PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O COVID-19
A coordenação do Centro Integrado de Atenção à Saúde de Condor apresenta a
seguir o plano de ações que serão aplicadas nos próximos 30 dias visando diminuir o risco
de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no município de Condor.
Sendo assim, as seguintes medidas serão tomadas a fim de diminuir a aglomeração
de pessoas dentro da unidade:
1) Consultas médicas eletivas agendadas: serão mantidas as consultas que foram
agendadas até o dia 17/03/2020, sendo que a partir dessa data não serão agendadas
consultas novas. No entanto, nesse período, os pacientes que tem consultas
agendadas só serão permitidos de acessar à unidade nos 10 minutos anteriores ao
horário da consulta.
2) Consultas com médico psiquiatra e psicólogas: o atendimento desses
profissionais será mantido com consultas agendadas, respeitando o acesso à
unidade somente nos 10 minutos anteriores ao horário da consulta.
3) Consultas de pré-natal: as gestantes permanecerão recebendo atendimento por
meio de consultas agendadas, respeitando o acesso à unidade somente nos 15
minutos anteriores ao horário da consulta.
4) Consultas com pediatra: está suspenso o atendimento do médico pediatra nas
quintas-feiras na unidade. Os casos urgentes serão encaminhados ao seu
consultório após avaliação de um médico da unidade.
5) Consultas com nutricionista e fonoaudióloga: o atendimento dessas
profissionais será mantido com consultas agendadas, respeitando o acesso à
unidade somente nos 10 minutos anteriores ao horário da consulta.
6) Atendimento odontológico: serão atendidos apenas casos de urgência e
emergência odontológicas nesse período e mantidas as consultas agendadas, não
serão agendados novas consultas. Os pacientes devem respeitar o acesso à unidade
somente nos 10 minutos anteriores ao horário da consulta.
7) Atendimento de fisioterapia: serão atendidos casos mais urgentes. Será avaliada
possibilidade de alta para pacientes que já estão em tratamento. Os pacientes
devem respeitar o acesso à unidade somente nos 10 minutos anteriores ao horário
da consulta.
8) Atendimento das assistentes sociais: estas profissionais farão atendimento
apenas aos casos mais urgentes.
9) Demanda espontânea: somente serão realizadas consultas aos pacientes que
apresentem casos agudos de agravo à saúde. Demandas eletivas como mostra de
exames, receitas de uso contínuo, encaminhamentos não serão atendidas.
10) Consultas especializadas e exames: os novos agendamentos estão suspensos
nesse período. Apenas serão encaminhados casos de urgência e emergência
conforme avaliação médica.

