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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil e o mundo estão vivendo uma grande crise de saúde pública decorrente do 

novo coronavírus - SARS-CoV2, iniciado na China e disseminado por todo planeta, com 

milhares de infectados e mortos, classificado pela Organização Mundial da Saúde, em 11 de 

março de 2020, como pandemia do SARS-CoV2. 

Diante da necessidade de enfrentamento dessa pandemia COVID-19 o Governo 

Federal, sobretudo por meio do Ministério da Saúde, vem adotando providências veiculadas pela 

Portaria MS/GM nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional; Portaria 356, de 11 de março de 2020, 

do Ministério da Saúde, que regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal 

13.979/2020 e; Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

COVID-19, publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, em 

fevereiro de 2020. 

No âmbito do Estado do Paraná com o objetivo de minimizar a ação do SARS-CoV2 

na saúde dos paranaenses o Governo do Estado, rapidamente, passou a adotar uma série de 

medidas, tanto para o seus servidores como para toda população, dentre outros, elaborou, por 

meio da Secretária de Estado da Saúde, o Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus COVID-19. Outras medidas de enfrentamento editadas pelo Governo do 

Estado do Paraná estão reguladas em diversos Decretos governamentais. 

Diante desse inesperado panorama de saúde pública que hora se apresenta, em face 

da pandemia do COVID-19, e objetivando minimizar os impactos dela decorrentes nas 

carceragens da Polícia Civil e Departamento Penitenciário do Estado do Paraná, a Secretaria de 

Estado da Segurança Pública-SESP, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde-SESA, 

elaborou o presente Plano Estadual de Contingência, como o objetivo de orientar os servidores 

visando a promoção de ações voltadas para a prevenção do contágio e disseminação do COVID-

19. 

O presente Plano estabelece ainda as regras e os fluxos dos encaminhamentos para o 

isolamento e a implementação dos cuidados médicos necessários a serem adotados em relação 

aos presos que vierem a apresentar algum sinal ou sintoma suspeito. 

Esse Plano de Contingência é de observância obrigatória e poderá ser alterado a 

qualquer momento em face de novas estratégias governamentais ou descobertas científicas. 

 

 

 

 



 

2. SARS-CoV2 (COVID-19) 

Coronavírus, segundo a Organização Mundial da Saúde-OMS, é uma família de vírus 

que pode causar doenças em animais e humanos. Em humanos, esses vírus provocam infecções 

respiratórias que podem ser desde um resfriado comum até doenças mais severas como a 

Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SARS).  

A COVID-19 é uma doença infecciosa que tem por sintomas mais comuns a febre, 

cansaço e tosse seca. Já houve relatos de sintomas gastrointestinais (náusea, vômito e diarreia) 

antes da ocorrência de sintomas respiratórios. Alguns pacientes também podem apresentar dores 

musculares, congestão nasal, coriza e dor de garganta. Os sintomas podem aparecer em até 14 

dias após a exposição.  

Pacientes com sintomas leves, como febre e tosse seca e que não apresentam 

sintomas respiratórios como falta de ar, devem seguir o tratamento domiciliar conforme 

orientações do Ministério da Saúde.  

No entanto, se apresentar falta de ar, dor ou pressão persistente no peito, confusão 

mental ou incapacidade de despertar e, lábios ou rosto azulados, devem ser encaminhados 

imediatamente para atendimento médico.  

3. NÍVEL E CLASSIFICAÇÃO DOS SINTOMAS 

A classificação dos sintomas, conforme abaixo especificado, deverá ser adotada 

como parâmetro para a definição do nível de cuidado médico necessário e encaminhamento de 

presos com sintomas de COVID-19 para unidades prisionais específicas ou hospitais da rede 

púbica de saúde. 

3.1. Sintomas Leves (síndrome gripal):   

Febre (aferida-37,5ºC ou referida) OU  

● Sinal ou sintoma respiratório (tosse, produção de escarro, congestão nasal ou 

conjuntival, dor de garganta, coriza).  

