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PODER EXECUTIVO

LUIZ FERNANDO FURTADO DO GRAÇA
Prefeito

HÉLIO LEMOS SUZANO JÚNIOR

Vice Prefeito

CHEFE DE GABINETE

-

E-mail: gabinete@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-1248

PROCURADORIA GERAL
Jaqueline Magalhães dos Santos

E-mail: procuradoria@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2696 - ramal 5318

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
-

E-mail: pmv.asscom@gmail.com
Telefone: (24) 2452-1686

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SUBPREFEITURAS

Barão de Juparanã:
Telefone: (24)2471-5961

Marcelo Coelho Macedo

  Santa Isabel:
Telefone: (24)2457-1201
Hilton de Souza Faria

Pentagna:
Telefone: (24)2453-8971

Alzinete Fátima Silva de Souza

 Parapeúna:
Telefone: (24)2453-9138

-

Conservatória:
Telefone: (24)2438-1188

Vitor Emanuel do Couto

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
Endereço: Praça XV de Novembro, 676

- Centro - Valença - RJ
Telefone: (24)2453-3777

PRESIDENTE
Fabio Antonio Pires Jorge

VICE-PRESIDENTE
Pedro Paulo Magalhães Graça

1° SECRETÁRIO
Rafael  de Oliveira Tavares

2° SECRETÁRIO
Paulo Celso Alves Pena

SECRETARIAS MUNICIPAIS

GOVERNO
Hiram de Avellar Pinto Júnior

E-mail: governo@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4776

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

 CONTROLE INTERNO
Antônio Carlos de Oliveira

E-mail: smci@valenca.rj.gov.br
Telefone:(24) 2452-0857

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

ADMINISTRAÇÃO
Denise de Jesus Silva Souza
E-mail: adm@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2453-3109
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

FAZENDA
Flávia Guimarães Silva

E-mail: fazenda@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4352

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

MEIO AMBIENTE
Paulo Sérgio Gomes

E-mail: sec.meioambiente@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-8638

Endereço: Dom André Arcoverde, 228 - Centro

AGRICULTURA, PESCA E PECUÁRIA
Edimar Pascoal Xavier

E-mail: sappma@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-3366

Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

EDUCAÇÃO
Maria Aparecida de Almeida

E-mail: sme@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-7402 / 2458-4866

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 -
Centro

OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
José Geraldo Barbosa Chaves

E-mail: obraspmv@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-4303

Endereço:  Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL
Carlos Henrique Barros Machado

E-mail: servpublico@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2452-1442

Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

PREVI - VALENÇA

DIRETOR EXECUTIVO
Juarez de Souza Gomes
Telefone:(24) 2453 - 5848

Endereço: Travessa Fonseca, 112 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

Valença/RJ - CEP: 27600-000

Telefone: (24) 2453-2615 / 2453-2696

E-mail: ouvidoria@valenca.rj.gov.br

www.valenca.rj.gov.br

UFIR - R$ 3,5550
de acordo com a Resolução SEFAZ
nº 101 de 20/12/2019 publicada no

D.O.E. de 23/12/2018, pág. 08.

UFIVA - R$ 82,26
de acordo com o Decreto 178 de
30/12/2019 publicado no Boletim

Oficial edição 1.149 de 30/12/2018.

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Hélio Lemos Suzano Júnior
E-mail: planejamento@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2453-2891
Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 –

2° Andar – Centro

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Roseli da Silva Moreira

E-mail: sas@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-0795

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 184 -
Centro

ESPORTE E LAZER
Rômulo Milagres Ribeiro

E-mail:esporteelazervalenca@hotmail.com
Telefone: (24)2452-4698

Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro

CULTURA  E TURISMO
Hélio Lemos Suzano Júnior

E-mail:sectur@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-3855

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 -
Centro

SAÚDE
Soraia Furtado da Graça

E-mail:sms@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-6414

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
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PROCESSO SELETIVO 001/2020 PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS
- CONVOCAÇÃO N° 03/2020

O Departamento de Recursos Humanos torna pública a convocação
para entrega de documentos dacandidata aprovada e classificadano
Processo Seletivo 001/2020 para Secretaria Municipal Da
Assistência Social, constantes no Anexo I deste Edital, para que
apresente os documentos necessários para a contratação. Ficando
desde já notificada que o não comparecimento implicará em sua
exclusão e desclassificação. Não serão aceitos protocolos e as
cópias deverão estar acompanhadas dos documentos originais.

A convocada deverá comparecer noDepartamento de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de Valença, sito a Rua Doutor
Figueiredo, nº 320, 2º andar, Sala 227, Centro, Valença/RJ, em31
de março de 2020, de 12h às 17h30.
No ato da entrega de documentos a candidata preencherá
obrigatoriamente 02 (dois) formulários: Declaração de Acumulação
ou Não de Cargos Públicos e Declaração de Não Estar Cumprindo
Sanção Por Inidoneidade.
Documentos Obrigatórios (original ou cópia autenticada e
cópia):
1. Certidão de Nascimento ou Casamento;
2.Título de Eleitor;
3.Comprovantes de votação nas 2 últimas eleições ou certidão da
Justiça Eleitoral que se encontra em dia com suas obrigações
eleitorais;
4.Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (para
homens);
5.Cédula de Identidade – RG (não será aceito CNH);
6.2 (duas) fotos 3x4 recentes;

7.Inscrição no Pis / Pasep ou declaração informando que nunca foi
cadastrado (a);
8.CPF;
9.Certidão de nascimento dos filhos;
10.Comprovante de Residência atualizado;
11.Carteira de Trabalho (somente a primeira página – frente e verso);
12.Declaração de Bens (modelo disponível na entrega);
13. Declaração de não acumulação de Cargos Públicos (modelo
disponível na entrega);
14. Declaração de idoneidade (modelo disponível na entrega);.

ANEXO I
CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

Valença, 30 de março de 2020.

