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DEFINIÇÃO 

 

A doença provocada pelo Coronavírus (COVID-19) é uma doença respiratória 

causada pelo NOVO vírus SARS-CoV-2. Ele se espalhou na China, a partir da 

cidade de Wuhan, para muitos outros países ao redor do mundo. Diante deste 

impacto de âmbito mundial, o COVID-19, foi classificado como pandemia e ele 

tem causado preocupação mundial, sobretudo aos sistemas de saúde. Esse 

novo espécie ainda não está bem descrito na literatura, no que tange o padrão 

de morbimortalidade, infectividade e transmissibilidade. A infecção por 

Coronavírus pode variar desde uma sintomatologia semelhante a um resfriado 

comum, até uma pneumonia viral severa ou ocorrência da síndrome do 

desconforto respiratório aguda, que pode ser potencialmente fatal (Beeching et 

al., 2020). 

As principais vias de transmissão são a respiratória, através da inalação de 

gotículas e aerossóis eliminados por meio da tosse ou espirros, bem como, pela 

aerossolização de substâncias corpóreas durante procedimentos que manejam 

as vias aéreas, como intubação, extubação, aspiração, ressuscitação 

cardiopulmonar, ventilação não invasiva e broncoscopia (Chan et al., 2020; 

CDC, 2020a). Contudo, a transmissibilidade do vírus por meio de secreções 

corpóreas ainda não está bem estabelecida. Há evidências da presença de 

carga viral na saliva, lágrimas e secreção ocular de pacientes com conjuntivite 

e em fezes (To et al., 2020; Xia et al., 2020; CDC, 2020b). Até o momento não 

há informações suficientes a respeito do período de incubação, no entanto, 

estima-se que a manifestação dos primeiros sintomas ocorra, em média, entre 

quatro a sete dias após a contaminação (Li et al., 2020). Destaca-se que a 
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transmissão é possível mesmo em indivíduos que não apresentem sinais 

clínicos da infecção, pois estes podem apresentar uma carga viral semelhante 

à de indivíduos sintomáticos (Zou et al., 2020). 

Este plano de contingência foi elaborado para POLICLÍNICA DR. FRANCISCO 

MARTINS DA SILVA, em orientação aos profissionais, no Combate ao COVID-19 
utilizando como referência os protocolos do Ministério da Saúde, ANVISA, 
Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana - BA, e congrega ações que 
já foram instituídas e realizadas desde o início da pandemia e serão executadas 
de forma articulada em toda rede, até o presente momento, visando o processo 
de atualização continua. 
 

OBJETIVOS 

 

• Instituir medidas de controle para o enfrentamento da COVID-19, como 

também, viabilizar informações para o acolhimento, reconhecimento precoce, 

prevenção de transmissão e manejo do paciente com suspeita ou 

confirmação diagnóstica pelo Coronavírus (SARS-CoV-2); 

• Promover a segurança dos profissionais de saúde, orientando quanto à 

utilização correta dos EPI’s, assim como o descarte adequado, minimizando 

riscos de contaminação pela COVID-19; 

• Orientar aos colaboradores para manutenção de um ambiente institucional 

seguro e saudável no contexto da COVID-19; 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS POSSÍVEIS RISCOS 

 

• Alto volume da demanda de internamento de pacientes com sintomas 

respiratórios agudos graves, podendo ocorrer o saturamento do sistema 

hospitalar; 
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• Déficit de profissionais devido ao afastamento dos colabores pertencentes ao 

grupo de risco e dos contaminados e/ou infectados pela COVID-19; 

• Insuficiência de equipamentos médico-hospitalares para atender às pacientes 

com sintomas respiratórios leves, moderados e graves, quando em elevada 

demanda; 

• Insuficiência de medicamentos para atendimento às pacientes com sintomas 

respiratórios leves, moderados e graves; 

• Escassez de equipamentos de proteção individual e coletivo para garantir a 

segurança dos profissionais de saúde da unidade; 
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1. ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA DA COVID-19 

Estratégias Ações Responsável Prazo 

Critérios 

disgnostico covid-

19 

• Ralizar treinamento para 

coleta de swab para 

diagnóstico do Coronavírus, 

assim como fluxo de 

encaminhamento para 

laboratório e posteriormente 

para o LACEN. 

Coordenação de Enfermagem Concluído 

Fluxo de entrada e 

saída de 

profissionais 

 

• Não levar matérias pessoais 

para unidade assistencial 

(bolsas, mochilas sacolas e 

afins) e armazenar nos 

armários na entrada. 

Segurança do trablaho Concluido 

Medidas de 

controle de 

infecção 

• Uso de celular somente no 

horário de descanso; 

• Proibição uso de adornos; 

Diteroria geral Concluido 

Gerenciamento de 

risco 

• Construção do Mapa de 

Risco de cada setor/área para 

definição, classificação e 

avaliação de cada um; 

• Levantamento dos principais 

riscos em concordância com 

as práticas de segurança. 

