com diagnóstico de Síndrome Gripal deverão realizar isolamento 

domiciliar, portanto faz-se necessário o fornecimento de atestado médico até o fim do 

período de isolamento, isto é, 14 dias a partir do início dos sintomas. 

Cuidados domésticos do paciente em isolamento domiciliar por 14 dias 

Desse a data de início dos sintomas de síndrome  

Sempre reportar à equipe de saúde que acompanha o caso o surgimento de algum novo 

sintoma ou piora dos sintomas já presentes. 

Isolamento do paciente: 

 Permanecer em quarto isolado e bem ventilado; 

 Caso não seja possível isolar o paciente em um quarto único, manter distanciamento 

de dois metros paciente. Dormir em cama separada (exceção: mães que estão 

amamentando devem continuar amamentando com o uso de máscara e medidas de 

higiene, como a lavagem constante de mãos); 

 Limitar a movimentação do paciente pela casa. Locais da casa com 

compartilhamento (como cozinha, etc.) devem estar bem ventilados; 



 Utilização de máscara cirúrgica todo o tempo. Caso o paciente não tolere ficar por 

muito tempo, realizar medidas de higiene respiratória com mais frequência; trocar 

máscara cirúrgica sempre que esta estiver úmida ou danificada; 

 Em idas ao banheiro ou outro ambiente obrigatório, o doente deve usar 

obrigatoriamente máscara; 

 Realizar higiene frequente das mãos, com água e sabão ou álcool em gel, 

especialmente antes de comer ou cozinhar e após ir ao banheiro; 

 Sem visitas ao doente; 

 O paciente só poderá sair de casa em casos de emergência. Caso necessário, sair com 

máscara e evitar multidões, preferindo transportes individuais ou a pé, sempre que 

possível. 

Precauções do cuidador 

 O cuidador deve utilizar uma máscara (descartável) quando estiver perto do paciente. 

Caso a máscara fique úmida ou com secreções, deve ser trocada imediatamente. 

Nunca tocar ou mexer na máscara enquanto estiver perto do paciente. Após retirar a 

máscara, o cuidador deve lavar as mãos; 

 Deve ser realizada higiene das mãos toda vez que elas parecerem sujas, antes/depois 

do contato com o paciente, antes/ depois de ir ao banheiro, antes/ depois de cozinhar 

e comer ou toda vez que julgar necessário. 

 Toda vez que lavar as mãos com água e sabão, dar preferência ao papel-toalha. Caso 

não seja possível, utilizar toalha de tecido e trocá-la toda vez que ficar úmida; 

 Caso alguém do domicílio apresentar SG, iniciar com os mesmos cuidados de 

precaução para pacientes e solicitar atendimento na sua UBS. Realizar atendimento 

domiciliar dos contratantes sempre que possível. 

Recomendações para prevenção e controle 

É prudente adotar os princípios básicos para reduzir o risco geral de infecções respiratórias 

agudas; 

 Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, 

respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um 

desinfetante para as mãos à base de álcool; 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 



 Evitar contato próximo com pessoas doentes; 

 Ficar em casa quando estiver doente; 

 Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo; 

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. 

 

12 – Orientações profissional/ população 

Os profissionais estão sendo capacitados pelo médico (equipe multiprofissional) das 

unidades, por web-conferências pela regional de saúde, traves de protocolos da SESA 

 A população está sendo informada através de “live” realizada pelo médico da unidade 

UAPSF, rádio comunitária, e página da prefeitura municipal no face book. 

Óbito: 

Óbito com assistência médica 

• A DO deverá ser emitida pelo médico que atendeu o paciente durante a ocorrência do óbito 

(médico assistente, médico plantonista do SAMU, outro). 

Segue-se a nota orientativa de: 19/2020 da SESA. 

Manejo de corpos: 

O manejo do corpo se fara conforme nota orientativa de 19/2020 da SESA. 

 

13 – transporte 

O transporte sanitário é realizado de acordo com a nota orientativa 20/2020 da SESA. 