                                Julio de Moraes Costa
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

Class.    Candidata RG
09º DAYANA APARECIDA ALVES ROMEU 231081241

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Balsamo Distribuidora de Medicamentos Eireli
Processo Administrativo: 2588/2020
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a atender a
Assistência Farmacêutica.
Valor: R$ 78.750,00 (Setenta e oito mil setecentos e cinquenta
reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado Linea RJ Comercio Eireli ME
Processo Administrativo: 2588/2020
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a atender a
Assistência Farmacêutica.
Valor: R$ 88.510,00 (Oitenta e oito mil quinhentos e dez reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Medicom Rio Farma Ltda
Processo Administrativo: 2588/2020
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a atender a
Assistência Farmacêutica.
Valor: R$ 7.742,00 (Sete mil setecentos e quarenta e dois reais)
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EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Carmed Distribuidora de Medicamentos Eireli
Processo Administrativo: 2588/2020
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a atender a
Assistência Farmacêutica.
Valor: R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: HRX Produtos Hospitalares Eireli EPP
Processo Administrativo: 2588/2020
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a atender a
Assistência Farmacêutica.
Valor: R$ 1.280,00 (Mil e duzentos e oitenta reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: CHL Produtos Medicos Hospitalares Ltda
Processo Administrativo: 2588/2020
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a atender a
Assistência Farmacêutica.
Valor: R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: BH Farma Comercio Ltda
Processo Administrativo: 2588/2020
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a atender a
Assistência Farmacêutica.
Valor: R$ 51.260,00 (Cinquenta e um mil duzentos e sessenta
reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Processo Administrativo: 2588/2020
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a atender a
Assistência Farmacêutica.
Valor: R$ 55.661,00 (Cinquenta e cinco mil seiscentos e
sessenta e um reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Avante Brasil Comercio Eireli
Processo Administrativo: 2588/2020
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a atender a
Assistência Farmacêutica.
Valor: R$ 12.278,00 (Doze mil duzentos e setenta e oito reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Tidimar Comercio de Produtos Medicos
Hospitalares
Processo Administrativo: 2588/2020
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a atender a
Assistência Farmacêutica.
Valor: R$ 35.350,00 (Trinta e cinco mil trezentos e cinquenta
reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Drogafonte Ltda
Processo Administrativo: 2588/2020
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a atender a
Assistência Farmacêutica.
Valor: R$ 107.960,00 (Cento e sete mil novecentos e sessenta
reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Disk Med Padua Distribuidora de Medicamentos
Ltda
Processo Administrativo: 2588/2020
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a atender a
Assistência Farmacêutica.
Valor: R$ 26.160,00 (Vinte e Seis mil cento e sessenta reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
Processo Administrativo: 2588/2020
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a atender a
Assistência Farmacêutica.
Valor: R$ 166.825,00 (Cento e sessenta e seis mil oitocentos e
vinte e cinco reais)
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EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Acacia Comercio de Medicamentos Ltda
Processo Administrativo: 2588/2020
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a atender a
Assistência Farmacêutica.
Valor: R$ 48.557,55 (Quarenta e oito mil quinhentos e cinquenta
e sete reais e cinquenta e cinco centavos)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Drogaria 21 de Maio Ltda
Processo Administrativo: 1711/2020
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA,
GENERICO E SIMILAR COM BASE NA LISTAGEM DE “A” A
“Z” POR MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE O GUIA
FARMACÊUTICO BRASÍNDICE
Valor: R$ 516.197,26 (Quinhentos e dezesseis mil cento e
noventa e sete reais e vinte e seis centavos)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: CEM – Centro de Exames Medicos Ltda EPP
Processo Administrativo: 28.290/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização
de exames.
Valor: R$ 424.562,15 (Quatrocentos e vinte e quatro mil
quinhentos e sessenta e dois reais e quinze centavos)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: CEM – Centro de Exames Medicos Ltda EPP
Processo Administrativo: 2585/2020
Objeto: Credenciar pessoas jurídicas, para prestarem serviços
de exames de patologia clinica, para atendimentos de cota
complementar à cota SUS.
Valor: R$ 3.150,00 (Três mil cento e cinquenta reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Ulisses Laboratorio de Patologia Ltda
Processo Administrativo: 2585/2020
Objeto: Credenciar pessoas jurídicas, para prestarem serviços
de exames de patologia clinica, para atendimentos de cota
complementar à cota SUS.
Valor: R$ 10.815,00 (Dez mil oitocentos e quinze reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Diniz Imagem Odontologica Ltda ME
Processo Administrativo: 28.290/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização
de exames.
Valor: R$ 24.650,00 (Vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta
reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Air Liquide Brasil Ltda
Processo Administrativo: 924/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de
apareço concentrador de oxigênio, regulador de pressão, cilindro
de 04m3 a 10m3 e Oxigenio medicianl, destinados a atender
mandados judiciais, pacientes hipossuficientes, ambulâncias e
SAMUS (serviço de atendimento móvel de urgência),
Valor: R$ 190.165,00 (Cento e noventa mil cento e sessenta e
cinco reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Reboque e Mecânica Valença Ltda ME
Processo Administrativo: 1106/2020
Objeto: Prestação do serviço de manutenção preventiva e
corretiva dos veículos da frota da Secretaria de Saúde, cumulado
com mão de obra, materiais e peças caracterizada por: serviços
mecânicos, serviços de lanternagem e pintura, serviços na parte
elétrica em geral, serviços de funilaria e tornearia, serviços de
mola, alinhamento e balanceamento, borracharia, vidraçaria,
capotaria, tapeçaria e outros serviços necessários ao perfeito
funcionamento dos veículos
Valor: R$ 94.494,35 (Noventa e quatro mil quatrocentos e noventa
e quatro reais e trinta e cinco centavos)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3ª MODIFICAÇÃO
PLANO DE CONTINGÊNCIA

COBRADE. 1.5.1.1.0 /PMV/SMS/2020

VALENÇA / RJ

Plano de Contingência COBRADE. 1.5.1.1.0 /PMV/SMS/2020

Interessado: MUNICIPES, EQUIPES DAS
ESTRÁTEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAIS.

Assunto: NOVO CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO
DOMICILIAR E ANEXAÇÃO DOS PLANOS DE
CONTINGÊNCIA DOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO E
DISTRITOS.

1 - Considerando que a classificação da situação mundial
do Novo Coronavírus (COVID-19) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma
simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados
como de transmissão interna;

2 - Considerando que a saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da
República;

3 - Considerando a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-
nCoV), especialmente a obrigação de articulação dos gestores do
SUS como competência do Centro de Operações de Emergências
em Saúde Pública (COE-nCoV);

4 - Considerando o Decreto nº 46.966, de 11 de março de
2020, do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus, e dá outras providências;

5 - Considerando o Decreto nº: 46.973 de 16 de março de
2020, do Estado do Rio de Janeiro, que reconhece a situação de
emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro e adota
medidas de enfrentamento da propagação do novo Coronavírus (2019-
nCoV) e dá outras providências;

6 – Considerando o Decreto nº 42 de 18 de março de
2020, Prefeitura Municipal de Valença, que dispõe sobre o
reconhecimento da situação de emergência na Saúde Pública do
Município de Valença RJ em razão do contágio e adota novas
medidas de enfrentamento da propagação decorrente do Novo
Coronavírus (COVID – 19) e dá outras providências;

7 - Considerando o Decreto nº 45 de 21 de março de 2020,
Prefeitura Municipal de Valença, que dispõe sobre o estado de

calamidade pública no âmbito do município de Valença RJ, adota
novas medidas e proibições no Município de Valença para
enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (covid-
19) e dá outras providências;

8 – Considerando  Nota Técnica – SVS/SES-RJ Nº 10/
2020 de 24 de março de 2020 da Secretaria de estado de Saúde –
Subsecretaria de Vigilância em Saúde, tem como objetivo adaptar
as estratégias da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza
às ações de controle de COVID atualmente vigentes no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro. Neste sentido, as seguintes orientações
devem ser seguidas por todas as Secretarias Municipais de Saúde;

8 - Considerando a necessidade de manter, tanto quanto
possível, a prestação do serviço público de modo a causar o mínimo
impacto aos cidadãos valencianos; e

9 - Considerando a necessidade de padronizar os
procedimentos de prevenção no âmbito da Secretaria Municipal de
Saúde de Valença e seus órgãos, a Secretária Municipal de Saúde
DETERMINA que:

10 - Sejam montadas equipes volantes para a
Campanha de Vacinação dos Idosos, onde as mesmas deverão
ir aos domicílios já cadastrados nas UBS/ ESF para que assim
possamos está evitando as aglomerações dos idosos os quais
fazem parte do grupo de risco para contaminação do COVID
– 19 (Coronavírus). Ressaltando que os Distritos já estão
realizando as vacinações em domicílios de sua abrangência
e que também haverá vacinação pelo sistema “DRIVE THRU”.

