Atendimento na Rede de Atenção à Saúde
durante a pandemia do
COVID 19
abril 2020

CRONOLOGIA – COVID 19 EM CURITIBA

20/01/2020
Iniciamos a elaboração do Plano de Contingência para a resposta à
emergência em Saúde Pública – COVID 19
Eixos de atuação
1. Gestão
2. Vigilância em Saúde
3. Assistência à Saúde
4. Comunicação Social
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Gestão
30/01/2020 – Capacitação para profissionais de saúde que atuam nos serviços de
atendimentos de urgência e emergência das redes pública e privada, para apresentar
orientações e fluxos em casos de suspeito.
31/01/2020 – SMS convoca Comitê Municipal de Resposta às Emergências em Saúde
Pública, para discussão do assunto. Integram o grupo representantes de mais de 40
instituições governamentais e não governamentais.
13/02/2020 - SMS apresenta, em audiência pública, na Assembleia Legislativa do Paraná,
o plano de contingência do município para enfrentamento ao novo coronavírus.
28/02 e 02/03/2020 – Nova rodada de treinamento para profissionais de saúde sobre o
uso de EPIs.
Mais de mil profissionais treinados.
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13/03/2020 – O telefone 156 da Prefeitura passa a fornecer informações á população
sobre o novo coronavírus.
- Curitiba App inclui o aplicativo do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus.
- 30 leitos de UTI extras estão preparados para a epidemia.
- Rede municipal de ensino reforça medidas de higiene e orientações são repassadas a
pais e responsáveis. Escolas recebem kits com água sanitária, desinfetante, álcool gel,
álcool 70%, sabonete, papel toalha, máscara e pulverizador (bombinha).
- 12/03/2020 – SMS ativa a central de atendimento (41) 3350-9000, das 8h às 23h, para
fornecer informações, atender casos suspeitos e sanar dúvidas sobre o novo
coronavírus.
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13/03/2020 - Publicação do Decreto 407 para dar mais agilidade às ações municipais
contra a pandemia. O decreto leva em consideração a declaração de emergência de
saúde pública de importância nacional.
• Com o decreto, caso seja necessário, a SMS poderá requisitar da iniciativa privada a
qualquer tempo: leitos hospitalares, insumos, produtos, equipamentos,
medicamentos, equipamentos de proteção individual (EPIs) e outros bens para a
manutenção da vida, para a cobertura assistencial da população com risco de morte
ou sofrimento intenso em decorrência de infecção pelo novo coronavírus.
• O decreto também permite, caso necessário, a suspensão de procedimentos
eletivos, em razão de atendimento de urgência pelo coronavírus.

CRONOLOGIA – COVID 19 EM CURITIBA

14/03/2020 – Bot para whatsapp sobre coronavírus é lançado. Para ter acesso à
funcionalidade, basta mandar a palavra “Coronavírus” como mensagem para o
número (41) 99876-2903.
16/03/2020 – Novas medidas anunciadas pela Prefeitura:
- Contratação de 428 profissionais de saúde.
- Criação da Comissão Técnica e Ética para orientar as decisão do município.
- O Prefeito decreta situação de emergência em saúde para combater coronavírus.
(decreto nº 421/2020)
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16/03/2020 - Convocação de alunos das universidades, em especial da área da saúde,
para formar um grande mutirão de solidariedade e de voluntariado para atender à
população da terceira idade de Curitiba.
Os voluntários irão atuar nas unidades básicas de saúde e nas nove UPAs e na Central
de Atendimento (telefone 3350-9000).