3.2. Sinais de agravamento da síndrome gripal  

Persistência da febre por mais de 48h ou seu aumento acima de 38ºC OU 

 ● dificuldade para respirar, dificuldade para deglutir, dor de garganta, sinais de 

cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal.  

 ● Outros sinais e sintomas inespecíficos como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de 

cabeça, calafrios, gânglios linfáticos aumentados, diarréia, náusea, vômito, desidratação e 

inapetência. 



 

3.3. Sintomas Graves: 

Falta de ar; dificuldade para respirar; retração sub/intercostal; saturação de O2<95%; 

cianose; taquipneia; hipotensão (sistólica abaixo de 90 mmHg e/ou diastólica abaixo de 

60mmHg); diminuição do pulso periférico; após cessar a febre retornar após 48h; comorbidades 

descompensadas-piora da condição clínica de doenças de base; alteração do estado mental, como 

confusão e letargia. 

4. MEDIDAS E ORIENTAÇÕES AO SERVIDOR 

4.1. Cuidados Preventivos de Caráter Geral 

Cuidados a serem adotados na unidade de trabalho: 

 Ao chegar lavar as mãos, punhos e rosto com água e sabonete; 

 Manter, sempre que puder, distância de pelo menos dois metros das pessoas; 

 Manter sua área de trabalho sempre limpa; 

 Sempre que for usar uma estação de trabalho, limpar a mesa, teclado e mouse 

com álcool a 70%;  

 Se possível manter janelas e portas abertas; 

 Evitar aglomerações no ambiente de trabalho; 

 Tenha seu próprio copo, talheres e prato; 

 Realizar periodicamente a desinfecção dos ambientes com peróxido de 

hidrogênio, hipoclorito de sódio ou produtos similares indicados para 

desinfecção pelos órgãos de saúde ou vigilância sanitária. 

Quanto à necessidade de lavar as mãos, importante observar os cinco momentos de 

higienização: 

 antes de contato com a pessoa; 

 após contato com a pessoa; 

 após contato com áreas próximas à pessoa e objetos. 

 após risco de exposição a fluídos biológicos; 

Ao usar viatura observar as seguintes orientações: 

 Sempre que possível manter as janelas abertas; 

 Leve um frasco de álcool gel a 70%; 

 Antes de usar a viatura higienizar com álcool a 70% ou solução de 4 colheres 

de chá de água sanitária para um litro de água ou, com água e 

sabão/detergente os locais de maior contato na viatura, tais como: maçanetas 



 

externas e internas, cinto de segurança, volante de direção, manopla da 

marcha e freio de mão.  

 Ao sair da viatura higienizar as mãos com álcool gel a 70%. 

 

Ao chegar em casa: 

 É imprescindível que o servidor adote as seguintes medidas preventivas: 

 Tenha uma área de descontaminação em casa, de preferência na entrada; 

 Retirar os sapatos antes de entrar em casa; 

 Na área de descontaminação higienizar celular, carteira, bolsa e demais 

objetos que levou para o trabalho com um pano e álcool a 70%; 

 Coloque imediatamente as roupas e o pano que utilizou para higienizar os 

objetos para lavar; 

 Tomar banho ou lavar o rosto, mãos e punhos; 

 Somente após este procedimento vá ao encontro de sua família. 

Os servidores devem se atentar ao cumprimento das determinações contidas na 

Resolução nº 64, de 20 de março de 2020 da Secretaria de Estado da Segurança Pública e 

Administração Penitenciária, publicada no Diário Oficial do Estado em 24/03/2020. 

4.2. Cuidados preventivos no contato e manejo do preso. 

O servidor deverá evitar ao máximo o contato físico com preso.  