PROGRAMAÇÃO

DE 30/03/20 A 03/04/20 – SERÃO VACINADOS TODOS
OS IDOSOS COM IDADE A PARTIR DE 70 ANOS;

DE 06/04/20 A 09/04 /20 - SERÃO VACINADOS TODOS
OS IDOSOS COM IDADE A PARTIR DE 60 ANOS;

• TAMBÉM HAVERÁ VACINAÇÃO PELO SISTEMA “DRIVE THRU”
QUE FUNCIONARÁ NO DETRAN – Avenida Geraldo de Lima Bastos,
962 E na Rua Castros, 86, DAS 09 ÀS 16 HORAS DE SEGUNDA A
SEXTA FEIRA – EXCLUSIVAMENTE PARA QUEM ESTIVER DE
CARRO;

• OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DEVERÃO PROCURAR A
CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO, NA PRAÇA BALBINA FONSECA 262.
CENTRO, PERTO DO HOSPITAL ESCOLA, A PARTIR DE TERÇA-
FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2020;

• OS FUNCIONÁRIOS DO H. ESCOLA, H. MATERNIDADE,
UNIMED, HOSPITAIS DE CONSERVATÓRIA E SANTA ISABEL
RECEBERÃO A VACINA NO PRÓPRIO HOSPITAL;

A PARTIR DO DIA 16/04/20 ATÉ O DIA 22/05/20 À VACINA
ANTI-INFLUENZA SERÁ LIBERADA AOS DEMAIS GRUPOS
CONSIDERADOS DE RISCO ABAIXO RELACIONADOS.

• CRIANÇAS COM IDADE ENTRE 6 MESES A 6 ANOS
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• GESTANTES
• PUÉRPERAS DE ATÉ 45 DIAS PÓS-PARTO
• PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA ATIVA.
• CONTINGENTES DE PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA

(FORÇAS ARMADAS, BOMBEIROS. POLÍCIA CÍVEL E MILITAR,
GUARDAS MUNICIPAIS).

• INDÍGENAS
• ADOLESCENTES E JOVENS DE 12 A 21 ANOS

PRESTANDO SERVIÇO DE ATIVIDADES SÓCIOEDUCATIVA
• DEFICIENTES FÍSICOS E MENTAIS
• POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE
• FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA PRISIONAL
• ADULTOS DE 55 A 59 ANOS

11 – E caso de duvidas ligar para os telefones das UBS/ESF abaixo
relacionados

Unidade Telefone Endereço
Central de 
Imunização 2458-4796 R. Praça Balbina Fonseca nº 162

UBS - Canteiro 2453-5470
R. Nossa Senhora de Nazaré, s/n- 
Canteiro

ESF – João Dias 2452-9087
R. Pedro Mello Ferreira, 249 – 
João Dias

UBS - Chacrinha 2452-9207 R. José Tabet, 177 - Chacrinha

UBS - Carambita 2452- 9007
R. 29 de Setembro, 860 - 
Carambita

ESF – Spalla II 2452-5145 R. das Fores, s/nº- Spalla I
ESF – Jardim 
Valença 2453-3517 R. América Faria Machado, 13

UBS - Quirino 2452-8803 Quirino, 21
Sub – Unidade de 
Saúde Fazenda da 
Conquista Mutirão da Conquista

ESF - Centro 2452-5528 R. Castro Alves, 97 - Centro

2452-1498
2420-2181

ESF – Osório 2453-2987
Estr. Velha Valença – Pentagna, 
4.995

ESF - Pentagna 2453-8960 Praça Simões Correia, s/n

ESF. Parapeúna 2453-5146 R. Benjamim Ielpo, 15
ESF – Parque 
Pentagna 2453-3664 R. Eurico Lengruber,263

2452-6757
2453-6111

ESF - Cambota 2453-3043 R. Pedro Ponciano, 122

ESF - Varginha 2452-8088 R. G, s/nº

ESF – São Francisco 2453-7974 R. João dos Santos Maia, 135
ESF – Juparanã 
CAIC
ESF – Juparanã 
Centro

ESF - Conservatória 2438-1361 R. Dr. Oswaldo Fonseca, 05

ESF – Santa Isabel 2457-1161 R. Tobias Lenzi, 75

ESF - Biquinha R. Edson Giesta, 90

2471-5136
R. Pedro Correia de Macedo, 
nº24

ESF – Bairro de 
Fátima 2453-4174 R. Dom Rodolfo Pena

UBS - Passagem 2452-9076 Estrada da Passagem, 2801

ESF – João Bonito 
R. Dois, 90 – Acesso Antônio 
Rocha

P.S. CASO O MINISTÉRIO DA SAÚDE FORNEÇA MAIS DOSES
DA VACINA O CRONOGRAMA SERÁ ANTECIPADA.

12 – Considerando a obrigação e necessidade de articulação entre

os gestores dos Hospitais do Município de Valença, bem como os
dos Distritos, com intuito de subsidiar com mais recursos e

assistência ao enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, a

Secretaria Municipal de Saúde traz como parte constante através
de anexos deste Plano de Contingência - COBRADE. 1.5.1.1.0 os

Planos de Contingências dos Hospitais do Município e dos

Distritos.

13 -  ANEXO I – PLANO DE CONTINGÊNCIA – ASSOCIAÇÃO
HOSPITAL SANTA ISABEL;

ANEXO II – PLANO DE CONTINGÊNCIA – ASSOCIAÇÃO
DA CASA DE CARIDADE DE CONSERVATÓRIA;

ANEXO III - PLANO DE CONTINGÊNCIA -  HOSPITAL DE
CLÍNICAS MARQUÊS DE VALENÇA.

Soraia Furtado da Graça

Secretária Municipal de Saúde de Valença/RJ
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ANEXO I

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL SANTA ISABEL
ENTIDADE FILANTRÓPICA –

CNPJ 32.352.403/0001-96
                                       Rua Olímpia Junqueira, 279 - Santa

Isabel do Rio Preto – Valença - RJ CEP: 27.657-000
Tel: (0xx24) 2457-1117 - Telefax: (0xx24) 2457-1383

e-mail: hospitalstaisabel@uol.com.br

PLANO DE CONTIGÊNCIA

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL SANTA ISABEL

Infecção Humana pelo novo Coronavírus - 2019-nCoV

SANTA ISABEL DO RIO PRETO - VALENÇA
MARÇO 2020

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL SANTA ISABEL – PLANO DE
CONTINGÊNCIA – INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO
CORONAVIRUS    2019 Nconv   26.03.2020

Introdução e Justificativa

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 adequado dos casos, investigação/
monitoramento dos contatos e notificação oportuna.

