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PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID – 2019) DE OURICURI 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
 

O Plano de Contingência é um documento elaborado com o intuito de auxiliar município de 

Ouricuri, elaborado para o enfrentamento de um possível surto do novo Coronavírus (2019). 

Este vírus responsável por doença respiratória pode determinar sérios danos às pessoas e à 

economia dos entes integrantes do Sistema Único de Saúde. Neste documento, serão definidas 

as responsabilidades do município, em parceria com o Estado e estabelecendo uma organização 

necessária, a atender a situações de emergência relacionadas à circulação do vírus no País, 

visando integralidade das ações na prevenção e monitoramento da doença, bem como na 

assistência à saúde população. As ações a serem implantadas devem promover a assistência 

adequada ao paciente, vigilância epidemiológica sensível e oportuna, bem como ações de 

comunicação e auxiliar os serviços de saúde a desenvolvem diversas atividades e ações que 

serão aplicadas no Plano de Contingência. 

Neste plano serão abordados eixos de intervenção: 

 
Eixo 1 – Vigilância Epidemiológica 

Eixo 2 – Assistência Farmacêutica 

Eixo 3 – Comunicação e Publicidade 

Eixo 4 – Assistência ao Paciente 

Eixo 5 – Logística de referência e contra referencia 

 
Eixo 6 – Promoção a Saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Objetivos 

 
2.1 Objetivo Geral 

 

Promover a prevenção e evitar a transmissão de casos de infecção pelo COVID19 no 

município de Ouricuri/PE. 

 
 

2.2 Objetivos Específicos 

 
• Garantir a detecção, notificação e investigação de casos suspeitos; 

 
• Organizar o fluxo de ações de prevenção e controle do Coronavírus; 

 
• Estabelecer insumos estratégicos na utilização de casos suspeitos; 

 
• Intensificar ações de capacitação dos profissionais de saúde da rede municipal de 

saúde; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Fluxo de Atendimento da Doença pelo (covid-19) no município de Ouricuri – PE 
 

 



4. Fluxo de Atendimento do Covid-19 no município de Ouricuri – PE (Distribuido 

para afixar nas Estratégias de Saúde da Família - ESFs) 
 
 

 

 

 
 
 
 

 ***NOTIFICAÇÃO IMEDIATA***  

CASO SUSPEITO: Febre + sintomas respiratórios agudos (tosse e dispnéia). Além de nos últimos 14 

dias anteriores, apresentar histórico de viagem em áreas de transmissão e/ou contato próximo com 

caso suspeito ou confirmado de infecção pelo Coronavírus (COVID-19) durante o período de 

transmissibilidade. 

 
ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

Casos sem critério de gravidade devem ser 

acompanhados e monitorados pela Atenção 

Básica e instituídas medidas de precaução 

domiciliar; 

Acolhimento e classificação de risco para o 

reconhecimento precoce dos casos suspeitos e 

comunicantes para COVID-19; 

- Apoiar e orientar medidas de precaução 

domiciliar como: etiqueta respiratória, 

isolamento domiciliar, higiene das mãos e 

medidas para prevenção de transmissão das 

doenças respiratórias; 

Prescrição médica geral para sintomáticos; 

- Orientar retorno à unidade de saúde se piora 

do quadro clínico; - Comunicação e notificação 

imediata de casos suspeitos para COVID-19 à 

CIEVS/SMS (funcionamento 24 horas). 

 
CASOS COM INDICAÇÃO DE 

INTERNAÇÃO 

- Casos com indicação de internação, 

realizar regulação para referência; 

O município de Ouricuri/PE contará com 

apoio técnico do Hospital Regional 

Fernando Bezerra – HRFB e Hospital de 

Referência Estadual 

Manejo Clínico conforme quadro geral; - 

Imprescindível manter o caso suspeito em 

quarto privativo, com medidas de 

precaução; 

Comunicação e notificação imediata de 

casos suspeitos para COVID-19 à CIEVS 

(funcionamento 24 horas). 

• Avaliar sinais de gravidade: alteração de consciência, dispnéia, taquipnéia, saturação O2 ˂ 95%, esforço 

respiratório agudo, hipertensão arterial, cianose, vômito incoercíveis, toxemia, desidratação e diarreia; 

• Especial atenção aos grupos de risco para gravidade: gestantes e puérperas, lactentes, idoso s e portadores 

de doenças crônicas, bem como, pacientes imunodeprimidos. 

• ATENÇÃO: O Ministério da Saúde informa que, no âmbito da Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional e Internacional, o código B34.2 (Infecção por Coronavírus não especificada) será adotado no Brasil. 



5. Planilha das Atividades 
 

Eixo Atividades Metas Prazos Responsável 

 
 

 
 
 
 

Gestão 

Instituição conjunta do Comitê de Operações de Emergências do 
COVID – 19. 

