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PLANO DE CONTINGÊNCIA  

ORIENTAÇÕES  

Ref.: COVID-19 | 16 de março de 2020 

 

Senhores Clientes, 

 

Diante da Emergência em Saúde Pública declarada pela Organização Mundial da Saúde, e a 

expectativa de progressão de contágio do novo Coronavirus, devemos organizar planos 

colaborativos para mitigarmos os riscos para toda população e, principalmente, para grupos 

vulneráveis.  

 

O ministério da Saúde e suas secretarias disciplinam as medidas de contingência para os 

setores públicos e privados. O sucesso do combate ao vírus depende do respeito a essas 

diretrizes.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, em informe de 12/03/2020 (*), 

aproximadamente 80 a 85% dos casos desenvolverão a forma mais leve da doença, contudo 

devemos estar atentos as ações de prevenção. 

 

O serviço de Atenção Domiciliar é oferecido no ambiente mais indicado para o 

enfrentamento desta pandemia, a residência, contudo é fundamental que sejam observadas 

as recomendações das autoridades de saúde. 

 

Higiene 

• Os cuidados com higiene devem ser intensificados; 

• A lavagem de mãos deve ocorrer antes e depois de todo e qualquer contato; 

• As superfícies devem ser alvo de limpeza constante; 

• Itens de uso pessoal devem permanecer exclusivos e sem qualquer tipo de 

compartilhamento; 

Ambiente 

• Mantenha os ambientes sempre arejados; 

• Limpar e desinfetar as superfícies frequentemente tocadas. 

Isolamento Social 

• O alto fluxo de indivíduos nas residências apresenta-se como fator de risco, desta 

forma é necessário a determinação daqueles essenciais para manutenção das 

condições de saúde do paciente; 

• Terapias complementares e eventos eletivos devem ser reconsiderados; 

• A restrição do trânsito externo deve ser considerada, salvo situações de urgência e 

emergência; 
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Distância física 

• Mantenha-se a uma distância segura, sempre que possível (1 metro); 

• Prefira saudações sem contato físico; 

• Evite tocar em qualquer região do rosto. 

 

Embora sejam adotadas todas as medidas de precaução, ainda assim, é esperado o 

agravamento dos índices de contágio e diante deste novo cenário, alguns comprometimentos. 

Neste caso, serão adotadas estratégias de contingência - sem aviso prévio-, tais como: 

• Suspeita ou confirmação de contaminação do paciente;  

o Investigação e implantação imediata de medidas de precaução, conforme 

protocolo (precauções de contato, aerossóis gotículas e isolamento domiciliar 

ou internação hospitalar a depender da severidade);  

• Suspeita ou confirmação de contaminação de profissionais de saúde: 

o Afastamento e substituição do colaborador, além dos demais membros da 

equipe que tiveram contato; 

o Investigação e implantação imediata de medidas de precaução, conforme 

protocolo;  

o Designação de profissional sem adaptação. 

• Dificuldades e impedimento circulação de equipe: 

o Possibilidade de ajuste nos turnos da escala; 

o Designação de profissional sem adaptação. 

• Esgotamento de recursos essenciais: 

o Substituição de marca, fabricante ou fornecedor; 

o Alternativas não convencionais. 

Na hipótese dos serviços e fornecedores primários suspenderem suas operações, de forma a 

comprometer a segurança do paciente, será considerada a internação hospitalar para aqueles 

em estado clínico de alta gravidade. 

 

Uso de Máscara 

O Ministério da Saúde mantém a orientação de uso exclusivo por profissionais que estejam 

promovendo o cuidado à pacientes sob suspeita ou com confirmação de infecção por 

COVID-19. 

 

 

 

Suspeita 

São considerados suspeitos pessoas que tenham sintomas respiratórios ou febre e que 

tenham tido contato próximo de caso confirmado ou suspeito, além daqueles que retornaram 

de viagem nos últimos 14 dias. 
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(**) 

 

É importante que a qualquer sinal de associação dos sintomas - febre, tosse, dificuldade para 

respirar, batimento das asas nasais, dor de cabeça e calafrios, a CENTRAL DE URGÊNCIA 

DALBEN (11 5035-1400) seja comunicada imediatamente.  

 

Consciência Coletiva 

Estamos há pouco mais de 20 dias após a confirmação do primeiro caso do novo coronavirus 

e alguns sistemas já demonstram fragilidade, recursos com importante variação positiva de 

preços, consumo desordenado recursos e em desacordo com as orientações do Ministério da 

Saúde, construção de estoques de produtos essenciais, entre outros. 

Tal comportamento promoverá sérios prejuízos a população, além de privar assistência e de 

recursos daqueles que necessitam, portanto o Grupo Dalben respeitará integralmente as 

recomendações das autoridades de saúde.   

 

A epidemia é dinâmica, somente ações em conjunto farão com que enfrentemos esta nova 

epidemia com sucesso, diminuindo a mortalidade principalmente entre os idosos e mitigando 

as consequências sociais e econômicas. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Grupo Dalben  

 

 

 

 

 
(*) https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/125/2020/03/a592fb12637ba55814f12819914fe6ddbc27760f54c56e3c50f35c1507af5d6f.pdf 

 

(**) http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-world 

 

 

 

 

https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/125/2020/03/a592fb12637ba55814f12819914fe6ddbc27760f54c56e3c50f35c1507af5d6f.pdf
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-world