Considerando a chegada deste vírus ao Brasil, que teve seu
primeiro caso comprovado em 26/02/2020, as autoridades iniciaram
as tomadas de decisões manifestadas nos Decretos Federais,
Estaduais e Municipais que vêm nortear os comportamentos dos
cidadãos comuns e das equipes e profissionais da área de saúde
visando reduzir o risco de contato, estabelecer os procedimentos
para atendimento e cuidados a serem dispensados aos pacientes
suspeitos e a disponibilização de recursos humanos e materiais
necessários.

A AHSI é uma entidade privada, sem fins lucrativos
devidamente registrada nos órgãos competentes e que oferece 100%
de sua capacidade ao SUS. A unidade conta com 35 leitos, um
centro cirúrgico e demais instalações de apoio.

Ciente da gravidade desta pandemia, a AHSI coloca à
disposição dos órgãos competentes a integralidade de sua
competência e expertise.

A AHSI, sob orientação da SMS de Valença, participa deste
esforço de atendimento à população tendo para tal estabelecido
suas normas, procedimentos e protocolos de forma a atender
qualquer caso suspeito na sua área de atuação. Suas ações estão
restritas à avaliação clínica inicial do paciente e à coleta de Swabs
quando for necessário. Tais diretivas são apresentadas neste
documento.

Plano de Ação

Foi definido pela SMS de Valença que a atuação do Hospital Santa
Isabel (AHSI) será:

a) na avaliação clínica inicial dos pacientes que forem
encaminhados pelo PSF ou aqueles provenientes de oferta
espontânea nos horários de não funcionamento do PSF;

b) na Coleta do Swab para teste e seu encaminhamento à
Epidemiologia em 24 horas;

Paciente que não necessitem de internação imediata serão
recomendados a proceder ao isolamento domiciliar, recebendo toda
a orientação necessária para tal e passarão a ter sua evolução clínica
acompanhada pelos Agentes Comunitários de Saúde do PSF.

Caberá à Epidemiologia notif icar ao PSF para fazer o
acompanhamento dos pacientes que tiveram Swab coletado.

Pacientes que necessitem internação serão imediatamente
transferidos para o Hospital de Referência, ou seja, Hospital Escola
de Valença.

Adicionalmente a AHSI oferecerá todo o suporte necessário à
disseminação de informações e orientações à população local quanto
aos riscos e cuidados a serem tomados.

Ações e Procedimentos Implantados

Para o cumprimento do Plano de Ação as seguintes ações foram
tomadas:

1) Revisão dos Protocolos Internos e Normas de
Atendimento e Notificação existentes;

Foram revistos os procedimentos para recepção e
encaminhamento interno do paciente e seu imediato
isolamento em consultório dedicado exclusivamente a este
tipo de atendimento.
Os protocolos internos foram revistos de forma a garantir
que apenas os médicos, enfermeiros e higienistas circulem
pela área de atendimento;

2) Designação de um setor exclusivo para atendimentos
de casos suspeitos

Foi designado um consultório com acesso pelo lado externo
da unidade para uso exclusivo a atendimentos de casos
suspeitos evitando a circulação do paciente pelas
dependências internas do hospital;

3) Kits de Proteção Individual para o Paciente
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Fornecimento de kits ao paciente sintomático e ou
identificado como suspeito, que incluem máscara cirúrgica,
lenço descartável, álcool em gel e a etiqueta de orientação
respiratória. Os pacientes devem utilizar máscara cirúrgica
desde o momento em que forem identificados até sua
chegada ao local definido para atendimento.

4) Treinamento da equipe
Foram treinados os colaboradores da Recepção,
Enfermagem, Médicos e Higienistas;
Os profissionais que manterão contato com o paciente ou
que necessitem adentrar ao consultório de isolamento foram
treinados quanto aos procedimentos de paramentação e
desparamentação;
Foi reforçado o treinamento específico para a equipe de
higienização com ênfase à higienização nas áreas de
atendimento e circulação externa;

5) Local para Desparamentação
Foi designado um local específico para desparamentação
da equipe externo à unidade e adjacente ao consultório
exclusivo.

6) Reforço da Equipe
A equipe foi reforçada com a contratação temporária de
pessoal para enfermagem e higienização;

7) Aquisição de EPI´s específicos;
Foram adquiridas Luvas, Máscaras Cirúrgicas, Aventais,
Óculos, Álcool Gel e Máscaras N95. Contudo, não
conseguimos adquirir em quantidades que nos
ofereçam segurança por não estarem disponíveis no
mercado. Caso tenhamos uma evolução maior da
contaminação, os EPI´s disponíveis não serão
suficientes para proteção da equipe.

8) Distribuição de Material educativo fornecido pela SMS.
Estamos ainda desenvolvendo alguns materiais educativos
a serem distribuídos.

9) Vigilância
A equipe foi treinada e orientada a manter a ativa vigilância
para detectar e notificar casos potencialmente suspeitos
da Doença Respiratória Aguda pelo 2019-nCoV;

10) Mudanças na Rotina
Em atendimento ao Decreto Municipal nr. 22/2020. A AHSI
adotou os seguintes procedimentos:

· Suspensão do atendimento ambulatorial;
· Suspensão da coleta de sangue;
· Suspensão de procedimentos eletivos;
· Mantido os serviços de urgência e emergência;

11) Atendimento à Distância
Estamos desenvolvendo protocolo para atendimento via
telefone para esclarecimento e orientação. No momento
estamos desenvolvendo questionário específico para
avaliação. A expectativa é que este serviço seja implantado

na próxima semana e ficará a cargo da Enfermagem com
suporte do Plantonista caso seja necessário.

12) Fluxogramas de Atendimento e Transferência
Foram desenvolvidos e implantados fluxogramas
específicos para atendimentos ambulatoriais e
transferências conforme abaixo:
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ANEXO II

HOSPITAL GUSTAVO
MONTEIRO JÚNIOR

CONSERVATÓRIA/RJ

PLANO DE CONTINGÊNCIA

COVID 19

Março,
2020

Rua Oswaldo Fonseca, 02  Conservatória/RJ

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Razão Social: Associação da Casa de Caridade de
Conservatória

Nome de Fantasia: HGMJ

CNPJ: 32.352.809/0001-79

Endereço: Rua Oswaldo Fonseca nº 02 – Centro – Conservatória/
RJ – 27.655-000

Gestor Geral: Carlos Magno Silva e Souza

Responsável Técnica: Elisangela da Silva Tancredo

1.  INTRODUÇÃO

A  Associação da Casa de Caridade de Conservatória, vêm por meio
deste apresentar plano de contingência hospitalar frente ao COVID-
19, popularmente conhecido como coronavírus.