No caso de necessidade de contato físico: 

 sempre utilizar máscaras e luvas;   

 Em nenhuma hipótese deverá reutilizar máscaras e luvas descartáveis;  

 Mesmo com uso de luvas descartáveis o servidor deverá lavar as mãos antes e 

após seu uso;  

 Sempre que possível manter distância de dois metros do preso.  

 No caso de necessidade de uso de algemas, esta deverá ser higienizada antes 

e depois do seu uso.  

4.3. Medidas Preventivas na Remoção de Preso 

 O preso suspeito de COVID-19 que tiver que ser removido à rede pública de 

saúde para consulta médica ou internamento deverá usar máscara; 

 Observar os cuidados descritos no item 3.2;  

 Durante o transporte do preso deve-se manter a adequada ventilação no 

interior da viatura, mantendo-se os vidros parcialmente abertos durante os 

deslocamentos.  



 

 Após realização do transporte do preso com suspeita de COVID-19 deve ser 

realizada a desinfecção da viatura e seus equipamentos com álcool a 70%, 

hipoclorito de sódio ou outro desinfetante indicado para este fim;  

 Finalizada a desinfecção da viatura o servidor deverá higienizar as mãos com 

álcool em gel ou água e sabonete.  

4.4. Medidas Preventivas nas Escoltas 

 Durante a escolta em ambiente hospitalar o servidor deverá observar no que 

for aplicável, as orientações preventivas descritas nos itens 3.1 e 3.2. 

 Além disso, deverá fazer uso constante de máscara, não descuidando do seu 

correto manuseio e descarte.  

5. PRESOS COM SUSPEITA DE COVID-19 REGIONAL 

CURITIBA E REGIONAL PONTA GROSSA 

 Fazem parte da Regional Curitiba a cidade de Curitiba, Região Metropolitana de 

Curitiba e Litoral. 

5.1. Novos presos 

5.1.1. Triagem Especializada 

Todas as pessoas presas em Curitiba e Região Metropolitana serão encaminhadas ao 

Centro de Triagem da Polícia Civil (CT), conforme fluxo de remoção diária e semanal já 

existente. Ao chegar no CT o preso será imediatamente submetido à avaliação preliminar por 

profissional da saúde, objetivando verificar se apresenta ou não algum sintoma da COVID-19. 

Nas carceragens do Litoral do Paraná e Regional Ponta Grossa a avaliação preliminar 

será feita, preferencialmente, por profissional de saúde, na própria unidade policial em que o 

preso ingressou. 

Nos locais onde não houver profissional de saúde lotado, a avaliação inicial será feita 

pelo servidor plantonista com base em questionário padrão (anexo IV), com auxílio, se 

necessário, de profissional de saúde, através da utilização de plataformas de comunicação 

remota, como, por exemplo, o sistema de telemedicina ou congênere.  

  

5.1.2. Sintomas leves e Sinais de agravamento da síndrome gripal 

Os presos que apresentarem sintomas leves ou sinais de agravamento da síndrome 

gripal serão encaminhados para o CIS/PIRAQUARA ou Complexo Médico Penal-CMP para 

avaliação e atendimento médico. 



 

5.1.3. Sintomas graves 

Os presos que apresentarem sintomas graves de COVID-19 serão encaminhados à 

Rede Pública de Saúde (UPA) local para atendimento médico, e de lá, através da Central de 

Regulação de Leitos do Estado do Paraná, encaminhado para o hospital de referência adequado, 

de acordo com o quadro clínico apresentado.  

5.2. Presos antigos. 

5.2.1. Sintomas leves e Sinais de agravamento da síndrome gripal 

Os presos de qualquer carceragem da Regional Curitiba e Regional Ponta Grossa que 

apresentarem sintomas leves e agravados da COVID-19 deverão ser encaminhados ao 

CIS/PIRAQUARA ou COMPLEXO MÉDICO PENAL-CMP para atendimento médico. 