Transferência do paciente de uma unidade a outra 

Todos os pacientes deverão estar fazendo o uso de máscara, durante todo o trajeto. 

Se o paciente chegar à unidade A ESFAO ou hospital HML, em horário comercial de 

segunda a sexta feira, ele será transferido para a unidade B - UAPSF do Cielito onde será 

realizado o atendimento. 

Todos os pacientes sintomáticos respiratórios são transportados com carro exclusivo 

(ambulância), onde o motorista e a enfermagem estarão devidamente paramentado para o 

contato com paciente. 

Após esse transporte a ambulância retorna ao hospital onde será realizada a limpeza terminal 

pelo motorista, utilizando: 



 Hipoclorito a 1% 

 Álcool 70% liquido 

 Germicida desinfetante hospitalar 

Situação 3: presença de caso confirmado com transmissão local no 

município  

01 - Os contatos de referência para COVID 19 e outras situações referente ao agravo são 

Enfermeira da epidemiologia: 

Viviane Elizangela Paranhos de Souza  Fone: 45-32371929 / 45-984116919 

Email: vivi@hotmail.com 

Enfermeira da assistência : 

Simone Rosa Taveira Fone: 4532371888 / 45-999103156 

Email: enf.simonetaveira@hotmail.com 

 

02 - Insumos disponíveis para o enfrentamento da epidemia nas unidades 

e HML: 

A vigilância epidemiológica do município disponibiliza os insumos necessários para a 

equipe. Já adquirido pelo município. 

Materiais para coleta de exames: 

 Caixa térmica própria para transporte das amostras 

 Congelador  

 Gelox 

 Carro para transporte  

 Tese rápido para profissionais da saúde, força de segurança sintomático respiratórios 

e contados domiciliares. 

Medicamentos para casos leves e moderados: 

 Paracetamol gotas 200 mg/ml  e 500 mg comprimidos 

 Dipirona gotas 500 mg/ml e 500 mg comprimido 

 Oseltamivir 30 mg 

 Oseltamivir 45 mg 

 Oseltamivir 75 mg 

EPIS equipamentos de proteção individual 

 Gorro 

mailto:vivi@hotmail.com
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 Mascara nº95 

 Máscara cirúrgica 

 Capote 

 Luva de procedimento 

 Avental impermeável 

 Uniforme (calça e camisa manga longa) 

 Álcool  70% GEL 

 Álcool 70 % liquido. 

 Propé. 

 

03 -  O município dispõe de um hospital municipal e duas unidades de estratégia 

saúde da família. Onde foi organizado o fluxo de atendimento: 

UNIDADE (A) ( ESFAO - ALVORADA): 

 Está realizado os atendimentos de vacinação; 

 Consultas que necessite com uma urgência maior; 

 Consultas de  pré-natal; 

 Pediatra atendendo as urgências e emergências pediátricas; 

 Curativos. 

UNIDADE (B) (UAPSF - CIELITO): REFERÊNCIA  DE CASOS LEVES 

 Atendimento de segunda a sexta feira horário comercial; 

 Está atendendo todos os sintomáticos respiratório leve, realizando o 

encaminhamento se necessário para internação. 

UNIDADE HOSPITALAR ( HML): 

 Atendimentos de casos moderado, internamentos,  

 Feriados e finais de semana e noturno. 

 Em casos graves que vier, será regulado via SAMU. 

 

04 – Comunicação/ orientação/ acompanhamentos 

Em casos de dúvidas de consultas ou sintomas: a população com duvidas referente ao covid 

19. 

Dr. Luiz Cesário da Costa, é o porta voz responsável, para divulgar as atualizações do 

boletim informativo em rede social. (face book, na página da prefeitura e radio comunitário 

no horário das 12h00min). Isso se faz uma vez por semanas na segunda feira. 

05 – Notificar regional de saúde 



 Notificar via telefone ou what’s.app a regional de saúde, para informar o caso e seguir as 

orientações. 