Os coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em
humanos e animais; sendo que a maioria das infecções por
coronavírus em humanos são causadas por espécies de baixa
patogenicidade, levando ao desenvolvimento de sintomas do resfriado
comum, no entanto, podem eventualmente levar a infecções graves
em grupos de risco, idosos e crianças. Previamente a 2019, duas
espécies de coronavírus altamente patogênicos e provenientes de
animais (SARS e MERS) foram responsáveis por surtos de
síndromes respiratórias agudas graves. Em relação a Doença pelo
Novo Coronavírus 2019 (COVID-19), a clínica não está descrita
completamente, como o padrão de letalidade, mortalidade,
infectividade e transmissibilidade. Ainda não há vacina ou
medicamentos específicos disponíveis e, atualmente, o tratamento
é de suporte e inespecífico.
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2.  TRANSMISSIBILIDADE

Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas
espécies de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos.
Raramente, os coronavírus animais podem infectar pessoas e depois
se espalhar entre elas, como aconteceu com o MERS-CoV e SARS-
CoV. No início, muitos dos pacientes com surtos de doenças
respiratórias causados por COVID-19 em Wuhan, na China, tinham
alguma ligação com um grande mercado de frutos do mar e animais
vivos, sugerindo que a disseminação ocorreu de animais para
pessoas. No entanto, um número crescente de pacientes
supostamente não teve exposição ao mercado de animais, indicando
também a ocorrência de disseminação de pessoa para pessoa. As
autoridades chinesas relatam que a disseminação sustentada de
pessoa para pessoa está ocorrendo na China. Casos de transmissão
pessoa-pessoa já foi relatado em outros países, como Estados
Unidos, Alemanha, Japão e Vietnã.

A transmissão em instituições de saúde, como hospitais, também
pode ocorrer, já tendo sido relatados casos na China e França.
Quando da disseminação de pessoa para pessoa que ocorreu com
MERS-CoV e SARS-CoV, acredita-se que tenha ocorrido
principalmente por meio de gotículas respiratórias produzidas quando
uma pessoa infectada tosse ou espirra, semelhante à maneira como
a influenza e outros patógenos respiratórios se espalham. Tendo
sido identificado também transmissão por aerossóis em pacientes
submetidos a procedimentos de vias aéreas, como a intubação oro
traqueal ou aspiração de vias aéreas.

Na população, a disseminação de MERS-CoV e SARS-CoV entre
pessoas geralmente ocorre após contatos próximos, sendo
particularmente vulneráveis os profissionais de saúde que prestam
assistência a esses pacientes. Nos surtos anteriores de SARS e
MERS os profissionais de saúde representaram uma parcela
expressiva do número de casos, tendo contribuído para amplificação
das epidemias.

É importante esclarecer para melhor entendimento quanto ao risco
associado ao COVID-19, que a facilidade com que um vírus se
espalha de pessoa para pessoa pode
variar. Alguns vírus são altamente transmissíveis (como sarampo),
enquanto outros são menos transmissíveis.

3.  O NOVO CORONAVÍRUS

O período médio de incubação da infecção por coronavírus é de 5.2
dias, com intervalo que pode chegar até 12.5 dias. A
transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV é em
média de 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, dados
preliminares do Novo Coronavírus (COVID-19) sugerem que a
transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais
e sintomas.

Até o momento, não há informação suficiente que defina quantos
dias anteriores ao início dos sinais e sintomas uma pessoa infectada
passa a transmitir o vírus.

O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo
variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. No entanto,
neste novo coronavírus não está estabelecido completamente o
espectro, necessitando de mais investigações e tempo para
caracterização da doença. Segundo os dados mais atuais, os sinais
e sintomas clínicos referidos são principalmente respiratórios. O
paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar.

4.  CONTINGÊNCIA REALIZADA NO HGMJ

Foi elaborado um plano institucional para melhor adequação frente
a pandemia mundial de COVID-19, onde compreendeu-se os
aspectos relacionados ao funcionários, aos pacientes já internados
por outras causas, aos acompanhantes e visitantes, e principalmente
a demanda das pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Todas as ações realizadas pelos serviços para o enfrentamento da
pandemia do coronavírus encontram-se na tabela 1 do presente

documento.

Tabela 1. Ações realizadas no HGMJ para o enfrentamento
da pandemia de COVID19

SETOR AÇÕES

SCIH

Realização de capacitação constante com os 
funcionários quanto ao uso de EPIs, quanto a lavagem 
regular das mãos e quanto ao acolhimento  dos  
pacientes  com  o  quadro  sintomatológico  e/ou 
confirmação de COVID 19.

Manutenção / 
Higienização

Afixação  em locais  de  maior trânsito de  pessoas  
dispensers   de álcool a 70% para a lavagem das mãos, 
bem como a troca regular do líquido contido no mesmo, 
conforme rotina estabelecida.

Fornecimento dos EPIs corretos, conforme a exposição 
de cada grupo de funcionários, para o decorrer do dia 
laboral.

Almoxarifado

Realização   da   compra   dos   materiais   necessários   
para   o enfrentamento da pandemia, como saneantes, 
EPIs e outros.

Reduzir ao máximo o número de visitantes aos 
internados, reduzir o tempo de visita a cada paciente, 
bem como manter as portas de acesso vedadas ao uso, 
reduzindo o fluxo.

Realização da estruturação da fisioterapia como setor de 
referência para  pacientes  confirmados  de  COVID-19  
(caráter  clínico)  e  os casos graves serão enviados para 
o Hospital Escola em Valença.

Gerência/ 
Gerência de 
Enfermagem

Realização de contratação de mais funcionários para os 
cuidados com os pacientes confirmados de COVID-19.

Gerência/ 
Laboratório

Maior agilidade nas coletas de exames, bem como na 
devida liberação dos resultados.

Segurança do 
Trabalho

Gerência/ 
Segurança/ 
Recepção

Gerência/ 
Manutenção/ 
Higienização

Fonte: Associação da Casa de Caridade de Conservatória, 2020.
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5.  PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO
DE LIMPEZA

LIMPEZA NA PRESENÇA DE MATÉRIA ORGÂNICA

• Remover a matéria orgânica com papel toalha ou pano e proceder
à limpeza;

• Utilizar a técnica de dois baldes;

• Limpar com água e detergente( padronizado pela SCIH) ;

• Enxaguar;

• Secar;

• Aplicar o Hipoclorito a 1% ou desinfetante hospitalar padronizado
pela unidade e o SCIH deixar agir conforme orientação do
fabricante;

• Secar a área.

OBS: o material utilizado para este procedimento não deve
ser usado para a limpeza de superfícies livre de matéria
orgânica.