5.2.2. Sintomas graves 

Os presos de qualquer carceragem da Regional Curitiba e Regional Ponta Grossa que 

apresentarem sintomas graves de COVID-19 deverão ser encaminhados imediatamente à Rede 

Pública de Saúde local (UPA) para atendimento e cuidados médicos, e de lá, através da Central 

de Regulação de Leitos do Estado do Paraná, encaminhado para o hospital de referência 

adequado, de acordo com o quadro clínico apresentado.  

5.3. Avaliação e Diagnóstico 

No Centro de Triagem e Cadeia Pública de Curitiba a avaliação será feita por 

profissional de saúde. Nas demais carceragens de Curitiba, Região Metropolitana, Litoral e 

Regional Ponta Grossa, onde não haja profissional de saúde lotado, a avaliação inicial será feita 

pelo servidor plantonista com base em questionário padrão (anexo IV), com auxílio, se 

necessário, de profissional de saúde, através da utilização de plataformas de comunicação 

remota, como, por exemplo, o sistema de telemedicina ou congênere.  

5.4. Responsável pela remoção e escolta do preso 

5.4.1. Novos Presos 

É de responsabilidade da equipe que efetuou a prisão/apresentação as seguintes 

providências: 

 Remoção para o CIS/Piraquara e Complexo Médico Penal; 

 Remoção e Escolta em hospital – casos graves – internamento; 

5.4.2. Presos Antigos 

 Remoção para o CIS/Piraquara e Complexo Médico Penal: PCPR ou DEPEN 

(unidade de origem); 

 Remoção para o hospital – casos graves: DEPEN, PMPR e PCPR em conjunto; 



 

 Escolta no hospital – casos graves – internamento: DEPEN, PMPR e PCPR em 

conjunto; 

6. PRESOS COM SUSPEITA DE COVID-19 NA 

REGIONAL FOZ DO IGUÇAU E REGIONAL CASCAVEL 

6.1. Novos e antigos presos 

6.1.1. Triagem Inicial 

Todos os presos apresentados ou já reclusos nas carceragens abrangidas pelas 

Regionais Foz do Iguaçu e Cascavel serão submetidos à avaliação preliminar, realizada, 

preferencialmente, por profissional de saúde, objetivando verificar se apresenta ou não algum 

sintoma da COVID-19.  

Nos locais onde não houver profissional de saúde lotado, a avaliação inicial será feita 

pelo servidor plantonista com base em questionário padrão (anexo IV), com auxílio, se 

necessário, de profissional de saúde, através da utilização de plataformas de comunicação 

remota, como, por exemplo, o sistema de telemedicina ou congênere.  

6.1.2. Sintomas leves e Sinais de agravamento da síndrome gripal 

Os presos entregues ou já reclusos nas carceragens abrangidas pelas regionais Foz do 

Iguaçu e Cascavel, que apresentarem sintomas leves ou sinais de agravamento da síndrome 

gripal serão imediatamente encaminhados à rede pública de saúde local para avaliação médica. 

Atestando o médico os sinais leves ou de agravamento da síndrome gripal relacionados à 

COVID-19, o preso será encaminhado para as seguintes unidades sentinelas: a) PEF I de Foz do 

Iguaçu (se do sexo masculino); b) PEF II de Foz do Iguaçu (se do sexo feminino). 

6.1.3. Sintomas graves 

Os presos com sintomas graves de COVID-19, de qualquer carceragem, serão 

encaminhados à rede pública de saúde local para atendimento médico, e de lá, através da Central 

de Regulação de Leitos do Estado do Paraná, encaminhado para o hospital de referência 

adequado, de acordo com o quadro clínico apresentado. 

7. PRESOS COM SUSPEITA DE COVID-19 NA 

REGIONAL LONDRINA 

7.1. Novos e antigos presos  

7.1.1. Triagem Inicial 

Todos os presos apresentados ou já reclusos nas carceragens abrangidas pela 

Regional de Londrina serão submetidos à avaliação preliminar, realizada, preferencialmente, por 



 

profissional de saúde, objetivando verificar se apresenta ou não algum sintoma da COVID-19.  