CRONOLOGIA – COVID 19 EM CURITIBA

Ações de Vigilância em Saúde
• Monitoramento diários dos atendimentos de casos respiratórios nas US,
UPAs e Hospitais;
• Elaboração do boletim diário dos casos confirmados, suspeitos,
descartados e óbitos;
• Monitoramento diário dos casos em isolamento domiciliar e dos internados;
• Elaboração de fluxos e orientações aos profissionais de saúde e para a
população;
• Elaboração de protocolos e notas técnicas orientativas aos profissionais de
saúde, estabelecimentos de saúde e comerciais, e para a população
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Assistência à Saúde
17/03/2020
• Saúde convoca voluntários para atuar no combate ao coronavírus. Os
voluntários atuarão nas unidades básicas de saúde, nas nove UPAs e na Central
de Atendimento (telefone 3350-9000)
• O trabalho voluntário objetiva apoiar as equipes na triagem dos pacientes e
em outras atividades que possam tornar ainda mais ágil o atendimento
• Orientações a população para as pessoas com sintomas leves de infecção
respiratória não procurem as unidades de saúde e UPAs, utilizem o telefone
3350-9000. Só devem buscar o atendimento de saúde aqueles com sintomas
respiratórios agudos (falta de ar ou febre por mais de 24 horas).
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17/03/2020 - As receitas de medicamentos de uso contínuo são renovadas por
mais 90 dias.
As equipes das unidades de saúde fazem contato com os pacientes com as
devidas orientações.
Para usuários a partir de 70 anos ou com qualquer condição crônica (diabéticos,
hipertensos e imunodeprimidos), a entrega é domiciliar ou algum familiar pode
fazer a retirada na US.
Os atendimentos eletivos da odontologia são suspensos e se mantém apenas os
atendimentos de emergência nas US. As equipes da odontologia passam a apoiar
as atividades de monitoramento por telefone dos casos identificados pela central
de atendimento
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Estratégias de monitoramento dos casos respiratórios (suspeitos ou confirmados)
A central 9000 atendeu desde o inicio até o dia 17/04/2020 - 21296 pessoas
E acompanha diariamente por telefone – 8556 casos suspeitos muitos já foram
liberados do isolamento
1158 Pacientes foram encaminhados para o atendimento em US ou UPAs
No serviço de teleconsulta foram atendidas 380 pessoas
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ATENDIMENTOS UPAS MAR/ABR 2020
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No gráfico pode-se observar o declínio da procura direta dos usuários nas UPAs após o
inicio do atendimento por telefone na data de 117/03/2020
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Assistência
26/03/2020 - Videoconferência com os diretores dos hospitais para alinhar as
referências e retaguarda hospitalar para o COVID 19.
No plano de contingência está prevista a ativação de leitos conforme as fases da
pandemia em Curitiba. Temos 5620 leitos nos hospitais de Curitiba, 760 de UTI.
Está prevista a ampliação de mais 240 leitos de UTI e 700 leitos clínicos de
retaguarda
Foram definidas as referências iniciais para o atendimento do COVID 19

Além desses hospitais temos uma lista de hospitais com a ampliação dos leitos
prevista no Plano de Contingência do COVID 19 na página da SMS
www.saude.curitiba.pr.gov.br

27/03/2020 – Reorganização do Atendimento nas US e UPA
• Foram definidas 74 US para o atendimento de casos suspeitos respiratórios e
para o atendimento de hipertensos, diabéticos, saúde mental, crianças e
gestantes que necessitam manter os seus atendimentos.
• Foi estabelecido o fluxo em Y para separar os atendimentos.
• Além dessas US foram definidas 11 US exclusivas para a vacinação de crianças,
jovens, gestantes e adultos.
• As 9 UPAs também foi instalado barracas para separar o fluxo dos casos de
quadros respiratórios das demais condições.
• Alinhamos as estratégias e ações do Plano de Contingência com relação ao uso
de EPIs, desinfecção de ambientes, medidas de precaução para a população e
para as equipes das US, UPAs e Hospitais.
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03/04/2020
Requisitamos os ventiladores das clinicas veterinárias
E também os ventiladores de clinicas privadas de estética, diagnósticos e de
ambulatórios.
06/04/2020
Lançamos o Projeto Curitiba protege e cuida dos idosos. Temos mais de 27 mil
idosos com mais de 80 anos. Cerca de 2.2 mil idosos vivendo em casas de apoio,
lares ou asilos. São 127 instituições. Estruturamos com alunos de medicina,
enfermagem e fisioterapia o acompanhamento dessas instituições.

