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Plano de Contingência do CREDESH/HC/UFU à Pandemia de COVID-19  

 

 Considerando o contexto epidemiológico mundial e brasileiro no que diz respeito a 

PANDEMIA de COVID-19; 

 Considerando a necessidade de estabelecer medidas sanitárias que visem reduzir o risco de 

contaminação e o agravamento do quadro epidemiológico brasileiro;  

 Considerando a necessidade de aplicar as medidas sanitárias que visem a proteção da 

equipe multiprofissional contra um possível contágio, que poderá prejudicar a assistência 

até mesmo para os casos mais graves que necessitam de atenção imediata; 

 Considerando que o Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária e Hanseníase 

do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (CREDESH/HC/UFU), é um 

serviço de referência para hanseníase e dermatoses de interesse sanitário para o município 

de Uberlândia, bem como referência regional para os municípios de quatro 

Superintendências Regionais de Saúde (SRS) de Minas Gerais (Ituiutaba, Uberlândia, 

Uberaba e Patos de Minas), referência Estadual para a Secretaria de Estado da Saúde 

(SES/MG) e referência nacional para outros Estados do Brasil; 

 Considerando a missão de manter o compromisso de atendimento aos usuários do SUS com 

competência e compaixão, especificamente a essa população afetada por hanseníase 

negligenciada, o CREDESH/HC/UFU, por meio de sua coordenação e equipe técnica 

multiprofissional, estabelece o plano de contingência abaixo, com o objetivo de garantir o 

atendimento seguro e continuo a seus pacientes. 

 

1. Os pacientes residentes fora do município de Uberlândia/MG e que se encontram em 

tratamento com poliquimioterapia (PQT) ou outras formas de tratamento com antibióticos 

substitutivos terão seus casos avaliados e, sempre que possível, receberão os medicamentos em 

suas cidades de origem, via transporte disponibilizado pelos municípios ou outras formas a 

combinar com os pacientes, equipes de saúde e/ou Secretarias Municipais de Saúde; 

 

2. Para aqueles pacientes que precisarem comparecer ao CREDESH/HC/UFU para receber a dose 

supervisionada mensal do tratamento PQT, o atendimento deverá acontecer de forma ágil, 

objetivando a mínima permanência do paciente na unidade. Para isso, as Secretarias Municipais 
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de Saúde que fazem o deslocamento de seus pacientes até o CREDESH deverão garantir que o 

motorista os aguarde visando rápido retorno aos seus municípios de origem; 

 

3. Consultas e procedimentos eletivos serão adiados, devendo cada caso ser avaliado pelo 

profissional e equipe responsável pelo atendimento, obedecendo às normas de manutenção de 

estágios supervisionados do internato do curso de medicina e residências médicas; 

 

4. Fica temporariamente suspensa, salvo nos casos imprescindíveis, a entrada do acompanhante 

nas salas de atendimento multiprofissional sendo, inclusive, desestimulado que os mesmos 

compareçam ao CREDESH/HC/UFU neste período; 

 

5. Em decorrência da natureza do trabalho, ficam suspensos temporariamente os exames de 

eletroneuromiografia (ENMG), ultrassonografia (USG) de nervos e procedimentos 

odontológicos; 

 

6. Os pacientes com hanseníase em estados reacionais, eventos agudos que necessitam de 

atenção especializada, terão seu atendimento garantido pela equipe no período de 

funcionamento do CREDESH/HC/UFU, uma vez que, em decorrência do sofrimento, 

imunossupressão e do potencial risco de sequelas, precisam ser atendidos com celeridade e 

segurança biológica. Além disso, esses pacientes recebem tratamento com medicamentos anti-

inflamatórios e imunossupressores para tratamento das reações hansênicas e a permanência 

desses pacientes em Pronto Socorro (PS) e Serviços de Pronto Atendimento (UAI, UPA) pode 

representar um risco adicional à saúde dos mesmos e uma ocupação desnecessária de leitos 

que devem ser reservados às vítimas da pandemia de COVID-19;  

 

7. Os atendimentos nos ambulatórios de Dermatologia serão remanejados de forma paulatina 

durante o período da pandemia de COVID-19, sendo garantido os atendimentos de urgência e a 

continuidade do acompanhamento dos casos, onde a interrupção ou suspensão do tratamento 

podem representar risco ou prejuízos aos pacientes, além da manutenção dos estágios 

supervisionados do internato médico; 

 

8. Orientações sobre a pandemia de COVID-19, hábitos seguros de convivência no período e o 

funcionamento excepcional do CREDESH/HC/UFU, serão realizadas pela equipe multiprofissional 
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diariamente no saguão de espera do CREDESH visando esclarecer dúvidas e favorecer a 

aplicação das medidas de contenção da pandemia de COVID-19;  

 

9. Em decorrência da natureza do trabalho, os atendimentos psicológicos serão garantidos aos 

pacientes graves e àqueles que, em razão do quadro, possam desenvolver algum tipo de reação 

emocional que necessite de intervenção e cuidado; e aos pacientes e contatos familiares que, 

em decorrência do momento epidemiológico do país, necessitar de apoio emocional;  

 

10. O acesso à Casa das Bem-Aventuranças (CBA), uma Organização da Sociedade Civil, situada em 

frente ao CREDESH/HC/UFU, que tem como finalidade o apoio, amparo, alimentação, conforto e 

descanso para as pessoas em tratamento no CREDESH, será prioritariamente para alimentação, 

enquanto ações de orientação aos municípios serão feitas pela própria equipe, no sentido de 

evitar longa permanência dos pacientes na CBA;  

 

11. O processo biométrico para registro do cumprimento da escala de trabalho deverá ser realizado 

normalmente por todos os funcionários do CREDESH/HC/UFU, que deverão dar especial atenção 

à higienização das mãos antes e após o registro biométrico;  

 

12. Toda a equipe deverá usar máscara e luvas, além de fazer a higienização das mãos com água, 

sabão e álcool gel, inclusive a equipe de limpeza da unidade, devido à presença de portadores 

assintomáticos do COVID-19. 

 

Esse plano entra em vigor nessa data e será reavaliado periodicamente, tendo como base as 

especificidades do serviço prestado pelo CREDESH/HC/UFU, os indicadores epidemiológicos e as 

orientações das autoridades sanitárias do país e as determinações do Ministério Público.  

 

Uberlândia, 19 de março de 2020. 

 

 

 

Profa. Dra. Isabela Maria Bernardes Goulart 
Coordenadora do CREDESH/HC/UFU 


