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Piano de Contingência 
CÜRONAVÍRUS 

COVID-19
Plano 2 -  06 / 04 / 2020

Este Plano de Contingência foi elaborado de acordo o Oficio n§ 104/2020 da 
Promotora Thais Nascimbeni Buchala Hidd do Ministério Público do Estado de São 
Paulo,
Visando o combate e enfrentamento da pandemia de COVID 19, foi elaborado pelos 
profissionais que faiem  parte do corpo clinico e interdisciplinar desta UB5:

MARINA CORRIA CAM ARGO RIBAS DOS SANTOS » (Gestora)
LIDIA AMELIA FEUX DA SILVA -  (Enfermeira ESF/V.E)
LUIZ KLEBER MARCONI LUZ -  (Cirurgüo Dentista)
MARIA SILVANA OLIVEIRA U M A  -  (VISA)
VERA LUC1Â RODRIGUES DA SILVA SANTOS -  (Farmacêutica)
ALISON RODRIGUES B1AIONE -  (Fisioterapeuta)

CONSIDERAÇÕES GERAIS
1. Medidas d® higiene

s  Disponibizaçio de álcool gel em todos os setores da Unidade de Saúde 
ampliando para os demais Departamentos da Prefeitura; 

s  Orientações de lavagens das mãos com frequência e uso de EPls;

/ Utilização de máscaras comum, N95 e PFF2;
■/ Normalização da limpeza com álcool nas maçanetas e tocais de contato; 
s  Distribuição de álcool gel no acesso dos usuários a Unidade Saúde; 

v  Manter os ambientes limpos e ventilados.



2. Fluxo
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s  Definição do fluxo de atendimentos aos usuários na UBSf; 
to Manutenção da suspensão das consultes de rotina; 
to Atendimento somente de urgências e emergências e casos suspeitos; 
to Manutenção do atendimento da saia de vacina para todas as faixas etárias; 
s  Manutenção do setor de coletas de exames laboratoriais com organização do 

luxo;
to Manutenção e organização do fluxo de acesso à farmácia; 
to Distribuição petos ACSs de informativos iebre higiene; 
to As visitas do ACSs serio realizadas em todo território abrangente» porem fora 

do domicilio ou em lugar arejado,

3. Medidas de isolamento frente aos casos suspeitos

to Manter o paciente na Sala de Isolamento» Mmitando sua circulação enquanto aguarda 
a avaliação;

to Encaminhar para atendimento médico imediato; 
to Notificar a Vigilância Epldwilolôgioa Municipal; 
to proceder a coleta de amostra para diagnóstico;
to Após a colete realizar novamente a avalíapo médica» e se necessário isolamento 

domiciliar ou encaminhar para internação hospitalar; 
to Acompanhamento domiciliar sete realizado pela Equipe da SSF.
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4. Atendimento à população vulnerável

v  Mantidas as consultas e exames é m  pacientes em tratamento de oncologia, 
hemodiálise, pré e pós operatório, com fornecimento de EPIs; 

s  Os pacientes vulneráveis que necestilarinii de avaliação médica, ectootoiógicâ e de 
enfermafltm, serio atendidcs no domicílio, de acordo com a soiícifáçio do A€S,

1/ Retomo do atendimento de fisioterapia com medidas de proteção.

5. fluxo do átoailreento d* casos mais gmves

v' Acionar o setor de transporte tocai, para ossos d# Sintomáticos Respiratórios; 
s  Acionar o SAMU nos demais casos de Urgências e Emergências através do1S2; 
■s Encaminhamento para Unidade de Referência (Hospital de Apial);
^  Utilização de EPIs para os pacientes, profissionais e condutores;
* Comunicação para a Unidade d# Referência.

6. Trabalho de conscltnttetfio dos Profissionais de Sadde e População

s  Construção do Piano de Coninginea pela equipe técnica da ESF; 
s  Dívoigaçfto através de mm  de som, ianner e Cartazes sobre m cuidados e 

prevenção em relação ao Çovfd»1i; 
s  Distrfbuiçio para população, pelos ACSs, de folhetos informativos;
•/ DivutgifSo atavés das mídias sociais.
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7, Materiais eotnpratfos com © eusto

* Máscara descartável -  NS5 «  PFF2
✓  KHsSWABftasoOfoEnringe
^  Aventei impermeável 
T  LuvasdeprocedimentosP MG
* Luvas estéril?»® 7,5 8,0 
v' Álcool Gel
✓  Álcool Liquido { TO %) 
v' Gorro
s  Protetor de pés 
v' Óculos de proteção

■* Custo estimado «té o momento R$ 12.683,08 (doze mil e seiscentos e oitenta e tris 
reais e oito centavos)

8. Coleta @ transporte para exames

v Coleta realizada na UBSP;
^  Transporte exclusivo para a amostra;
•/ Encaminhamento para o Instituto Adolfo Luiz (Sorocaba),
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9. Notificaste Imediata

✓  Notíicafio imediata realizada pela Vigilância Epldemtotepca local a qualquer dia e 
horário;

✓  Notificação Link REDCAP e GÃL

©BS: Este Plano de Coningincia poderá ser alterado de acordo com a evolução dos 
casos recebidos na tJBS» embesado na situação epidemioiógSca atoai, onde nâo há 
casos confirmados 0«  suspeitos no Murtidpio de liaoca até a presente data.

Secretaria Municipal de Saúde