DESINFECÇÃO DE MOBILIÁRIO E SUPERFÍCIES

Superfícies plásticas

• Colocar a solução de hipoclorito de sódio a 1% nos dois
recipientes pequenos;

• Umedecer o pano limpo na solução no recipiente azul;

• Passar o pano limpo com a solução no mobiliário e/ ou
superfícies;

• Enxaguar o pano no recipiente vermelho após passar no
mobiliário e/ ou superfícies;

• Umedecer o pano no recipiente azul;

• Passar o pano no mobiliário e/ ou superfícies;

• Repetir o procedimento quantas vezes forem necessárias até
toda área ser desinfetada com o hipoclorito de sódio a 1%
deixando agir por 10 minutos no caso de outro desinfetante
Hospitalar realizar de acordo com a recomendação do Fabricante.

• Realizar o Enxágüe na utilização do Hipoclorito 1% e nos
demais desinfetantes, verificar na recomendação do fabricante
.

OBS : Em casos de não ter os recipientes com cores diferentes,
identificar para os devidos fins com objetivo de não comprometer a
técnicas dos DOIS BALDES.

SUPERFÍCIES METÁLICAS

• Embeber pano limpo em álcool a 70%;

• Fazer fricção nas superfícies metálicas;

• Aguardar secar, aproximadamente 10 segundos;

• Repetir o mesmo procedimento anterior mais duas vezes.

DESINFECÇÃO DE PISO

• Colocar a solução de hipoclorito de sódio a 1% nos dois baldes;

• Umedecer o pano limpo na solução do balde azul;

• Passar o pano limpo com a solução no chão;

• Enxaguar o pano no balde vermelho após passar no chão;

• Umidecer o pano no balde azul;

• Passar o pano no chão;

• Repetir o procedimento quantas vezes forem necessárias até
toda área ser desinfetada com o hipoclorito de sódio a 1%
deixando agir 10 minutos no caso de outro desinfetante Hospitalar
realizar de acordo com a recomendação do Fabricante.

• Realizar o Enxágüe na utilização do Hipoclorito 1% e nos
demais desinfetantes, verificar na recomendação do fabricante .

• OBS : Em casos de não ter os recipientes com cores diferentes,
identificar para os devidos fins com objetivo de não comprometer
a técnicas dos DOIS BALDES

Tabela 3. Limpeza de superfície com presença de matéria
orgânica

Fonte: Associação da Casa de Caridade de Conservatória, 2020.

OBS: No acrílico aplicar o desinfetante padronizado pela unidade
e o SCIH
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 6. SAÚDE DO TRABALHADOR

Profissional de saúde

1) Uso de avental descartável impermeável;

2) Luvas;

3) Máscara cirúrgica

4) Máscara N95 (para procedimentos com produção de aerossol)

5) Óculos de proteção ou protetor facial

6) Gorro

Caso Suspeito ou confirmado / acompanhante

1) Usar máscara cirúrgica

2) Usar lenços de papel (tosses, espirros, secreção nasal)

3) Higiene das mãos freqüente com água e sabonete líquido, ou

preparação alcoólica.

Sequência para paramentação

1) Higienizar as mãos

2) Vestir o avental

3) Colocar máscara N95/PFF2 (exclusivamente para casos de

produção de aerossol);

4) Colocar máscara cirúrgica (em caso de uso de N95/PFF2, colocar

a cirúrgica sob a mesma)

5) Colocar o gorro, os óculos de proteção ou protetor facial;

6) Colocar dois pares de luvas de procedimento cobrindo os punhos
do avental.

Sequência para desparamentação

1) Retirar o primeiro par de luvas em técnica adequada juntamente

com avental descartável e jogá-la na lixeira infectante;

2) Retirar óculos tocando apenas nas hastes laterais, e colocar

em local recomendado para a desinfecção;

3) Retirar o gorro;

4) Retirar a máscara cirúrgica e jogá-la na lixeira infectante;

5) Retirar o segundo par de luvas;

6) Higienizar as mãos com água e sabão, secá-las e higienizar

com álcool 70% em seguida;

7) Retirar N95/PFF2 e guardar em local protegido (em caso de
uso).

Tabela 4. Fluxograma para entrada do profissional

ANEXO III

Plano de Contigência do Hospital de Clínicas Marquês de
Valença ao Atendimento de Casos Suspeitos Covid-19.

Protocolo Clínico de Atendimento:

 Presença de febre maior que 38º E um ou mais dos seguintes
sintomas: mal estar, cefaleia, mialgia,  Sinais e sintomas

respiratórios altos, que podem progredir para tosse e
desconforto respiratório, ou contato próximo com caso suspeito

de 2019-nCoV nos últimos 14 dias.

Ou

 Presença de febre maior que 38º OU um ou mais dos
seguintes sintomas: mal estar, cefaleia, mialgia,  sinais e

sintomas respiratórios altos, que podem progredir para tosse e
desconforto respiratório, associadamente a história de contato

com caso confirmado por 2019-nCoV.

  Considerando que na transmissão comunitária não existe
vínculo epidemiológico identificado, qualquer  caso com

sintomas de síndrome respiratória gripal passa a ser
considerado como suspeito de COVID- 19  e deverá ser
mantida a notificação pelo canal indicado nesta Nota.
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* As áreas com transmissão local serão atualizadas e
disponibilizadas no site do Ministério da Saúde, no link:
saude.gov.br/listacorona.

Caso Provável:
Caso suspeito  que apresente resultado laboratorial

inconclusivo para COVID 19.

Caso Confirmado:

Laboratorial: Indivíduo com confirmação laboratorial

conclusiva para 2019-nCoV, independente de sinais e sintomas.

Clínico - Epidemiológico: caso suspeito ou provável com

histórico de contato próximo ou domiciliar com caso confirmado
laboratorialmente para COVID-19, que apresente febre OU pelo

menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos  14

dias após o contato, e para o qual não foi possível realizar a
investigação laboratorial específica.

Caso Descartado:
Caso suspeito com resultado laboratorial negativo para 2019-

nCoV ou confirmação laboratorial para outro agente etiológico.

1. Identificação inicial dos casos suspeitos, serão direcionados pela

recepção do hospital. Será entregue máscara cirúrgica ao cliente e

a seu acompanhante. A recepção fará contato fonado com o Pronto
Atendimento;

1.1. Os clientes serão orientados por meio de folders, banners

explicativos na recepção do hospital, estacionamento e acessos no
interior do hospital, e na presença de sinais e sintomas e vínculo

epidemiológico que levem a suspeita da doença, coloca-se máscara

cirúrgica, antes do acesso ao hospital. As máscaras estão
disponibilizadas na recepção do hospital (entrada) e serão

encaminhados para outra entrada (recepção) , onde a enfermagem

irá acolher e encaminhar para o consultório 03.
1.2. Os profissionais médicos e enfermagem ao recebê-lo no

consultório 03, deverão estar devidamente paramentados.

1.3. Utilização de máscaras cirúrgica, luvas descartáveis, óculos e
capote (avental) pelo profissional que atenderem ao paciente.

  2. Identificando-se caso suspeito, iniciar as medidas de prevenção
aérea e contato, o cliente deverá ser  acompanhado pela enfermagem

paramentada.

2.1. As anotações do atendimento deverão ser feitas na guia de
atendimento manual.

 Entregar guia e orientar isolamento domiciliar e atentar para

coleta de swab dos casos graves, e seguindo orientações
do Ministério da Saúde.