 

 Síndrome gripal (SG) 

 Casos leves atendidos na unidade de referência, deve ser notificados por meio do 

sistema notifica COVID-19  da SESA/PR 

 Clique aqui: http://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/ 

 Síndrome gripal aguda grave (SRAG) 

 Pacientes internados com sintomas respiratórios no hospitais municipal, devem ser 

notificados no sistema da vigilância epidemiológica da gripe SIVEP – GRIPE 

 Clique aqui: http://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe 

 

06 / 07 – Monitoramento dos casos suspeitos e confirmados 

Os casos suspeitos e isolamentos domiciliares são realizados pela equipe da unidade B 

(UAPSF), por telefone, ou presencial no domicilio. A cada dois dias. E acompanhamentos 

dos contatos domiciliares e contatos próximos também. 

O acompanhamento e realizado através do prontuário do paciente, e a frequência e avaliada 

de acordo coma gravidade e os sintomas de casa um. 

Todos os pacientes internados com suspeita, é comunicado a regional de saúde, através de 

uma planilha especifica 

08 –  Coleta laboratorial 

Todos os pacientes sintomáticos respiratório na fase inicial da COVID-19 entre o 3º e 5º dia 

dos sintomas, se coleta teste molecular RT-PCR. 

A coleta de PCR está disponível conforme  circular 02/2020. 

As coletas são realizadas, se o paciente estiver em internamento, será coletado no isolamento 

do hospital. 

Se o paciente vir na unidade para consultar será coletado, no ato da consulta na própria 

unidade. 

Inicialmente contato via telefone com a regional de saúde, e encaminha as fichas juntamente 

com a amostra. 

 

http://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/
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Teste rápido 

Os testes rápidos adquiridos pelo estado são disponibilizados para os profissionais de saúde 

e força de segurança sintomáticos e/ou familiares contato que esteja sintomático 

respiratório. 

A coleta será realizada na unidade B onde se atende os sintomáticos respiratórios pela 

enfermeira da epidemiologia e a enfermeira da unidade B. 

 

09 – Acolhimento de casos suspeitos e confirmados 

Ao chegar na unidade: 

 Fornecer máscara cirúrgica; 

 Álcool gel nas mãos; 

• Isolamento com precaução de contato em sala isolada e bem arejada. (janelas 

abertas e portas fechadas ) (ar condicionado desligado) 

Orientações para uso de máscaras cirúrgicas 

 Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e o nariz e amarre com 

segurança para minimizar as lacunas entre o rosto e a máscara; 

 Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la; 

 Remova a máscara usando técnica apropriada (ou seja, não toque na frente, mas 

remova o laço ou nó da parte posterior); 

 Após a remoção, ou sempre que tocar em uma máscara usada, higienize as 

mãos com agua e sabão ou álcool gel, se visivelmente suja; 

• Substitua a máscara por uma nova máscara limpa e seca assim que estiver 

úmida ou danificada; 

• Não reutilize máscaras descartáveis; 

• Descarte em local apropriado as máscaras após cada uso; 

• Troque de máscara após atender novos pacientes. 

Todo o paciente que chega à unidade com síndrome gripal, é avaliado pelo médico. E se 

considerado suspeito realizado a notificação pela enfermeira e a partir daí os 

acompanhamentos por telefone ou presencial no domicilio. 

A notificação do caso suspeito é realizada no momento da consulta pela enfermeira. 



10 – Notificações 

As notificações serão realizadas por: 

Enfermeira da epidemiologia: 

Viviane Elizangela Paranhos de Souza Fone: 45-32371929 / 45-984116919 

Enfermeira da assistência: 

Simone Rosa Taveira Fone: 4532371888 / 45-999103156 

 

11 – Fluxo de atendimento 

Após a identificação precoce na recepção da ESF de todos os casos suspeitos de Síndrome 

gripal, deve-se fornecer máscara cirúrgica a todos pacientes logo após reconhecimento pelo 

Agente Comunitário de Saúde ou profissional responsável por receber os pacientes, 

enquanto aguardam o atendimento da enfermagem e do médico. O paciente será conduzido 

para uma área separada onde será realizado a triagem e realizado o atendimento pela 

enfermagem e médico. 

