
 

 

 
 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 
COVID-19 (coronavirus) 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este documento tem o objetivo de sistematizar as ações e procedimentos no que 

diz respeito à resposta à epidemia pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), a serem 

desenvolvidas pelo Hospital da Unimed de Lorena. As ações propostas seguem 

as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, na atual fase.  

Este cenário deve ser monitorado periodicamente, tendo em vista o 

desenvolvimento de conhecimento científico e situação em evolução, para 

garantir que o nível de resposta seja adequado e as medidas correspondentes 

sejam adotadas. 

 

1 – PROTEÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

 

1.1 – Funcionários de Atendimento Direto: 

Os profissionais abaixo receberam os Epi´s – Equipamentos de Proteção 

Individual e serão treinados para a correta utilização: 

1.1.1 - Médicos e Funcionários de Enfermagem – Pronto Atendimento 

e UTI: 

 

✓ Máscara N-95  

✓ Avental Descartável 

✓ Roupa Privativa 

✓ Óculos de segurança 

✓ Luva de procedimento 

✓ Gorro descartável 

 

Obs: Para os Funcionários da UTI, em atendimento aos pacientes 

confirmados será disponibilizado o macacão de segurança, propé 

e Protetor Facial (Face Shield). 

 

 

 

 



 

 

1.1.2 – Recepcionistas e Porteiros 

✓ Máscara Cirúrgica 

 

Observação: Serão orientados a higienizar as mãos a cada 

atendimento, bem como as canetas, ou outros materiais utilizados. 

 

1.1.3 – Funcionários da área assistencial da Unidade de Internação – 

destinadas à casos suspeitos: 

✓ Máscara N-95  

✓ Avental Descartável 

✓ Roupa Privativa 

✓ Óculos de segurança 

✓ Luva de procedimento 

✓ Gorro descartável 

 

1.2 -  Outras Medidas: 

✓ Área de Conforto exclusiva para os Funcionários da Área 

Assistencial; 

✓ Liberação no Refeitório em horário diferenciado, separando 

primeiro as áreas não críticas e posteriormente as áreas críticas 

(com intervalos de higienização do local). 

 

2 – FLUXO DE ATENDIMENTO 

 

2.1 – Triagem Inicial 

✓ Instalação de Banners para orientação do local de Atendimento do 

Paciente com Síndrome Gripal 

 

2.2 – Recepção 

✓ Recepção exclusiva para pacientes com síndrome gripal 

✓ Assentos propondo o distanciamento social 

✓ Consultório exclusivo e próximo ao ambiente para avaliação médica; 

 

Obs: Será utilizada a Recepção de Internações e Exames, pois a 

mesma está desativada em função da suspensão de exames e 

cirurgias eletivas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3 – Atendimento de Enfermagem – quando necessário:  

✓ Encaminhado para área exclusiva para assistência aos pacientes com 

Síndrome Gripal. 

✓ Local com poltronas e macas 

Obs: Será utilizado o Centro de diagnóstico, em virtude da 

suspensão dos exames eletivos. 

 

3 – Pacientes Suspeitos com necessidade de Internação: 

 

3.1 – Casos Leves e Moderados 

 

O paciente com suspeita para o COVID-19 (coronavirus), com necessidade 

de internação será direcionado para atual Unidade de Internação II, com 

disponibilidade de 06 apartamentos. 

 

Obs: Os pacientes clínicos serão remanejados para outra unidade de 

internação, disponibilizando esta clínica exclusivamente para pacientes 

com suspeita para COVID-19. 

 

 

3.2 – Casos Graves 

 

Os pacientes serão encaminhados diretamente para UTI.  

 

Como dispomos somente de 10 (dez) leitos de UTI, serão disponibilizados 03 

(três) leitos para pacientes COVID-19  e 07 (sete) leitos para pacientes com 

outras patologias. 

 

 

 


