
 
 
 
 
 
Roteiro para Elaboração do Plano de Contingência Municipal para 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 

 

O Plano de Contingência funciona como um planejamento e, por isso, 

deve ser elaborado na normalidade, quando são definidos os procedimentos, 

ações e decisões que devem ser tomadas na ocorrência de uma emergência 

em saúde pública. Por sua vez, na etapa de resposta, tem-se a 

operacionalização do plano de contingência, quando todo o planejamento feito 

anteriormente é adaptado à situação real da emergência. 

Os municípios deverão compor seus planos de contingência de acordo 

com a realidade e estrutura local. A heterogeneidade entre os municípios do 

Estado traz a necessidade da elaboração individual do plano de contingência 

municipal.  

Embora o Plano de Contingência Municipal seja individualizado, sugere-se 

que ele contenha minimamente os seguintes itens: 

 

Situação 1: Presença de caso suspeito no município 

Atividade Ação (como fazer?) 

Indicar referência municipal para 

contato 

Garantir insumos estratégicos 

Detalhar fluxo de atendimento para 

casos leves, moderados e graves 

Gestão 

Definir porta-voz que será 

responsável pela interlocução com 

veículos de comunicação. 

 

 

 

Descrever ações a serem 

realizadas. 

 

Notificar imediatamente a Regional de 

Saúde 

Vigilância 
Em Saúde 

Monitorar e manter registro atualizado 

 

 

Descrever ações a serem 



 
 
 
 
 

dos casos suspeitos 

Monitorar e manter registro atualizado 

dos contatos próximos 

realizadas. 

Laboratório 

Elaborar fluxo de local de coleta e 

encaminhamento de amostra de 

exame (seguir as orientações do 

manual de coleta e envio de amostra 

ao LACEN) 

 

Descrever ações a serem 

realizadas. 

Garantir acolhimento, reconhecimento 

precoce e controle de caso suspeito 

Notificar imediatamente 

Organização do fluxo de atendimento 

para casos suspeitos, priorizando o 

isolamento domiciliar nos casos leves 

Orientar os profissionais dos serviços 

de saúde e a população sobre as 

medidas individuais e coletivas de 

prevenção e controle para o COVID-

19  

Assistência 

Elaborar fluxo de transporte pré-

hospitalar e inter-hospitalar para 

itinerários do paciente nos casos 

moderado e graves  

 

 

 

 

 

 

Descrever ações a serem 

realizadas. 

 

Situação 2: Presença de caso confirmado no município 

Atividade Ação (como fazer?) 

Indicar referência municipal para 

contato. 

Garantir insumos estratégicos. 

Gestão 

Detalhar fluxo de atendimento para 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

casos leves, moderados e graves. 

Definir porta-voz que será 

responsável pela interlocução com 

veículos de comunicação. 

Descrever ações a serem 

realizadas. 

Notificar imediatamente a Regional de 

Saúde. 

Monitorar e manter registro atualizado 

dos casos suspeitos e confirmados. 

Vigilância 
Em Saúde 

Monitorar e manter registro atualizado 

dos contatos próximos. 

 

 

Descrever ações a serem 

realizadas. 

Laboratório 

Elaborar fluxo de local de coleta e 

encaminhamento de amostra de 

exame (seguir as orientações do 

manual de coleta e envio de amostra 

ao LACEN). 

 

Descrever ações a serem 

realizadas. 

Garantir acolhimento, reconhecimento 

precoce e controle de caso suspeito e 

confirmado. 

Notificar imediatamente o caso 

suspeito. 

Organização do fluxo de atendimento 

para casos suspeitos e confirmados, 

priorizando o isolamento domiciliar 

nos casos leves. 

Orientar os profissionais dos serviços 

de saúde e a população sobre as 

medidas individuais e coletivas de 

prevenção e controle para o COVID-

19.  

Assistência 

Elaborar fluxo de transporte pré-

hospitalar e inter-hospitalar para 

 

 

 

 

 

 

Descrever ações a serem 

realizadas. 



 
 
 
 
 

itinerários do paciente nos casos 

moderado e graves.  

 

 

Situação 3: Presença de caso confirmado com transmissão local no 
município 

Atividade Ação (como fazer?) 

Indicar referência municipal para 

contato. 

Garantir insumos estratégicos. 

Detalhar fluxo de atendimento para 

casos leves, moderados e graves. 

Gestão 

Definir porta-voz que será 

responsável pela interlocução com 

veículos de comunicação. 

 

 

 

Descrever ações a serem 

realizadas. 

Notificar imediatamente a Regional de 

Saúde. 

Monitorar e manter registro atualizado 

dos casos suspeitos e confirmados. 

Vigilância 
Em Saúde 

Monitorar e manter registro atualizado 

dos contatos próximos. 

 

 

Descrever ações a serem 

realizadas. 

Laboratório 

Elaborar fluxo de local de coleta e 

encaminhamento de amostra de 

exame (seguir as orientações do 

manual de coleta e envio de amostra 

ao LACEN). 

 

 

Descrever ações a serem 

realizadas. 

Garantir acolhimento, reconhecimento 

precoce e controle de caso suspeito e 

confirmado. 

Assistência 

Notificar imediatamente o caso 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

suspeito. 

Organização do fluxo de atendimento 

para casos suspeitos e confirmados, 

priorizando o isolamento domiciliar 

nos casos leves. 

Orientar os profissionais dos serviços 

de saúde e a população sobre as 

medidas individuais e coletivas de 

prevenção e controle para o COVID-

19.  

Elaborar fluxo de transporte pré-

hospitalar e inter-hospitalar para 

itinerários do paciente nos casos 

moderado e graves.  

 

 

 

 

Descrever ações a serem 

realizadas. 

 

As referencias teóricas a serem seguidas para auxiliar na elaboração do 

Plano de Contingência Municipal estão contidas nos seguintes links: 

 https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus 
 http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo

=3504 
 http://www.lacen.saude.pr.gov.br/arquivos/File/Manuais/MANUALCOLE

TALACENR09.pdf 
 