Projeto Curitiba protege seus idosos
Duas frentes de atenção:
•
•

aos idosos das áreas de abrangência das UBS
aos idosos que moram nas ILPIS

Objetivo
Proteger os idosos para garantir a manutenção do seu cuidado
em saúde

Projeto Curitiba protege seus idosos
Isolamento social em idosos

• Muito importante para evitar infecção

Foto: UNIRON

• Exige cuidados por parte do poder público e de toda a sociedade
• Atenção às necessidades deste público: saúde, de segurança, de providências

como a aquisição de alimentos, materiais de limpeza e outros
• Necessidade de convivência precisa ser considerada – sensação de abandono

Projeto Curitiba protege seus idosos
Operacionalização: equipes dos Distritos Sanitários e estudantes de medicina do
12º período (parceria com a PUC)

• Os estudantes serão os tutores dos idosos (cada trio medicina,
enfermagem e fisioterapia) acompanha uma instituição
• Criação de vínculo entre o acadêmico e o idoso
• A convivência intergeracional será um ganho importante deste
projeto, que trará benefício aos dois grupos: idosos e acadêmicos.

Operacionalização – idosos das áreas de abrangência
Estudantes de medicina, enfermagem e fisioterapia:

•
•

Orientação e monitoramento - visita, teleconsulta, telefonema, whatsapp
O contato pode ser diário, mensal, quinzenal, de acordo com a
necessidade, quais sejam:
- Fornecimento e orientação do uso correto da medicação
- Queixas de saúde - sinal e/ou sintoma novo, história de quedas
recentes, ingesta alimentar e hídrica, atenção para as condições de higiene,
alteração na qualidade de sono, sintomas de tristeza e desesperança
- Ausência de uma rede de apoio familiar
• Encaminhamento ao serviço quando necessário
• Outras necessidades para a vida diária – compras, pagamento de contas,
cuidados com animais de estimação, dentre outros.

Operacionalização – moradores das ILPIs
Estudantes de medicina, enfermagem e fisioterapia:
•

Orientações de cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir
infecções respiratórias agudas - edição de vídeos orientativos.
• Orientações para isolamento de sintomáticos respiratórios nas ILPIs. ( elaborar
documento)
• Orientação e monitoramento - visita, teleconsulta, telefonema, whatsapp
• O contato pode ser diário, mensal, quinzenal, de acordo com a necessidade, quais
sejam:
- Verificar histórico de saúde dos moradores - esaúde
- Verificar se algum morador ou cuidador apresenta queixa de saúde
- Monitoramento de idosos e cuidadores com sintomas respiratórios
- Encaminhamento aos serviços de saúde quando necessário
- Identificação e acompanhamento de idosos de ILPIs que tiveram alta hospitalar

Outras medidas
•

Retorno temporário - contato com as famílias (parceria com a FAS)

•

Campanha de arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e
higiene

Leitos Hospitalares SUS e Não SUS em Curitiba
Leitos Rede Municipal
Leitos UTI exclusivo COVID-19
Leitos de UTI
Leitos de enfermaria/Clínicos
Total

Total Existentes
225
760
5310
6295

Fonte: CNES http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Tipo_Leito
O Plano de Contingência prevê a ampliação de mais 240 leitos de
UTI e 700 de enfermaria. Esses leitos estão previstos em estruturas
hospitalares que já existem e estão sendo ativados na medida da
necessidade.

Comunicação
As equipes da SMS da vigilância em saúde, assistência e de
comunicação elaboraram diversos protocolos, cartazes,
orientações e vídeos disponíveis na página da SMS
http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/vigilancia/epidemiologica/vigilancia-de-a-a-z/12-vigilancia/1290coronavirus.html

Márcia Huçulak
Secretária Municipal de Saúde de Curitiba

