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Introdução

 O presente Plano de Contingência para controle da Infecção Humana pelo novo Coronavírus

(COVID-19), a ser executado na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas –

FHEMOAM  ,  em caso de surto,  e  apresenta a definição de níveis de resposta e a estrutura de

comando correspondente a ser desenvolvida e executadas no âmbito local e junto a rede estadual.

Em 31 de  dezembro  de  2019,  o  escritório  nacional  da  Organização  Mundial  de  Saúde

(OMS),  na  China,  foi  informado  sobre  a  ocorrência  de  casos  de  pneumonia  de  etiologia

desconhecida na cidade de Wuhan, Província de Hubei. Em 09 de janeiro, houve a divulgação da

detecção de um novo coronavírus (2019-nCoV) em um paciente hospitalizado com pneumonia em

Wuhan. Desde então, casos da doença têm sido registrados em outras cidades da China e em outros

países  . A avaliação de risco da OMS, a partir de 27/01/2020, classifica a evolução deste evento

como de Risco Muito Alto para a  China e,  de Alto Risco para o nível regional e  global  .  Em

30/01/2020, a OMS declarou o surto de Doença Respiratória Aguda pelo 2019-nCoV como uma

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Assim, todos os países devem

estar preparados para conter a transmissão do vírus e prevenir a sua disseminação, por meio de

vigilância  ativa  com  detecção  precoce,  isolamento  e  manejo  adequados  dos  casos,

investigação/monitoramento dos contatos e notificação oportuna. 

No Estado do Amazonas, em decorrência do risco internacional e nacional  desse surto,

foram iniciadas séries de ações a partir do Comitê de Monitoramento de Emergência da Fundação

de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), que culminou com a ativação no dia 29 de

janeiro de 2020 do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COES-COVID-19),

coordenado pela FVS-AM e com participação das Secretarias de Saúde Estadual e Municipais, além

das demais instituições afins, com o objetivo de nortear a atuação coordenada no âmbito do SUS, na

resposta à possível emergência de saúde pública.

Neste Plano de Contingência  Hospitalar   adotaremos ferramentas de  classificação de

emergência em acordo com as recomendações da  SVS/ MS do Brasil, e em acordo com as Normas

Técnicas publicadas pela FVS/AM, no que diz respeito a preparação e resposta nesta   Fundação , sendo

proporcional e restrita aos riscos vigentes no País. As ações coordenadas pelo Estado, que nortearão

as execuções nesta Fundação, contemplam áreas de atuações necessárias, que sustentam a contenção

e mitigação do surto na Fundação HEMOAM.
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Coronavírus

Os coronavírus são vírus presentes em animais,  incluindo camelos,  gatos e  morcegos e,

alguns deles, em humanos, e podem causar desde resfriado comum até doenças mais graves tais

como Middle East Respiratory Syndrome (MERSCoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome

(SARS-CoV). O 2019-nCoV é um novo coronavirus 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 viagem à China ou contato

próximo com pessoas  que tenham viajado para  a  China .  8  As características  clínicas  não são

específicas  e  podem ser  similares  àquelas  causadas  por  outros  vírus  respiratórios,  que  também

ocorrem sob a forma de surtos e, eventualmente, circulam ao mesmo tempo, tais como influenza,

parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, outros coronavírus, entre outros.

Relatos preliminares quanto às complicações observadas nos 44 pacientes iniciais com pneumonia

foram síndrome respiratória aguda grave - SRAG (29%), lesão cardíaca aguda (12%) e infecção

secundária (10%). Treze (32%) pacientes foram admitidos em uma UTI e seis (15%) morreram. O

diagnóstico laboratorial é realizado com a coleta da secreção da nasofaringe (SNF). Considerando

novos vírus ou novos subtipos virais em processos pandêmicos, esta coleta pode ser realizada até o

7° dia do início dos sintomas (mas preferencialmente,  até o 3° dia).  O diagnóstico laboratorial

específico para Coronavírus inclui as seguintes técnicas: detecção do genoma viral por meio das

técnicas de RT-PCR em tempo real e sequenciamento parcial ou total do genoma viral. No Brasil, os

Centros de Referência para o vírus influenza (NIC, do inglês Nacional Influenza Center), farão o

RT-PCR em tempo real e o sequenciamento, em parceria com laboratórios da rede do Ministério da

Saúde. Até o momento, não há medicamento específico para o tratamento da Doença Respiratória

Aguda pelo 2019-nCoV. No entanto, medidas de suporte devem ser implementadas .
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E NOTIFICAÇÃO DE CASO

A Infecção Humana pelo COVID-19 é uma Pandemia , decretado pela Organização Mundial

em Saúde em 11 de março de 2020. Sendo, portanto, um evento de saúde pública de notificação

imediata.

A notificação imediata deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível,

em até 24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito, como

determina a Portaria de Consolidação Nº04,  capítulo I, seção I  (http://bit.ly/Portaria_N04_2017).

O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) dispõe de meios

para receber a notificação de casos suspeitos COVID-19 e outros eventos de saúde pública. Os

casos suspeitos e confirmados de COVID-19 devem ser notificados imediatamente pelo profissional

de saúde responsável pelo atendimento do caso ao  CIEVS/FVS-AM e CIEVS/Manaus, se for caso.

A  investigação  e  monitoramento  desses  casos  será  realizado  conjuntamente  pelos  CIEVS  e

vigilâncias epidemiológicas estadual e municipais.