11) Grupos: os diferentes grupos desenvolvidos dentro ou fora da unidade estão
suspensos.
a. Os Grupos HIPERDIA também estão suspensos, porém os pacientes
devem trazer as receitas na unidade no dia e turno que estava agendado o
seu respectivo grupo conforme a sua micro área, evitando aglomeração no
início do turno (trazer ao longo do turno). As receitas serão entregues à
enfermeira ou técnica de enfermagem da área e retiradas durante a semana.
12) Unidades do Interior (Esquina Beck e Mambuca): o atendimento nessas
unidades está suspenso. Somente o atendimento nos dias de Grupo HIPERDIA
será mantido conforme descrito acima.
13) Auriculoterapia: não serão agendados pacientes novos e para os que já estão em
acompanhamento será avaliada a possibilidade de alta.
14) Testes rápidos: serão realizados apenas casos urgentes para diagnóstico
diferencial e será mantido agendamento para gestantes e parceiros.
15) Exame preventivo: estão suspensos estes exames, com exceção de casos
urgentes. As pacientes que já realizaram o exame não devem vir à unidade para
receber o resultado nesse período; somente serão entregues resultados de exames
com alterações com necessidade de tratamento, sendo que a enfermeira da área
entrará em contato com a paciente.
16) Puericultura: serão realizadas consultas apenas para recém-nascidos nesse
período, com realização do teste do pezinho e demais orientações e
encaminhamentos, além da alta do pré-natal da mãe.
17) Curativos: será fornecido material para que os curativos sejam realizados em casa
pelo paciente ou por familiar. Será mantido o procedimento na unidade somente
para os casos que requerem acompanhamento da enfermagem.
18) Vacinação: será mantido o atendimento mediante acesso à sala de vacinação
exclusivamente pela porta externa à unidade.
19) Acompanhantes: somente serão permitidos acompanhantes para idosos,
crianças, gestantes e pessoas com necessidades especiais.
20) Transporte de pacientes: será mantido transporte para usuários que já estão
agendados e após somente para pacientes do Cacon e da Hemodiálise que devem
fazer o agendamento por telefone. Também será mantido transporte para os casos
de urgência e emergência conforme encaminhamento médico.
21) Agentes de saúde: está suspenso o trabalho externo das agentes de saúde (visitas
domiciliares). As mesmas farão trabalhos administrativos e serão designadas para
atuar também dentro da unidade.
22) Agente sentinela: a cada turno um profissional, conforme escala, permanecerá na
recepção da unidade para orientar o fluxo dos pacientes, as medidas de higiene e
proteção dentro da unidade e, principalmente, para identificar precocemente os
casos suspeitos de Coronavírus.
23) Equipamentos de proteção individual e coletiva: serão seguidas as orientações
dos manuais disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde.
24) Telefone de apoio: será divulgado à população o número 55 98428 1257. Assim,
as pessoas poderão permanecer em sua residência e farão contato em caso de
suspeita de infecção pelo Coronavíus. Uma enfermeira fará a avaliação e, se a
suspeita for confirmada, designará uma equipe que irá até a residência da pessoa
e tomará as devidas providências, mantendo assim o paciente em isolamento

domiciliar se suas condições permitirem ou fazendo o seu encaminhamento ao
hospital para internação.
25) Fluxo de casos suspeitos de Coronavírus: ao abrir a unidade, no início de cada
turno, o agente sentinela irá fazer uma fala do lado de fora da unidade (se
condições permitirem) às pessoas que estão aguardando, visando orientar sobre o
Coronavírus, restrição de acompanhantes, horários das consultas e também
solicitando que todos utilizem o álcool gel disponibilizado na entrada da unidade.
Após, o agente sentinela irá identificar se entre essas pessoas há casos que possam
se encaixar como suspeita de Coranavírus e solicitar que estes aguardem ao lado
de fora da unidade para que se prossiga a entrevista de identificação de caso e
colocação da máscara cirúrgica. Os demais pacientes aguardarão na recepção e
serão orientados a sentar em poltronas intercaladas (a cada 2 poltronas). Os
pacientes classificados como suspeitos de infecção pelo Coronavírus serão
imediatamente encaminhados para a sala de isolamento e lá serão avaliados por
um médico. Deverá ser feito contato com o número 150 para confirmação do caso
suspeito e, se caso confirmado iniciar o processo de notificação e coleta de swab.
Os pacientes com sintomas leves e estáveis serão encaminhados para isolamento
domiciliar com as devidas orientações e acompanhamento periódico da equipe de
sua área. Também será realizado acompanhamento dos contactantes e
comunicantes. Já, os pacientes que apresentarem disfunções respiratórias e/ou
sintomas mais graves serão encaminhados para internação hospitalar após contato
prévio com médico assistente e enfermeira do hospital. Se o paciente não for
considerado caso suspeito, mas mesmo assim for orientado isolamento domiciliar,
a enfermeira de sua área deverá ser comunicada para que possa fazer o
acompanhamento do mesmo.
As medidas contidas nesse plano serão desenvolvidas por 30 dias a contar da data de
sua publicação e serão reavaliadas ao final do período, podendo serem mantidas ou
modificadas conforme as condições epidemiológicas em esfera local, estadual e/ou
nacional.

Condor, 17 de março de 2020.

________________________
Assinaturas