A sala é mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado desligado. Todo 

profissional que atender os pacientes com suspeita de Síndrome Gripal estão em uso de EPIs 

e adota as medidas para evitar contágio. 

Manejo terapêutico e isolamento domiciliar 

Manejo Terapêutico: Casos leves devem ser manejados com medidas não-  farmacológicas 

com repouso, hidratação, alimentação adequada, além de analgésicos e anti-térmicos e 

isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data de início dos sintomas. 

A vigilância ativa e continuada desses pacientes que estão recebendo acompanhamento 

ambulatorial é a principal ferramenta para o manejo. É necessária a comunicação plena com 

um profissional de saúde da ESF (UAPSF) durante todo o cuidado doméstico do paciente 

até a o fim do período de isolamento. 

Todas as pessoas com diagnóstico de Síndrome Gripal deverão realizar isolamento 

domiciliar, portanto faz-se necessário o fornecimento de atestado médico até o fim do 

período de isolamento, isto é, 14 dias a partir do início dos sintomas. 



 

Cuidados domésticos do paciente em isolamento domiciliar por 14 dias 

Desde a data do início dos sintomas de síndrome gripal 

Sempre reportar à equipe de saúde que acompanha o caso o surgimento de algum novo 

sintoma ou piora dos sintomas já presentes. 

Isolamento do paciente Precauções 

 Permanecer em quarto isolado e bem ventilado; 

 Caso não seja possível isolar o paciente em um quarto único, manter o 

distanciamento de pelo menos dois metros do paciente. Dormir em cama separada 

(exceção: mães que estão amamentando devem continuar amamentando com o uso 

de máscara e medidas de higiene, como a lavagem constante de mãos); 

 Limitar a movimentação do paciente pela casa. Locais da casa com 

compartilhamento (como cozinha, etc.) devem estar bem ventilados; 

 Utilização de máscara cirúrgica todo o tempo. Caso o paciente não tolere ficar por 

muito tempo, realizar medidas de higiene respiratória com mais frequência; trocar 

máscara cirúrgica sempre que esta estiver úmida ou danificada; 

 Em idas ao banheiro ou outro ambiente obrigatório, o doente deve usar 

obrigatoriamente máscara; 

 Realizar higiene frequente das mãos, com água e sabão ou álcool em gel, 

especialmente antes de comer ou cozinhar e após ir ao banheiro; 

 Sem visitas ao doente; 

 O paciente só poderá sair de casa em casos de emergência. Caso necessário, sair com 

máscara e evitar multidões, preferindo transportes individuais ou a pé, sempre que 

possível. 

Precauções do cuidador 

 O cuidador deve utilizar uma máscara (descartável) quando estiver perto do paciente. 

Caso a máscara fique úmida ou com secreções, deve ser trocada imediatamente. 



Nunca tocar ou mexer na máscara enquanto estiver perto do paciente. Após retirar a 

máscara, o cuidador deve lavar as mãos; 

 Deve ser realizada higiene das mãos toda vez que elas parecerem sujas, antes/depois 

do contato com o paciente, antes/ depois de ir ao banheiro, antes/ depois de cozinhar 

e comer ou toda vez que julgar necessário. 

 Toda vez que lavar as mãos com água e sabão, dar preferência ao papel-toalha. Caso 

não seja possível, utilizar toalha de tecido e trocá-la toda vez que ficar úmida; 

 Caso alguém do domicílio apresentar SG, iniciar com os mesmos cuidados de 

precaução para pacientes e solicitar atendimento na sua UBS. Realizar atendimento 

domiciliar dos contratantes sempre que possível. 

      Recomendações para prevenção e controle 

É prudente adotar os princípios básicos para reduzir o risco geral de infecções respiratórias 

agudas; 

 Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, 

respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar 

um desinfetante para as mãos à base de álcool; 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 

 Evitar contato próximo com pessoas doentes; 

 Ficar em casa quando estiver doente; 

 Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo; 

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. 

