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PLANO DE CONTINGÊNCIA TÉCNICO 

Ref.: COVID-19 

 

Diante da Emergência em Saúde Pública declarada pela Organização Mundial da Saúde, e 

para a eficaz implementação das ações de prevenção, preparação e enfrentamento, e 

visando a manutenção de suas atividades, a Dal Ben Home Care & Senior Care elaborou 

um plano a ser instaurado imediatamente. 

 

 

O CONCEITO 
 

Os coronavírus (2019-nCoV) é um novo agente que ainda não havia sido identificado em 

humanos. O quadro clínico da Doença Respiratória Aguda pelo 2019-nCoV não está 

descrito completamente, e ainda não está bem estabelecido seu padrão de letalidade, 

mortalidade, infectividade e transmissibilidade, assim como sua disseminação entre pessoas. 

Os sintomas podem aparecer de dois a 14 dias após a exposição. Até o momento, não há 

informação suficiente e fundamentada sobre o período de transmissibilidade. A 

suscetibilidade é geral.  

O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar de um 

simples resfriado até uma pneumonia grave. Os sinais e sintomas clínicos referidos são 

principalmente respiratórios. O paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para 

respirar. O quadro clínico inicial da doença é a síndrome gripal, sendo recomendada a 

investigação de histórico de contato próximo com pessoas que tenham viajado para áreas 

de risco de infecção (ANEXO 1), ou contato com pessoas diagnosticadas. 

 

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

 

o Situação 1: Febre E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 

dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de 

viagem para área com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 

dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; 

OU 

o Situação 2: Febre E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 

dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de 

contato próximo* de caso suspeito para o coronavírus (2019-nCoV), nos 

últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;  

OU 

o Situação 3: Febre OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 

dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E contato 

próximo de caso confirmado de coronavírus (2019-nCoV) em laboratório, nos 

últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. 

 

*Contato próximo: estar a aproximadamente dois metros (2 m) de um paciente com 

suspeita de caso por novo coronavírus, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por 

um período prolongado(>15min), sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). 



 

Info.002_COVID-19_Rev.001 

O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de 

espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, 

enquanto não estiver usando o EPI recomendado. 

 

 

AÇÃO DIANTE COLABORADOR COM SUSPEITA DE INFECÇÃO POR nCOV 

 

1. Notificação Imediata a Secretaria Municipal de Saúde/ Vigilância Epidemiológica. 

2. Encaminhar a pessoa com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, utilizando 

mascará cirúrgica para a unidade de referência (Hospital Emílio Ribas) para 

monitoramento, diagnóstico e confirmação do caso; 

3. Todos os profissionais que estiverem envolvidos no transporte deverão utilizar 

máscara cirúrgica durante todo o deslocamento até chegar à unidade de referência. 

4. Afastamento das atividades até descartada a infecção ou após 14 dias do início dos 

sintomas. 

 

 

AÇÃO DIANTE PACIENTE COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE INFECÇÃO 
POR nCOV EM ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 

 

1. Notificação Imediata a Secretaria Municipal de Saúde/ Vigilância Epidemiológica 

2. Manter o paciente em quarto individual bem ventilado. Caso não seja possível 

manter em quarto privativo, manter a distância de pelo menos 1 metro da pessoa 

doente.  

3. Limitar o número de cuidadores e não receber visitas.  

4. Limitar a circulação do paciente e verificar se ambientes compartilhados (ex: 

cozinha, banheiro) são bem ventilados (manter as janelas abertas).  

5. O cuidador deve usar máscara cirúrgica bem ajustada ao rosto quando estiver na 

mesma sala e durante a manipulação da pessoa doente. As máscaras não devem ser 

tocadas ou manuseadas durante o uso. Se a máscara ficar molhada ou suja com 

secreções, deve ser trocada imediatamente. 

6. Descartar a máscara cirúrgica imediatamente após o uso e realizar a higiene das 

mãos com água e sabonete ou produto alcoólico após a remoção da máscara. 

7. Ao realizar higiene das mãos com água e sabonete, utilizar, preferencialmente, 

toalhas de papel descartáveis para secar as mãos. Caso toalhas de papel descartáveis 

não estejam disponíveis, usar toalhas de pano e trocar quando ficarem molhadas.  

8. Etiqueta respiratória deve ser praticada por todos. Cobrir a boca e o nariz durante a 

tosse e espirros usando máscara cirúrgica, lenços de papel ou cotovelo flexionado, 

seguido de higiene das mãos.  