Definição de caso

As  situações  que  definem  os  casos  suspeitos  de  infecção  pelo  COVID-19  atende  as

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Secretaria de Vigilância em Saúde/

Ministério da Saúde (SVS/MS), Compreendendo:

Situação  1  :  Caso  Suspeito:  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, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.

Situação  2  :  Caso  suspeito:   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,  nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou

sintomas.

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

dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros)  E ser contactante próximo de

caso confirmado do COVID-19 em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos

sinais ou sintomas.
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Objetivos

Objetivo geral

Estabelecer  plano  de  resposta  rápida  para  a  prevenção  e  controle  da  emergência  de  saúde  de

magnitude  pandêmica  causada  pela  nova cepa  de  COVID-19 na  Fundação de  Hematologia  e

Hemoterapia do  Estado do Amazonas.

Objetivos específicos

1. Definir  estratégias para atuação coordenada desta instituição pública,  articuladas com órgãos

afins, para a resposta rápida de prevenção e controle da emergência de saúde pública causada pelo

do COVID-19.

2.  Estabelecer medidas de prevenção e controle para a redução da morbi - mortalidade dos casos

confirmados para o COVID-19 na Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas.

3. Organizar a rede de atenção em saúde, para atendimento dos casos suspeitos e/ou confirmados de

infecção pelo COVID-19, de acordo com a definição de casos e gravidade, e estabelecimento de

protocolos e procedimentos padronizados para resposta ao COVID-19.

4.  Definir  ações e responsabilidades por área de atuação para a contigência da  COVID-19 no

HEMOAM, no que se refere a vigilância em saúde(epidemiológica, controle de infecção hospitalar ,

sanitária,  comunicação  interna,  e  educação  em saúde),  assistência  em saúde (manejo  clínico  e

farmacêutico) e gestão de riscos.
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Responsabilidades e Competências 

• Núcleo de Epidemiologia : Manter a vigilância ativa para detectar, investigar, manejar e notificar

casos potencialmente suspeitos da Doença Respiratória Aguda pelo 2019-nCoV; 

•   Comissão  de  Controle  de  Infecção  Hospitalar  :  Colaborar  no  desenvolvimento  de  ações

integradas com outros setores da saúde para a resposta coordenada ao evento; 

•  Comissão  de  Controle  de  Infecção  Hospitalar  :Produzir  e  disseminar  informações

epidemiológicas; 

•  Comissão de Controle de Infecção Hospitalar : Identificar e responder a situações inusitadas

conforme a livre demanda dos servidores/ colaboradores; 

• Comissão de Controle de Infecção Hospitalar: Acompanhar, assessorar e apoiar se necessário as

ações de monitoramento e investigação desenvolvidas pela FVS/ Governo do estado do Amazonas; 

• Comissão  de  Controle  de  Infecção Hospitalar  :  Monitorar  e  avaliar  a  evolução do surto  e  o

impacto das medidas implementadas. 
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MANEJOS DAS ROTINAS DA ASSISTÊNCIA AO USUÁRIO

1.  Todo  Servidor/  Colaborador  implicado  no  atendimento  ao  público  fará  uso  de  máscara  de

cirúrgica, que deverá ser substituída a cada 6 horas de uso .

2. Todo Servidor/ Colaborador implicado no atendimento ao paciente com sinalização de precaução

de gotículas / aerossóis fará uso de máscara de tipo N95/ PFF2 – uso hospitalar, que deverá ser

substituída a cada 12horas de uso .

3.  Todo paciente em assistência hospitalar na internação permanecerá de forma contínua com uso

de máscara cirúrgica.

4. Todo acompanhante de paciente em assistência hospitalar na internação permanecerá de forma

contínua com uso de máscara cirúrgica.

5. Restrição das visitas aos pacientes internados.

6.  Nas  salas  de  espera  de  atendimento   Recepção  do  LAC,  Recepção  do  SAME Recpção  de

Doadores e Recepção de entrado do BLOCO E  (triagem/ e ou acolhimento) deve ser respeitando o

espaço mínimo de segurança entre as pessoas de 1 metro de distância para todos os lados. Lotado o

espaço reservado para espera , os eventuais pacientes devem aguardar avaliação do lado de fora da

das Recepções

7. Definição de horários juntos à Gerência de Enfermagem e Serviço Social para estipular o horário

para a troca de acompanhantes, diminuindo dessa forma o fluxo e circulação de pessoas nas àreas

da assistência hospitalar .

8. Diante da Identificação de paciente com definido com quadro suspeito de COVID-19, deverá ser

acionado IMEDIATAMENTE o Complexo Regulador do Estado do Amazonas para a Referência ao

Hospital Delphina Aziz.

As Orientações poderão ser modificadas de conforme as atualizações e normatizações emitidas pelo

Ministério da Saúde (MS) e FVS/ Estado do Amazonas.
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Medidas de Prevenção para a Comunidade 

No momento  não há  tratamento  e  vacina  específicos  para  a  infecção  humana  pelo.  As

principais medidas de prevenção são: 

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. 

4.  A  OMS  não  recomenda  que  indivíduos  assintomáticos  (ou  seja,  que  não  têm  sintomas

respiratórios)  na  comunidade  usem  máscaras  cirúrgicas.  As  máscaras  são  recomendadas  para

pessoas sintomáticas na comunidade.
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