Nos locais onde não houver profissional de saúde lotado, a avaliação inicial será feita 

pelo servidor plantonista com base em questionário padrão (anexo IV), com auxílio, se 

necessário, de profissional de saúde, através da utilização de plataformas de comunicação 

remota, como, por exemplo, o sistema de telemedicina ou congênere.  

7.1.2. Sintomas leves e Sinais de agravamento da síndrome gripal 

Os presos entregues ou já reclusos nas carceragens abrangidas pela Regional 

Londrina, que apresentarem sintomas leves ou sinais de agravamento da síndrome gripal serão 

imediatamente encaminhados à rede pública de saúde local para avaliação médica. 

Atestando o médico os sinais leves ou de agravamento suspeitos de COVID-19, o preso será 

incontinente encaminhado para as seguintes unidades sentinelas: a) Cadeia Pública de Cornélio 

Procópio ou Centro de Triagem de Londrina (se do sexo masculino); b) Cadeia Pública de 

Londrina (se do sexo feminino). 

7.1.3. Sintomas graves 

Os presos com sintomas graves de COVID-19, de qualquer carceragem, serão 

encaminhados à rede pública de saúde local para atendimento médico, e de lá, através da Central 

de Regulação de Leitos do Estado do Paraná, encaminhado para o hospital de referência 

adequado, de acordo com o quadro clínico apresentado. 

 

8. PRESOS COM SUSPEITA DE COVID-19 NA 

REGIONAL GUARAPUAVA 

8.1. Novos e antigos presos  

8.1.1. Triagem Inicial 

Todos os presos apresentados ou já reclusos nas carceragens abrangidas pela 

Regional de Guarapuava serão submetidos à avaliação preliminar, realizada, preferencialmente, 

por profissional de saúde, objetivando verificar se apresenta ou não algum sintoma da COVID-

19.  

Nos locais onde não houver profissional de saúde lotado, a avaliação inicial será feita 

pelo servidor plantonista com base em questionário padrão (anexo IV), com auxílio, se necessário, 

de profissional de saúde, através da utilização de plataformas de comunicação remota, como, por 

exemplo, o sistema de telemedicina ou congênere.  

 



 

8.1.2. Sintomas leves e Sinais de agravamento da síndrome gripal 

Os presos entregues ou já reclusos nas carceragens abrangidas pela Regional de 

Guarapuava que apresentarem sintomas leves ou sinais de agravamento da síndrome gripal serão 

imediatamente encaminhados à rede pública de saúde local para avaliação médica. Atestando o 

médico os sinais leves ou de agravamento da síndrome gripal relacionados à COVID-19, o preso 

será encaminhado para a seguinte unidade sentinela: Cadeia Pública de Pitanga (se homem ou 

mulher). 

 

8.1.3. Sintomas graves 

Os presos com sintomas graves de COVID-19, de qualquer carceragem, serão 

encaminhados à rede pública de saúde local para atendimento médico, e de lá, através da Central 

de Regulação de Leitos do Estado do Paraná, encaminhado para o hospital de referência adequado, 

de acordo com o quadro clínico apresentado. 

9. PRESOS COM SUSPEITA DE COVID-19 NA 

REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO 

9.1. Novos e antigos presos  

9.1.1. Triagem Inicial 

Todos os presos apresentados ou já reclusos nas carceragens abrangidas pela 

Regional de Francisco Beltrão serão submetidos à avaliação preliminar, realizada, 

preferencialmente, por profissional de saúde, objetivando verificar se apresenta ou não algum 

sintoma da COVID-19.  