1 comitê instituído 20/03 Prefeito Municipal 

Realizar reuniões do COE para articular a execução do plano 1 reunião por semana Semanalmente Secretária de Saúde 

Garantir e monitorar os estoques estratégicos de recursos 

materiais; EPI e medicamentos ambulatoriais 

1 Monitoramento diária Semanalmente Secretária de Saúde 

Coord. Assistência 

Farmacêutica 

Reunião com gestores municipais e regionais/estaduais para 

esclarecimento da situação e articulação a resposta das ações 

1 reunião a cada 15 dias  
15 dias 

Secretários Municipais 

Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica 
(protocolos, manuais, guias e notas técnicas) 

100% dos materiais 

desenvolvidos 

Sempre que 

solicitado 

Secretária de Saúde 

Coordenação de 

Vigilância em Saúde 

Coordenação de 

Comunicação 

Realização da listagem de contato dos profissionais de convocados; 1 relação ajustável 18/03 Coordenação de 

Assistência em Saúde 

Apresentação e ciencia do Plano ao Conselho Municipal de Saúde 1 reunião  05\05 Presidente do CMS 

Articular junto a Secretaria Estadual de Saúde a Habilitação de leitos 
e implantação de Hospital de Campnaha do COVID 19 no municipio 
de Ouricuri 

Reuniões e articulação 
constante 

Sempre que 
necessario  

Secretária de Saúde 
Coor. Planejamento 

 
 
 
 
 
 

Realização da vigilância epidemiológica e laboratorial em casos 
suspeitos para monitoramento viral e detecção da mutação do 

vírus; 

1 monitoramento diário Monitorar 

diariamente 

conforme 

necessidade 

Coord. Vigilância em 

Saúde 

Coord. Vigilância 

Epidemiológica 

Prestar apoio técnico as ações de Vigilância Epidemiológica 
desenvolvidas nas equipes de saúde da família sempre que 
necessário. 

28 Estratégias de Saúde 

da Família 

Sempre que 

solicitado 

Coord. Vigilância em 

Saúde 

Coord. Vigilância 

Epidemiológica 



 

Vigilância Epidemiológica 

Divulgar as normas e diretrizes do Ministério da Saúde – MS, para a 
prevenção e controle da infecção por COVID-19. 

100% das informações 

divulgadas 

Diariamente Coord. Vigilância em 

Saúde 

Coord. Vigilância 
Epidemiológica 

Orientar o setor de regulação municipal e tratamento fora domicílio 
– TFD quanto aos Protocolos e fluxos estabelecidos 

Sempre que necessário Semanalmente Vigilância em Saúde 

Coord. Vigilância 

Epidemiológica 

Disponibilizar e apoiar às ESFs, sobre como notificar os casos 
suspeitos na plataforma CIEVS. 

1 informe 17/03 Coord. De 

Epidemiologia 

Intensificar monitoramento de boas práticas laboratoriais nos 
procedimentos de coleta, armazenamento e transporte de amostras 
biológicas de casos suspeitos de infecção por COVID-19. 

100% das coletas Sempre que 

necessário 

Coord. Laboratório 

Municipal 

Conduzir investigação epidemiológica e rastrear contatos de casos 
suspeitos e confirmados da infecção (COVID-19) 

100% das investigações Sempre que 

necessário 

Coord. De 

Epidemiologia 

Disponibilizar equipes de resposta rápida para a investigação de 
casos suspeito (COVID-19). 

1 equipe Diariamente Secretária de Saúde 

Disponibilizar transporte para a investigação de casos suspeito 
(COVID-19). 

1 veículo Diariamente Secretaria de 

Transporte 

Implantação de barreiras sanitarias nos principais acessos do 
municipio, a fim de garantir a diminuição do fluxo de pessoas e 
veiculos nas ruas e estabeleciemtnos bancarios locais  

4 barreiras sanitárias  Diarimanete Sec. Saúde 
Vigilâncias e Sec. 
Patrinomio  

 
 

Assistência Farmacêutica 

Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento 
sintomático dos pacientes. 

1 levantamento Semanalmente Coord. Assistência 

Farmacêutica 

Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização 
do fluxo de serviço farmacêutico 

1 fluxo do serviço 

farmacêutico 

Diariamente Coord. Assistência 

Farmacêutica 

Garantir medicamento específico e insumos para os casos de 
Síndrome Gripal -SG e Síndrome Respiratória Aguda – SRA que 
compreendem a definição clínica. 

100% dos 

medicamentos 

 
Semanalmente 

Coord. Assistência 

Farmacêutica 

Monitorar o estoque de medicamentos 1 monitoramento Diariamente Coord. Assistência 

Farmacêutica 



 
 

 
 

Comunicação e Publicidade 

Publicar e atualizar diariamente boletim informativo e 

informações a respeito do COVID-19 no canal de mídia social 

denominado como: Enfrentamento ao COVID-19 da Secretaria 

Municipal de Saúde – Ouricuri, bem como, mobilizar as 

assessorias de comunicação de 

todas as pastas do Município para a divulgação em seus respectivos 
órgãos 

Boletim e 

Informações serão 

divulgadas em rede 

social, conforme 

necessidade e reunião 

com equipe de saúde. 