Segurança do trabalho Em andamento 

Criação do plano 

basico de 

segurança do 

paciente 

• Criação do plano básico com 

as praticas voltadas para 

segurança do 

Diretoria Geral Em andamento 
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Estratégias Ações Responsável Prazo 

Utilização dos EPI 

• Utilização de máscara cirúrgica descartavel 

para todas ás pessoas que tenham acesso a 

Policlinica; 

• Padronização dos EPI´s de todos os setores 

de acordo com risco; 

• Utilização de avental impermeável para 

procedimentos que tenha exposição com 

grande volume de fluidos ou em caso de 

paciente muito secretivo, com vômitos ou 

diarreia; 

• Utilização dos aventais descartáveis conforme 

recomendação de precaução de contato; 

• Máscara N95 tem validade de sete 

plantões/15 dias ou até que dure a sua 

integridade; 

Segurança do 

trablaho 
Concluido 

Fluxos de 

paramentação e 

desparamentação 

• Orientação para ambiente de paramentação e 

desparamentação (vestiário) mantendo 

organização e limpeza. 

Coordenação do 

setor. 
Conluido 

Capacitação e 

sensibilização dos 

profissionais tem 

como foco a 

manutenção e 

ampliação da cultura 

de segurança com 

conceitos gerais e 

específicos setoriais 

• Capacitar para colocação e retirada de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI); 

• Capacitar como descartar ou desinfetar 

(óculos de proteção e protetores faciais) e 

armazenar adequadamente os EPI após o uso 

• Capacitar sobre os 5 momentos para 

higienização das mãos e a técnica correta; 

• Disponibilizar matérias educativos de forma 

curta e objetiva sobre a importância das ações 

de segurança do paciente e controle de 

infecção. 

Segurnaça dop 

trabalho 
Continuo 

Definição dos 

indicadores 

• O monitoramento de indicadores dos cuidados 

prestados ao paciente através de atividades 

planificada e sistemática para identificar 

Coordenação de 

Enfermagem 
Concluido 
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problemas ou situações que devem ser 

estudadas de forma profunda. 

Ações de vigilância 

apidemiologica 

profissiomais 

• Promover ações de vigilância para detecção 

de casos suspeitos de profissionais no serviço 

de saúde e para adoção das medidas de 

prevenção adequadas e necessárias, evitando 

assim a transmissão do vírus para outros 

profissionais da instituição; 

• Definir as estratégias para tratamento, 

monitoramento e retorno ao trabalho de 

profissionais com suspeita ou confirmação de 

COVID-19, de acordo com as orientações do 

Ministério da Saúde; 

•  

Segurança do 

trabalho 
Concluido 

Adequacção dos 

fluxos na unidade 

para evitar 

cruzamento de 

matrial sujo  e limpo. 

• Definir acordo com as unidades de apoio e as 

unidades assitenciais para definição de fluxo 

com horario de entrada e saida de materiais 

limpos e sujo. 

Coordenação do 

setor. 
Concluído 

Fluxo de 

transferência de 

pacientes para as 

unidades. 

•  Seguir POP de Transferência, assim como o 

transporte deve ser realizado, seguindo 

orientações de pacientes com precaução por 

contato gotículas e aerossóis. 

Coordenação de 

Enfermagem  
Concluído 

Listar insumos 

estratégicos para o 

atendimento às 

pacientes com 

COVID-19. 

• Realizada lista de insumos necessários para 

atendimento a pacientes, identificando 

quantitativo disponível na unidade assim 

como provisão de uso e compra para 

abastecimento. 

Serviço de 

Farmácia 
Realizado 

Garantir insumos e 

EPI’s normatizados 

utilizados para 

atendimento. 

• Aquisição de material em quantitativo 

suficiente para manter estoque da unidade 

abastecido. 

• Distribuição de EPI conforme criticidade do 

setor. 

Setor de compras e 

Segurança do 

Trabalho 

Contínuo 
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Padronização dos 

Epi´s pelas 

caterogias 

profissinais e 

unidade. 

• Relizar gerencimanto de risco conforme as 

unidades e categorias profisisonias 

divulgação e treimanto dos funcioanrios 

Segurança do 

trabalho. 
Concluido 

Implantar medidas 

de proteção voltadas 

para os 

colaboradores que 

fazem parte do 

grupo de risco para 

infecção por COVID-

19. 

• Feito levantamento de colaboradores do 

grupo de risco através do serviço de Saúde 

Ocupacional e apresentação de relatórios 

médicos, sendo realizado afastamento dos 

mesmos. 