9. Descartar os materiais usados para cobrir a boca e o nariz imediatamente após o 

uso.  

10. Evitar o contato direto com fluidos corporais, principalmente os orais, ou secreções 

respiratórias e fezes. Usar luvas descartáveis para fornecer cuidados orais ou 

respiratórios e quando manipular fezes, urina e resíduos. Realizar a higiene das 

mãos antes e depois da remoção das luvas.  
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11. Luvas, máscaras e outros resíduos gerados pelo paciente ou durante os cuidados 

com o paciente devem ser colocadas em lixeira com saco de lixo no quarto da 

pessoa doente antes do descarte com outros resíduos domésticos.  

12. Evitar o compartilhamento de escovas de dente, talheres, pratos, bebidas, toalhas 

ou roupas de cama.  

13. Talheres e pratos devem ser limpos com água e sabão ou detergente comum após o 

uso e podem ser reutilizados 

14. Limpar e desinfetar as superfícies frequentemente tocadas, como mesas de 

cabeceira, quadros de cama e outros móveis do quarto do paciente diariamente com 

desinfetante doméstico comum.  

15. Limpar e desinfetar as superfícies do banheiro pelo menos uma vez ao dia com 

desinfetante doméstico comum.  

16. Roupas limpas e sujas, roupas de cama, toalhas de banho e de mão do paciente 

devem ser lavadas com água e sabão comum. Evitar agitar a roupa suja.  

17. Usar luvas descartáveis e roupas de proteção (por exemplo, aventais de plástico) ao 

limpar ou manusear superfícies, roupas ou superfícies com fluidos corporais. 

Retirar o avental antes da remoção das luvas e realizar higiene das mãos 

imediatamente após.  

18. Os pacientes devem permanecer em casa até a resolução completa dos sinais e 

sintomas.  

19. Considerando as evidências limitadas de transmissão pessoa a pessoa, indivíduos 

que podem ter sido expostos a casos suspeitos de infecção por nCoV (incluindo 

cuidadores e trabalhadores de saúde) devem ser aconselhados a monitorar sua 

saúde por 14 dias, a partir do último dia do possível contato, e procurar 

atendimento médico imediato se desenvolver quaisquer sintomas, particularmente, 

febre, tosse ou falta de ar.  

20. Contatos sintomáticos devem entrar em contato com o serviço de saúde 

informando sua chegada e durante o transporte até a unidade de saúde usar máscara 

cirúrgica o tempo todo e evitar utilizar transporte público. É aconselhado chamar 

uma ambulância ou utilizar veículo privado com boa ventilação 

 

MEDIDAS DE CONTROLE PARA TODOS OS COLABORADORES 

 

Conforme as informações atuais disponíveis, há evidencias que sugerem que a via de 

transmissão pessoa a pessoa do 2019-nCoV ocorre por meio de gotículas e contato. A 

transmissão por aerossóis limita-se a procedimentos que geram aerossóis, como por 

exemplo: intubacão traqueal, extubação, aspiração aberta das vias aéreas, broncoscopia, 

fisioterapia, ressuscitação cardiopulmonar respiratória, necropsia envolvendo tecido 

pulmonar, coleta de espécime clínico para diagnostico etiológico. 

Medidas de prevenção para colaboradores: 

1. Higiene de mãos com água e sabonete ou produto alcoólico; 

2. Etiqueta respiratória: quando tossir ou espirrar cobrir nariz e boca com lenço 

descartável ou utilizar o antebraço. Descartar o lenço no lixo e higienizar as mãos 

com água e sabonete ou produto alcoólico;  

3. Procurar serviço de saúde caso apresente sintomas respiratórios.  
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4. A OMS não recomenda que indivíduos assintomáticos (ou seja, que não têm 

sintomas respiratórios) na comunidade usem máscaras cirúrgicas.  

5. Uso de máscaras para pessoas sintomáticas. 

6. Todos os funcionários que voltarem de viagem de férias ou de trabalho vindos de 

região de risco (ANEXO 1) deverão ficar em quarentena obrigatória de 14 dias 

corridos. 

 

 

ANEXOS 

Documento online, de atualização diária: 

http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-world 

 

 

 

FONTES ADICIONAIS 

saude.gov.br 

http://portal.anvisa.gov.br/ 

http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-world
http://www.saude.gov.br/
http://portal.anvisa.gov.br/

