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CHECKLIST DO PLANO 
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1.1 GESTÃO

Item para conferência SIM NÃO Comentários Aprofundar 
com RT

Recomendação 
para município

O plano de contingência (PC) 
foi desenvolvido envolvendo 
os setores da saúde e outras 

secretarias e serviços?

X Quais(descreva)?

O Plano de Contingência 
define uma estrutura de 

governança?
X

Quais (descreva, 
a exemplo: SDS, 

instâncias técnicas, 
Comitês, COE, COES, 
CIEVS, outros órgãos 

e/ou secretarias) Se negativo, o 
município deve 
retificar o plano 

elegendo/nomeando 
uma equipe para 

formar o COE.

O Plano de Contingência 
define as responsabilidades e 

tarefas dos setores envolvidos?
X

Quais os setores 
envolvidos para a 

resposta?

O Plano de Contingência 
define uma equipe com 

membros fixos, representando 
setores internos e externos da 

mesma?

X

Quais profissionais 
e de quais setores 

compõem este grupo? 
Como este grupo está 

denominado?

Esta equipe possui agenda fixa 
de reunião?

Qual a periodicidade 
das reuniões?

Se negativo, o 
município deve 

estabelecer uma 
rotina de reuniões

Esta equipe possui agenda fixa 
de reunião?

X

Quais (descreva, a 
exemplo: parâmetros, 
indicadores, rumores, 

etc.)

Se negativo, o 
município pode definir 

níveis de cenários

Caso tenha descrição de 
cenários há para cada uma 
destas propostas de ações/

atividades/tomada de decisão?

X

As medidas de 
respostas para 

cada cenário estão 
separadas por 

eixos temáticos? 
Quais? Se nomeia 
os responsáveis 

(pessoas e/ou áreas 
técnicas), descreva 

quais. (ex. laboratório, 
epidemiológica, 

visa,...)

No plano de contingência há 
previsão de elaboração de 

notas técnicas/informativas, 
protocolos, instrutivos, 

documentos orientadores?

X

Qual equipe produz 
as descrições, qual 
a periodicidade da 

elaboração?
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1.2 VIGILÂNCIA

Item para conferência SIM NÃO Comentários Aprofundar 
com RT

Recomendação 
para município

Há uma equipe de profissionais 
definida para organizar os 
dados para divulgação de 
boletins epidemiológicos?

X
A equipe está 

capacitada para 
executar essa ação?

Se negativo, 
selecionar 

imediatamente 
profissionais para 

realizar o documento. 
De preferências 

profissionais da área 
do TI

O Plano de contingência 
destaca quais casos devem ser 

notificados?
X

O Plano de contingência cita 
a definição de casos para 
suspeitos e confirmados?

X

O Plano de contingência 
aborda o parâmetro para 

critério de confirmação de 
caso (laboratorial, clínico, 
vínculo epidemiológico)?

X

O Plano de contingência 
aborda questões relacionadas 

à clínica (sinais clínicos, e/ou 
classificação de gravidade)?

X

O Plano de contingência 
orienta para investigação 

epidemiologia dos 
contactantes (e ou meios de 

transmissão)

X

O Plano de Contingência 
considera um espaço 
interdisciplinar para 

monitoramento e discussão 
dos dados/informações e 

para realização de análises 
conjuntas (ex.: SDS)?

X

Este grupo realiza 
proposições para 

decisões executivas e 
gerenciais?

O Plano de Contingência cita 
sobre equipe para monitorar 
a situação epidemiológica da 

Covid-19  no município?

X
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O Plano de Contingência 
faz citação sobre equipe 

multiprofissional capacitada 
para instruir os serviços de 
saúde públicos e privados 

para a detecção, notificação, 
investigação e monitoramento 

de casos suspeitos?

Quais?

O Plano de Contingência 
há elaboração e cita sobre 
a divulgação de materiais 

de educação em saúde para 
população e profissionais de 

saúde?

X

No Plano de Contingência há 
determinação para emissão 

de alertas epidemiológicos ou 
notas informativas quando 

necessário?

X
Para população e/ou 
para trabalhadores?

Define uma equipe para 
monitorar a situação 

epidemiológica do Novo 
Coronavírus no município?

X

É uma equipe 
especializada 
na vigilância 

epidemiológica?
Se negativo, designar 

os profissionais da 
saúde que não estão 
atuando na linha de 

frente
Define uma equipe de 

profissionais de saúde/serviços 
que trabalhe para a notificação 

imediata de casos suspeitos?

X

Define uma equipe de 
profissionais de saúde/

serviços que trabalhe para a 
comunicação de risco?

X

Estabelece uma equipe 
multiprofissional capacitada 
para instruir os serviços de 
saúde públicos e privados?

X

Instruir sobre 
detecção, notificação, 

investigação e 
monitoramento de 

casos

Define uma lista com os 
profissionais de saúde/serviços 

que estão cadastrados no 
apoio na resposta a Covid-19?

X

Define uma lista com 
os profissionais de 

saúde/serviços que 
estão cadastrados no 

apoio na resposta a 
Covid-19?
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Define que o Município 
elabore e divulgue materiais 
de educação em saúde para 

população?

X Se negativo, designar 
os profissionais da 

saúde que não estão 
atuando na linha de 

frenteFixa uma equipe responsável 
pela emissão de alertas 

epidemiológicos?
X
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1.3 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Item para conferência SIM NÃO Comentários Aprofundar 
com RT

Recomendação 
para município

O Plano de Contingência 
aborda a importância e estão 

cientes sobre a etiqueta 
respiratória?