Coordenação de 

enfermagem/Serviço 

de Saúde 

Ocupacional 

Realizado 

Orientar sobre 

normas de 

Biossegurança e 

utilização adequada 

de EPI’s. 

• Realização de capacitação da equipe, quanto 

as normas de Biossegurança, assim como 

correta utilização dos EPI’s. 

• Distribuição de cartazes com orientações 

pela instituição. 

Segurança do 

Trabalho 
Realizado 

Definir e estabelecer 

condições de 

isolamento. 

• Estabelecer coort em todas as unidades 
Coordenação de 

enfermagem 
Realizado 

Notificar, investigar 

e monitorar os casos 

suspeitos e 

confirmados de 

pacientes 

internadas no 

hospital. 

• Informar a Secretaria Municipal de Saúde, 

para notificar no sistema do Ministério da 

Saúde casos de SG ou SRAG, acompanhar a 

evolução e investigar foco de contaminação, 

no SIVEP e FORMSUS. 

Coordenação de 

enfermagem 
Contínuo 

Notificar e monitorar 

os casos suspeitos e 

confirmados de 

colaboradores do 

hospital. 

• Informar a Secretaria Municipal de Saúde, 

para lançar no sistema do Ministério da 

Saúde profissionais infectados, assim como 

realizar o afastamento e acompanhamento 

da doença no e-SUS EV. 

Coordenação de 

enfermagem 
Contínuo 

Adequar áreas de 

convívio dos 

colaboradores 

garantindo 

distanciamento 

• Disponibilização de álcool gel em todos os 

ambientes; 

• Espaçamento entre assentos para evitar 

contato direto; 

Segurança do 

Trabalho 
Realizado 
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social, higiene das 

mãos e limpeza do 

ambiente, 

preconizados pelo 

Ministério da Saúde. 

Implanta barreira 

fisica. 

• Espaçamento de filas na recepção, contendo 

01 metro de distância; 

• Circulação nos ambientes somente de 

máscara cirúrgica descartável; 

 

Adequação de 

rotinas de limpeza  

• Higienização concorrente 03 vezes por dia, 

em todos os ambientes, mantendo coleta dos 

resíduos; 

• Limpeza Terminal do ambiente de 

isolamento, sempre que liberação do 

paciente suspeito ou confirmado   

Coordenação de 

enfermagem 
Concluido  

Revisão protocolos 

ou procedimentos 

para limpeza e 

desinfecção de 

artigos e superfícies 

• Atualizado fluxo de orientação para limpeza e 

desinfecção de superfície e artigos e 

disponibilizado para equipe de higienização e 

assistencial. 

Coordenação de 

enfermagem 
Realizado 

Fixação de cartazes 

informativos sobre a 

Covid- 19 e medidas 

de prevenção, em 

áreas de circulação 

e espera para 

pacientes, 

acompanhantes e 

visitantes. 

• Confecção de material informativo a respeito 

da COVID-19, com orientações sobre uso de 

máscaras, etiqueta respiratória e higiene das 

mãos, distribuídos em pontos estratégicos e 

de circulação de pessoas, tanto profissionais 

como pacientes, visitantes e acompanhantes. 

Coordenação de 

enfermagem 

Realizado e 

Contínuo 

Adequação de 

uniforme para todos 

os profissionais da 

unidade. 

• Disponibilizar roupa privativa para evitar a 

contaminação. 
Diretoria Geral Conlcuido 

Instituir barreiras 

fisicas 

• Sinalizar os locais de criticidade: recepção 

para que se mantenha o distancimento 

minino de 1,0m. 

Segurança do 

trabalho 
Concluido 
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Recomendações para Pessoas que Preencham a Definição de Caso Suspeito 

e/ou Confirmado 
 
Isolamento  
 

1. Os pacientes suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento em 
que forem identificados na triagem até a sua chegada ao local de isolamento, 
que deve ocorrer o mais rápido possível.  

2. Os profissionais que entrarem no quarto de isolamento ou entrar em contato com 
o caso suspeito deve utilizar EPI (máscara NP5, masca cirúrgica, protetor ocular 
ou protetor de face, luvas, capote/avental). 

 
 
Avaliação  
 

1. Realizar coleta de amostras respiratórias  
2. Prestar primeiros cuidados de assistência. 

 
 
Encaminhamento  
 
 
Os casos graves devem ser cadastrados na Central de Regulação para serem 
encaminhados ao Hospital de Referência para isolamento e tratamento.  
 
Os casos leves devem ser acompanhados pela Atenção Primária de Saúde (APS) e 
instituídas medidas de precaução/isolamento domiciliar. 
 
 

 
ANA PAULA MARQUES PEREIRA SILVA 

DIRETORA GERAL 
ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM 

CNPJ Nº 27.324.279/0001-15 
 
 

 
 