 

12– Orientações profissional/ população 

Os profissionais estão sendo capacitados pelos médicos ( equipe multiprofissional) das 

unidades, por web-conferências pela regional de saúde, através de protocolos da SESA. 

A população está sendo informada através de “live” realizada pelo médico da unidade 

UAPSF, rádio comunitária, e pagina da prefeitura municipal no face book. 

Óbto: 

Óbito com assistência médica 

• A DO deverá ser emitida pelo médico que atendeu o paciente durante a ocorrência do óbito 

(médico assistente, médico plantonista do SAMU, outro). 

Segue-se a nota orientativa de:  19/2020 da SESA. 

Manejo de corpos: 



O manejo do corpo se fara conforme nota orientativa de 19/2020 da SESA. 

13 – Transporte 

O transporte sanitário é realizado de acordo com a nota orientativa 20/2020 da SESA. 

Transferência do paciente de uma unidade a outra 

Todos os pacientes deverão estar fazendo o uso de máscara, durante todo o trajeto. 

Se o paciente chegar à unidade A ESFAO ou hospital HML, em horário comercial de 

segunda a sexta feira, ele será transferido para a unidade B - UAPSF do Cielito onde será 

realizado o atendimento. 

Todos os pacientes sintomáticos respiratórios são transportados com carro exclusivo 

(ambulância), onde o motorista e a enfermagem estarão devidamente paramentado para o 

contato com paciente. 

Após esse transporte a ambulância retorna ao hospital onde será realizada a desinfecção pelo 

motorista, utilizando: 

 Hipoclorito a 1% 

 Álcool 70% liquido 

 Germicida desinfetante hospitalar 

 

Este plano deverá ser modificado, sempre que houver necessidade de atualizações, 

incorporando novas orientações, à luz da ciência. 
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ANEXOS:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
DIRETORIA DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA  
LABORATÓRIO CENTRAL DO ESTADO 

 

CIRCULAR 02/2020 

 

Prezados Diretores das Regionais de Saúde, 

Solicitamos que as orientações abaixo sejam encaminhadas a todos os locais que realizam 
coleta de amostras para envio ao Lacen/PR, a fim de realizar a pesquisa da COVID-19.  

1. Separar as seguintes amostras para o Lacen/PR, em pote plástico próprio para uso com as 
caixas UN3373, identificado como ‘Lacen/PR”: 

- Casos internados; 

- Óbitos; 

- Pacientes provenientes das Unidades Sentinelas (SIVEP) identificadas de sua região, 
respeitando o quantitativo pactuado de 5 amostras/semana; 

- Gestantes; 

Importante: Cadastrar no GAL, para envio ao Lacen/PR, através do exame “Pesquisa de Vírus 
Respiratórios”; 

2. Separar as seguintes amostras para serem encaminhadas ao Instituto de Biologia Molecular 
do Paraná - IBMP, em pote plástico próprio para uso com as caixas UN3373, identificado como 
“IBMP”: 

- Contatos sintomáticos de caso confirmado de COVID-19; 

- Profissionais de saúde, que trabalhem no atendimento direto a pacientes ou que manipulem 
amostras de pacientes, e que tiveram contato com caso confirmado de COVID-19; 

- Profissionais de segurança pública que tiveram contato com caso confirmado de COVID-19; 

Importante: Cadastrar no GAL, para envio ao IBMP, através do exame “COVID-19 
Profissionais da Saúde e Ambulatorial não internado”. 

Obs.: Os potes plásticos identificados, conforme orientações acima, poderão ser encaminhados 
na mesma caixa, se houver espaço, ou em caixas separadas, ao Lacen/PR. O Lacen/PR será 
responsável pelo envio das amostras ao IBMP. 

São José dos Pinhais, 20 de abril de 2020 

 

Irina Nastasja Riediger Célia Fagundes da Cruz 

Chefe da Divisão de laboratórios de Epidemiologia e 
Controle de Doenças do Lacen/PR 

Diretora do Lacen/PR 

 



 



 

 

 

 



 