X

Há previsão 
para orientação, 
divulgação e/ou 

capacitação para 
população e/ou 
trabalhadores? 

(descreva como)
Se negativo, o 

município deve 
elaborar mini cursos 

sobre os devidos 
temas

O Plano de Contingência 
aborda medidas de 

biossegurança? Fornece 
material educativo sobre 

biossegurança?

X

O Plano de Contingência 
prevê capacitação em 

serviço? Fornece material 
educativo sobre como educar 

a população?

Para setores da saúde 
e/ou outros?



Define ações padronizadas 
para a detecção precoce 
para casos suspeitos da 

(CONVID-19)?

X

Há detecção de casos 
suspeitos antes e 

depois da triagem, 
além do registro e 

notificação de casos?

Há no Plano de Contingência 
aborda a realização da 

temática de manejo clínico dos 
casos suspeitos de infecção 

pelo novo coronavírus 
(COVID-19) pelos profissionais 

de saúde/serviço?

X

Há definição de 
medidas de suporte 

para manejos clínicos, 
de acordo com 

diagnóstico?

Define uma equipe de saúde 
multiprofissional capacitada 

para realizar atendimento 
de forma oportuna e segura, 

considerando a condição 
clínica do usuário?

X

Define uma estratégia de 
rastreamento de contato?

X

É uma equipe 
especializada 
na vigilância 

epidemiológica?

Se negativo, 
recomenda-se o uso 

do Go Data

O Município define ações de 
controle e medidas essenciais 
para redução da mortalidade 

na população?

Estabelece ações, no âmbito 
individual ou coletivo, para 
a prevenção e controle da 

doença?

X
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1.4 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Item para conferência SIM NÃO Comentários Aprofundar 
com RT

Recomendação 
para município

O Plano de Contingência prevê 
padronização para a detecção 

de pessoas caracterizadas 
como casos suspeitos de 

infecção pelo novo coronavírus 
(COVID-19)?

X

Há detecção de casos 
suspeitos antes e 

depois da triagem, 
além do registro e 

notificação de casos?



1.5 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ATENÇÃO HOSPITALAR

1.6 LABORATÓRIO

Item para conferência SIM NÃO Comentários Aprofundar 
com RT

Recomendação 
para município

O Plano de Contingência 
apresenta ou incorpora 

unidades de referência para os 
casos graves, estabelecendo o 

fluxo assistencial?

X

Em nível 
municipal, micro e 
macrorregional? 

Descreva:

Se negativo, 
selecionar 

imediatamente 
profissionais para 

realizar o documento. 
De preferências 

profissionais da área 
do TI

O Plano de Contingência traz 
orientações à organização da 

regulação assistencial?

O Plano de Contingência 
apresenta uma proposta que 

disponibiliza para rede pública 
e privada os protocolos de 

manejo clínico orientando para 
que fiquem em local de fácil 

acesso em Prontos Socorros?

X

Com os protocolos 
de manejo clínico 
orientando para 

que fiquem em local 
de fácil acesso em 
Prontos Socorros?

O Plano de Contingência 
aborda ações específicas para 

a Urgência e Emergência?
X

Item para conferência SIM NÃO Comentários Aprofundar 
com RT

Recomendação 
para município

O Plano de Contingência 
estabelece protocolos de 

diagnóstico?
X

Quem esteve 
envolvido na 

elaboração do 
protocolo?

O Plano de Contingência 
apresenta organização 

dos fluxos de diagnóstico 
laboratorial?

X

Define a capacidade de 
exames diários?

X
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O Plano de Contingência prevê 
a garantia do alocamento de 

dos insumos para exame?
X

O Plano de Contingência 
aborda o monitoramento de 

amostra das laboratorias?
X

1.7 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Item para conferência SIM NÃO Comentários Aprofundar 
com RT

Recomendação 
para município

Garante estoque estratégico? X

Disponibiliza medicamentos 
indicados?

X

Garante medicamentos 
específicos da SG e SRAG?

X

O Plano de Contingência 
compreende o monitoramento 

de estoque?
X

O Plano de Contingência 
cita a revisão da logística 

de controle, distribuição e 
remanejo de acordo com a 

demanda?

X
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1.6 LABORATÓRIO

Item para conferência SIM NÃO Comentários Aprofundar 
com RT

Recomendação 
para município

O Plano de Contingência 
aborda as redes de atenção de 

modo a integrar ações?
X



Há no plano de contingência a 
implantação de protocolos e 

fluxos intersetoriais?
X

O Plano de Contingência 
fortalece ou propõe a 

articulação da assistência 
à saúde (assistência 

farmacêutica, APS, urgência e 
emergência e/ou outros níveis 
de atenção), a fim de favorecer 

o fluxo do usuário na rede?

X

O Plano de Contingência 
propõe organização da rede 

com pontos de referência 
para atendimento de casos de 

COVID-19?

X

O Plano de Contingência 
aborda organização/

planejamento/estocagem 
adequada para insumos e 

medicamentos?

X
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1.9 MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Item para conferência SIM NÃO Comentários Aprofundar 
com RT

Recomendação 
para município

O Plano de Contingência 
aborda plano de comunicação 

ou itens que sejam específicos?
X

Caso positivo, citar 
sucintamente:
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