Nos locais onde não houver profissional de saúde lotado, a avaliação inicial será feita 

pelo servidor plantonista com base em questionário padrão (anexo IV), com auxílio, se 

necessário, de profissional de saúde, através da utilização de plataformas de comunicação 

remota, como, por exemplo, o sistema de telemedicina ou congênere.  

 

9.1.2. Sintomas leves e Sinais de agravamento da síndrome gripal 

Os presos entregues ou já reclusos nas carceragens abrangidas pela regional de 

Francisco Beltrão, que apresentarem sintomas leves ou sinais de agravamento da síndrome gripal 

serão imediatamente encaminhados à rede pública de saúde local para avaliação médica. 

Atestando o médico os sinais leves ou de agravamento da síndrome gripal relacionados à 

COVID-19, o preso será encaminhado para a seguinte unidade sentinela: Cadeia Pública de 

Francisco Beltrão (se homem ou mulher). 

 



 

 

9.1.3. Sintomas graves 

Os presos com sintomas graves de COVID-19, de qualquer carceragem, serão 

encaminhados à rede pública de saúde local para atendimento médico, e de lá, através da Central 

de Regulação de Leitos do Estado do Paraná, encaminhado para o hospital de referência 

adequado, de acordo com o quadro clínico apresentado. 

 

10. PRESOS COM SUSPEITA DE COVID-19 NA 

REGIONAL MARINGÁ 

10.1. Novos e antigos presos  

10.1.1. Triagem Inicial 

Todos os presos apresentados ou já reclusos nas carceragens abrangidas pela 

Regional de Maringá serão submetidos à avaliação preliminar, realizada, preferencialmente, por 

profissional de saúde, objetivando verificar se apresenta ou não algum sintoma da COVID-19.  

Nos locais onde não houver profissional de saúde lotado, a avaliação inicial será feita 

pelo servidor plantonista com base em questionário padrão (anexo IV), com auxílio, se 

necessário, de profissional de saúde, através da utilização de plataformas de comunicação 

remota, como, por exemplo, o sistema de telemedicina ou congênere.  

10.1.2. Sintomas leves e Sinais de agravamento da síndrome gripal 

Os presos entregues ou já reclusos nas carceragens abrangidas pela regional de 

Maringá, que apresentarem sintomas leves ou sinais de agravamento da síndrome gripal serão 

imediatamente encaminhados à rede pública de saúde local para avaliação médica. Atestando o 

médico os sinais leves ou de agravamento da síndrome gripal relacionados à COVID-19, o preso 

será encaminhado para a seguinte unidade sentinela: Cadeia Pública de Campo Mourão (se 

homem ou mulher). 

10.1.3. Sintomas graves 

Os presos com sintomas graves de COVID-19, de qualquer carceragem, serão 

encaminhados à rede pública de saúde local para atendimento médico, e de lá, através da Central 

de Regulação de Leitos do Estado do Paraná, encaminhado para o hospital de referência 

adequado, de acordo com o quadro clínico apresentado. 

 



 

11. RESPONSÁVEL PELA REMOÇÃO E ESCOLTA 

11.1. Sentinela 

 Remoção para hospital: DEPEN, PMPR e PCPR. 

 Escolta no hospital: DEPEN, PMPR e PCPR. 

11.2. Demais carceragens  

a) Presos Novos: 

 Remoção para Unidade Sentinela: Equipe que efetuou a prisão/apresentação. 

 Remoção para hospital – casos graves: Equipe que efetuou a prisão/apresentação. 

 Escolta no hospital – casos graves – internamento: Equipe que efetuou a 

prisão/apresentação. 

b) Presos Antigos: 

 Remoção para as Sentinelas: PCPR e PMPR alternadamente; 

 Remoção para hospital – casos graves: DEPEN, PMPR e PCPR; 

 Escolta em hospital – casos graves – internamento: DEPEN, PMPR e PCPR. 

12. UNIDADES SENTINELAS 

As unidades Sentinela destinam-se, exclusivamente, ao isolamento (quarentena) de 

presos com sintomas relacionados à COVID-19. 