1 Boletim 

diario e 

informes 

conforme a 

necessidade 

Secretária de Saúde 

Coord. De Atenção 

Básica 

Cood. Vigilância em 

Saúde 
Coord. De Comunicação 

Realizar entrevistas nas rádios locais com informações do COVID 19 Conforme necessidade Conforme 

agendamento 

 
Secretária de Saúde 

Explicar para o público interno da Secretaria Municipal da Saúde 

quais os critérios necessários para a utilização corretada e racional 

de EPIs, bem como o processo de descarte seguro. 

1 Reunião 19/03 e 

quando 

necessário 

Coord de Atenção 

Báscia 

Coord. Programa Saúde 

na Escola 

Difundir as informações a respeito do COVID-19 no canal de mídia 

social do CDL como: Enfrentamento ao COVID-19 no comércio de 

Ouricuri 

1 vídeo  Secretária de Saúde 

Presidente da CDL local 

 
 
 

 
Assistência ao Paciente 

Realizar capacitação de orientação para atenção primária, pré- 
hospitalar e de médicos e enfermeiros, sobre manejo clínico e 
classificação de risco diante de um caso suspeito. Além de garantir 
acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos da 
infecção pelo COVID-19 

Capacitação sempre 

que necessário 

19/03 

(Primeira 

capacitação) 

 
Médicos do Município 

Desenvolver fluxogramas/protocolos de acolhimento, espera por 
atendimento para usuários com sintomas respiratórios 

1 Fluxograma/Protocolo Sempre que 

necessário 

Coord. Atenção Básic 

Atualização dos protocolos operacionais de vigilância, detecção e 
resposta, bem com, de manejo clínico em conjunto com as outras 
áreas técnicas afins, para divulgação de forma ágil e com maior 
intensidade; 

Quando necessário Conforme 

demanda 

Coord. Atenção Básica 

Coord. De Vigilância em 

Saúde 

Acompanhar o seguimento para ESF dos fluxogramas/protocolos de 

acolhimento para usuários com sintomas respiratórios 

1 Acompanhamento Semanalmente Coord. Atenção Básica 

Coord. De Vigilância em 

Saúde 



Estabelecer junto às unidades de saúde a importância de 
implementar precauções para goticulas de acordo com cada caso e 
gravidade no enfrentamento de casos suspeitos ou confirmados 
(COVID-19). 

1 Reunião Semanalmente Coord. Programa Saúde 

na Escola 

Coord. Epidemiologia 
 

Implantar Hospital de Campanha para atedimento basico 
aos casos, tendo não conter no territorio unidade hospitalar 
municipal 

1 Hospital Municipal 
de campanha  

Sem prazo  

Reunião com o hospital local para organização específica de 
encaminhamentos dos possíveis casos suspeitos e seguimento para 
o hospital de referência da IX Regional. 

1 Reunião 16/03 Secretária de Saúde 

Comissão de   trabalho 

do Hospital Regional 

Fernando Bezerra - 

HRFB 

Logística de referência e 

contra referencia  

Estimular a articulação da rede de urgência e emergência, rede 
hospitalar e laboratorial (públicos e privados) para coleta e 
transporte oportunos e adequados das amostras para diagnóstico 
laboratorial. 

1 Reunião 17/03 Secretária de Saúde 

Comissão de trabalho 

do HRFB 

Disponibilizar transporte sanitário para transferência de paciente 
suspeito do COVID19 

Disponibilizar 100% Quando 

necessário 

Sec. De Transporte 

 
 
 
 
 
 

Promoção a Saúde 

Elaborar materiais de educação em saúde para a população em 

geral e com confecção de 20.000 mil panfletos, 100 cartazes, 50 

fluxogramas, 30 apostilas com orientações para ESFs e Policlínica, 05 

faixas. 

100% do material 

confeccionado 

23/03 Secretaria de Saúde 

Coord. Atenção Básica 

Coord. Vigilância 

Epidemiológica 

Publicação de materiais educativos que estão disponibilizados pelo 

Ministério da Saúde e confeccionados pela Secretaria Municipal de 

Saúde à população, quanto aos cuidados a serem adotadas para 

minimizar o contágio e propagação do COVID-19, através dos 

educadores de saúde e mídias sociais; 

100% da população 

esclarecida 

26/03 Secretaria de Saúde 

Coord. De Comunicação 



Promover ações de atualização e capacitação com os enfermeiros, 

ACS e ACE referentes à promoção, prevenção e controle do COVID - 

19, e se tornando multiplicadores de conhecimento em seu recinto 

de trabalho e adotando práticas coerentes em sua assistência à 

saúde. 

100% dos profissionais 

orientados a respeito 

COVID19 

20/03 Coord. PSE 

Coord. Atenção Básica 

Orientar quanto a adoção de práticas internas pelos serviços de 

saúde que minimizem a exposição a patógenos respiratórios, 

incluindo o COVID-19; 

100% dos serviços de 

saúde 

Rotineiramente Coord. PSE 

Coord. Atenção Básica 

Coord. Vigilância em 

Saúde 

 