2.2. Solicitar a assinatura do termo de consentimento aos pacientes

em isolamento domiciliar.

2.3.Após ao término da consulta retirar EPI conforme orientações.

2.4.  Higienizar as mãos.

2.5. Diminuição da circulação de pessoas nas áreas destinadas à
acomodação de casos suspeitos, restringindo-as aos

profissionais essenciais a assistência.

     3. Setor de Epidemiologia confirmação de casos suspeitos.

     4. Transporte de casos suspeitos para realização de exames.
4.1. Transferir pacientes em maca ou cadeiras de rodas com

máscara cirúrgicas em todo trajeto.

4.2. Comunicar ao motorista da ambulância ou carro da empresa
sobre paramentação (EPI) no transporte.

4.3. Solicitar ao paciente não tocar ou encostar em nenhuma

superfície durante o transporte.
4.4. Se houver lixo/resíduo deverá ser recolhido em sacos

plásticos e entregue ao hospital, seguindo seu recolhimento pela

POP. (Resíduo Hospitalar).

    5. Confirmando pelo médico caso suspeito, seguir rotina de

avaliação clínica e laboratorial, assim como teste (Covid-19), com
avaliação de gravidade.

5.1. Exames laboratoriais/etiológicos.

 Avaliar hemoculturas- Bactérias e Fungos.
 Coleta de Secreção - Swab combinada.

                                 - nasal

                                             - oral
 Outros exames laboratoriais e exames de imagem:

Poderá coletar amostra de secreção respiratória inferior

(escarro); Exames de sangue conforme orientação do
Protocolo; Coletar 3 amostras de Swab (1 kit), armazenar

em refrigerador a 4-8Cº por até 72h;

Considerando novos vírus ou novos subtipos virais em

processos pandêmicos, a coleta para diagnsótico poderá ser

estendido até o 7º dia (mas preferencialmente, até o dia 3º
dia).

Usar equipamento de proteção individual (EPI) adequado,

que inclui luvas descartáveis, avental e proteção para os olhos ao
manusear amostras potencialmente infecciosas bem como uso de

máscara N95 durante procedimento de coleta de materias

respiratórios com potencial de aerossolização (aspiração de vias
aéreas ou indução de escarro).

            6. Iniciar medidas de Suporte:
6.1.Avaliar, conforme quadro clínico e avaliações laboratoriais e

radiológicas, tratamento empírico para pneumonia comunitária e/ou

influenza.
6.2. Casos graves com necessidade de terapia.

6.3. Preencher ficha de notificações.
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Orientação do Serviço de Epidemiologia:

· Após realização da coleta de swab armazenar em

refrigerador;
· Fazer contato fonado para o setor de epidemiologia nos

telefones Vera (24) 98836 5401 ou Omar (24) 98143 2584;

· Encaminhar o swab com 1 cópia da ficha de notificação
para casos suspeitos do Novo Coronavírus;

Notificação:
· Preencher a ficha de notificação para casos suspeitos do

Novo Coronavírus, com todos os campos preenchidos

corretamente, importante colocar telefone do cliente para
que o setor de epidemiologia faça o contato para

acompanhamento;

· Deverá ser entregue para o setor de epidemiologia no
momento da entrega do swab;

· Observações:
‘ Cliente em isolamento domicil iar será feito

acompanhamento através de contato fonado após 72h do

atendimento médico;
‘ Rotina realizada pelo Serviço de Controle de Infecção

Hospitalar.

Plano de contingência a pacientes internados casos

suspeitos ou confirmados Covid-19

Inicialmente todos os casos suspeitos com clínica avançada

para diagnóstico Covid-19 devem ser internados para esclarecimento

diagnóstico.
Conforme evolução da epidemia, os critérios passam a ser

clínicos.

Pacientes com pneumonia independentemente de faixa
etária ou presença de comorbidades ou com condições sócio-

epidemiológicas que impeçam tratamento domiciliar, devem ser

internados.

Locais de Internação:

Foram criados 03 leitos priorizados de isolamento em quartos
privativos (exclusivo 6 - leito de UI, 7 e 9).

Não há filtro HEPA nos quartos privativos exclusivos, se

houver necessidade, será acrescidos outros quartos privativos.
Contamos com 02 enfermarias de 02 leitos, será utilizado

01 leito apenas, por não mantermos fluxo de saída de gases para

os dois leitos, apenas para um.
Todos os pacientes internados devem permanecer em

precaução respiratória por gotícula e por contato até exclusão do

diagnóstico ou até a alta hospitalar.
Pacientes que necessitem de procedimento geradores de

aerossóis devem permanecer em precaução respiratória por aerossol

e em precaução de contato.

Manejo de Pacientes na Unidade de Internação em quartos
exclusivos 6,7 e 9:

 Restringir ao máximo o número de profissionais de saúde

no atendimento ao paciente, preferencialmente, mantendo
profissional exclusivo por turno. Manter os registros de todos

os profissionais responsáveis pela assistência ao paciente

em cada turno de trabalho;
 Visitas estão proibidas, exceto o acompanhante;

 Manter as portas dos quartos fechadas, manter a janela

aberta ( Sem filtro HEPA);
 Todos os profissionais tem em seu poder todos os EPIS

(uso único), há treinamentos diários, médico, enfermagem,

serviço de limpeza, nutrição e lavanderia, das 07 às 19 horas
diariamente e finais de semana. EPI à disposição na Unidade

de internação e Unidade intermediária;

 Evitar excessos de materiais e equipamentos nos quartos
de isolamento;

 Entrar no quarto e examinar o paciente com os materiais

contidos no quarto (termômetro, estetoscópio,
esfigmomanômetro e oxímetro).

 Abrir material estéril no quarto (somente o necessário).

Acondicionar em container material contaminado por
aerossol. Anexo (POP 0007).

 Ao sair do quarto do paciente, realizar desinfecção do

óculos, faceshied, jogar no lixo as luvas e o capote
descartável.

 Sair do quarto usando máscara e gorro. A máscara N95

não desprezar, observar as condições de uso.
 Todos os profissionais que adentrarem ao local de pacientes

em isolamento (serviço de limpeza, serviço de nutrição,

técnicos de enfermagem, médicos, enfermeiros) devem
utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIS)

adequados.

 Evitar o transporte do paciente. Quando necessário, o
paciente deve usar máscara cirúrgica e o profissional

responsável da enfermagem pelo transporte deve usar o EPI.

 Enquanto o paciente estiver fora do quarto, manter as portas
fechadas e ao entrar no quarto fazer uso dos EPIS.

Coleta e Transporte de Material Biológico de sangue, urina,
etc..

 Trazer os frascos de coleta identificados com o nome,

prontuário e uma etiqueta redonda de cor vermelha;
 Lavar as mãos, colocar as luvas, capote, máscara e óculos;

 Deixar o recipiente para transporte destampado e com a

parte interna coberta por saco plástico. Este recipiente deve
estar localizado na parte inferior da mesa auxiliar da

antessala;
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Posteriormente haverá 2 consultórios ( sendo 01 adulto e 01
pediátrico).