 As unidades de carceragem Sentinelas abrangem 08 (oito) regionais, que são: 

a) Regional Curitiba: Sentinelas CIS/Piraquara e Complexo Médico Penal; 

b) Regional Ponta Grossa: Sentinelas CIS/Piraquara e Complexo Médico Penal; 

c) Regional Foz do Iguaçu: Sentinelas PEF I e PEF II, Foz do Iguaçu; 

d) Regional Cascavel: Sentinelas PEF I e PEF II, Foz do Iguaçu; 

e) Regional Londrina: Sentinelas Cadeia Pública de Cornélio Procópio, Centro de 

Triagem de Londrina e Cadeia Pública de Londrina; 

f) Regional Guarapuava: Sentinela Cadeia Pública de Pitanga; 

g) Regional Francisco Beltrão: Sentinela Cadeia Pública de Francisco Beltrão; 

h) Regional Maringá: Sentinela Cadeia Pública de Campo Mourão. 

Descartada a possibilidade de COVID-19, o preso deverá retornar imediatamente 

para seu local de origem. 

Havendo modificação de cenário, os locais destinados às unidades Sentinela poderão 

ser alterados, bem como outras unidades poderão ser criadas em face de necessidades 

específicas. 

 



 

Referido Plano de Ação deverá ser reavaliado semanalmente em conjunto pela SESP 

e SESA.  

 

 

Curitiba, -----/-----/2020. 

 

 

 

      ROMULO MARINHO SOARES 

Secretário de Estado da Segurança Pública 

 

 

CAROLS ALBERTO GEBRIM PRETO 

         Secretário de Estado da Saúde 

 

 

 

 



 

                                  

                                    13. ANEXOS 

 

13.1. Anexo I – Lavagem Correta das Mãos 

 

Fonte: Ministério da Saúde 

 

 

 

 



 

 

 

13.2. Anexo II – Medidas de Prevenção 

 

Fonte: SESA/PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.3. Anexo III – Formas de Transmissão 

 

Fonte: Infografia/G1 



 

13.4. Anexo IV - Questionário de Triagem 

QUESTIONÁRIO DE TRIAGEM RÁPIDA 

 
Identificação do Preso 

Nome:________________________________________________________________ 

Idade:_______________________________Sexo:____________________________ 

 
1 – Está com febre? 

(   ) Sim – Há quanto tempo:____________       (    ) Não 

 - Se a resposta for “sim” informar se foi aferida ou referida. Se for aferida qual a 
temperatura constatada:__________________________________________________ 

 
2 – Tem algum dos sintomas abaixo: 
(    ) Coriza 

(    ) Cansaço 

(    ) Tosse  
(    ) Dor de cabeça 

(    ) Dores no corpo 

(    ) Dor de garganta 

(    ) Falta de ar 
(    ) Dificuldade em respirar 
(    ) Nenhum sintoma 

 
3 – Tomou algum medicamento? 

(    ) Sim         (    ) Não 

Qual? 
_________________________________________________________________ 

 
4 – Teve contato com alguém que testou positivo ou suspeito de estar infectado 
pelo coronavirus-COVID-19 nos últimos 14 dias?  
(    ) Sim          (    ) Não 

 
5 – Retornou de viagem internacional nos últimos 14 dias? 

(    ) Sim      (    ) Não 

Qual?_________________________________________________________________ 

 
 
Nome 
Servidor:__________________________________________________________ 

 
Unidade:______________________________________________________________ 

 
Fone: (   )______________________________________________________________ 

 

Observação: Caso a pessoa apresente sintomas, forneça uma máscara cirúrgica, 
oriente higienização imediata das mãos/forneça álcool gel, solicite que evite tocar no 
rosto e em superfícies. 

 
 
 



 

13.5. Anexo V – Fluxogramas Unidades Sentinelas 

 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

 