Atendimento nos Consultórios

Identificação do cliente ( Enfermagem):

 A identificação deverá ser feita no consultório 3 (Quarto 3)

pela enfermagem que irá receber e acomodar o cliente;

 Fazer pulseira de identificação manualmente e colocar no

cliente;

 Preencher guia de atendimento com nome e data de

nascimento.

Acolhimento de Enfermagem:

 Enfermagem realiza o acolhimento conforme rotina do pronto

atendimento;

 Instalar os protocolos intitucionais como alergia, protocolo

de queda e outros se necessário;

 Comunicar ao médico a consulta por via fonada.

         Atendimento Médico em pacientes com suspeita de

Covid-19:

 Médico recebe comunicação por telefone sobre o

atendimento, coloca-se a máscara N95 (em cada

consultório existe um envelope nominal com a máscara).

 profissional médico antes de iniciar o atendimento deverá

estar com todos os EPI’s (Máscara N95, capote descartável,

óculos de proteção, luva de procedimento e touca, antes

de entrar no consultório 03.

 As anotações deverão ser feitas na guia de atendimento

manual;

 Após avaliação médica caso descarte Covid 19 seguir o

fluxo de atendimento normal, caso seja suspeita e apresentar

critérios clínicos e epidemiológicos coletar as amostras

e  preencher a ficha de notificação (Sinan);

 Entregar guia e orientar isolamento domiciliar e atentar para

coleta de casos graves, e seguir orientações do Ministério

da Saúde;

 Solicitar a assinatura do termo de consentimento;

 Após término da consulta realizar a correta Higienização

das Mãos com água e sabão.

 Retirar o EPI conforme orientações;

 Higienizar as mãos;

Atendimento Enfermagem:

  FLUXOGRAMA:

Caso Suspeito

Sinais e Sintomas: febre, tosse, coriza, cefaléia, mialgia, falta de
ar, dor de garganta.

 Histórico de viagem ou contato próximo com caso suspeito ou
confirmado de Covid 19, nos últimos

 14 dias antes do início dos sintomas.

 Realizar desinfecção dos óculos com aniosurf antes de usá-

los;

 Entrar no quarto do paciente, com o material de coleta em
frascos separados  de acordo com o tipo de exame, p.ex.

Seringa para gasometria e frascos diferentes para

bioquímica, imunologia, hemograma, e/ou bacteriologia;
 Colocar os frascos com material biológico em saco plástico

lacrado;

 Colocar o saco plástico lacrado no recipiente de transporte
deixado na antessala;

 Realizar a desinfecção dos óculos com aniosurf após

retirá-los, logo após colocar no saco plástico e guardar no
envelope individual com nome, jogar no lixo as luvas e o

capote descartável;

 Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel;
 Tampar o recipiente de transporte;

 Sair do quarto usando máscara cirúrgica, e desprezá-la no

recipiente próximo a porta.
 Armazenar o material na geladeira contaminada do posto

de enfermagem, em dois sacos plásticos;

 Fazer o contato fonado com o laboratório;
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 A assistência a esse paciente deverá ser restrita a um

profissional médico e um profissional de enfermagem,

evitando rotatividade de colaborador neste atendimento para

não haver disseminação do vírus;

 colaborador antes de iniciar o atendimento deverá estar com

todos os EPI’s (Máscara N95, capote descartável, óculos

de proteção, luva de procedimento e touca), antes de entrar

no consultório 3;

 Após atendimento médico foi solicitado administração de

medicamentos, coleta de exames laboratóriais e swab, esse

procedimento deve ser realizado no consultório 3 pelo

colaborador da enfermagem, (solicitar o medicamento por

telefone ao colaborador do Pronto Atendimento);

 Colaborador de enfermagem solicita para o PA os materiais

necessários para o procedimento;

 Caso médico solicitar exames de imagem, a enfermagem

deverá comunicar a recepção e ao setor de imagem, deverá

encaminhar esse paciente de máscara cirúrgica até o setor;

 Após realização de exames de imagem esse paciente

retorna para o consultório 3;

 Serviço de imagem solicita rotina de higienização

imediatamente após saída desse paciente;

 Se houver solicitação de exames laboratoriais, a espera do

resultado deverá ser no domicílio, salvo orientação do

médico;

 Após término do atendimento e alta dada pelo médico,

entregar guia e orientar o cliente ao isolamento domiciliar;

 Realizar a correta Higienização das Mãos com água e sabão;

 Encaminhar e orientar a saída do cliente com máscara;

 Solicitar a equipe de higienização que realize o processo

de limpeza do setor conforme protocolo de higienização

Covid-19;

 A Enfermagem deverá realizar organização do consultório 3

e reposição;

 Comunicar o SCIH/CCIH sobre os casos para que possam

ter acompanhamento.

Observações: As amostras do swab deverão ser encaminhadas

imediatamente para laboratório de referência (LACEN), através do

serviço de epidemiologia do município,com a cópia da ficha de

notificação. Fazer contato fonado com Vera ou Omar através do

Whatsapp. O SCIH acompanha os resultados juntamente com o

setor de epidemiologia.

Orientações ao Serviço de Nutrição aos Clientes caso suspeito

de Covid 19:

 Não é permitido que a copeira traga refeições para

consultório 3;

 Caso seja necessário, será trazido lanche identificado em

saco plástico, para que o colaborador de enfermagem faça

essa entrega ao cliente;

 Todo o material deverá ser servido em descartável e não

deverá ser recolhido, será totalmente desprezado;

 Contato da copeira com esse cliente deverá ser somente

por via fonada;

Orientações ao Serviço de Higienização:

 Colaborador paramenta com máscara cirúrgica, avental

impermeável, óculos de proteção, gorro, luvas de

procedimento (luva de borracha com cano longo e botas

impermeáveis de cano longo);

 Realizar limpeza concorrente a cada atendimento e limpeza

terminal ao término do plantão (cada 12h);

 Deverá entrar no consultório para fazer higienização deixando

a porta fechada e janela aberta;

 Recolhimento da roupa dentro do consultório utilizando saco

plástico e que deverá ser colocado no Hamper para ser

encaminhado para a lavanderia;

 Utilizar Aniosurf para Higienização do consultório;

 Seguir rotina POP n°166 (anexo);

Orientações ao Serviço de Lavanderia:

 Colaborador deverá se paramentar para realizar a coleta da

roupa;

 No manuseio utilizar EPI anexo (POP nº166);

 Processo de lavagem mantém o protocolo utilizado;

 recolhimento e a separação deve haver mínima agitação e

manuseio.

Orientações sobre Resíduos de Saúde:

 Recolhimento de resíduo segue o protocolo já existente;

 No consultório manter lixeira com saco branco leitoso, que

deve ser substituído quando atingirem 2/3 de sua

capacidade;

 Recolhimento do descarpack.

Soraia Furtado da Graça

         Secretária Municipal de Saúde de Valença/RJ


