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Porto Feliz
! População (IBGE 2019): 53.098 

habitantes 

! Localização 

! 100 km de São Paulo; 

! Região Metropolitana de Sorocaba; 

! Cortada por 2 rodovias – Castelo 
Branco e Mal Rondon. 

! Estrutura  

! 08 Unidades de Saúde’; 

! Santa Casa com 10 leitos de UTI. 

! Pontos de atenção 

! Chácaras de Veraneio; 

! Condomínios de alto padrão (viagens 
a Europa); 

! Clube com intercâmbio com a China; 

! Multinacionais.



Histórico de Eventos Covid-19

! Jan/2020 – caso suspeito viajante de Hong Kong – negativado 

! Fev/2020 – início das reuniões de planejamento do serviço 

          – empresas multinacionais e passíveis de receber viajantes de área endêmica 
eram obrigadas a notificar visitantes. 

! Mar/2020 – primeiros casos suspeitos de empregados de condomínio de luxo (casas de 
veraneio de moradores de São Paulo) 

                      – Reorganização dos serviços de saúde (Santa Casa, apenas casos de 
emergência; Unidades de Referência para Sintomáticos Respiratórios; Unidades de 
referência para pacientes de atenção primária



!  Mar/2020 (continuação)  

                     –  Acesso à informação para população tirar dúvidas sobre o covid através do 
whatsapp  

                     – Início da desinfecção de espaços públicos com risco de contaminação. 

                     – Barreiras sanitária 

! 28/Mar    – Primeiro caso confirmado de covid-19 

! Abr/2020 – Lançamento da campanha “Eu te protejo e você me protege” 

          – Em parceria com o privado e Senai início das confecções e distribuições de   
50.000 máscara para toda população do município

Histórico de Eventos Covid-19 (continuação)



! Maio/2020 

     - adaptação de 6 leitos com pressão negativa na UTI (10 leitos)



Protocolo de Tratamento 

! 1ª versão – 13 de abril de 2020 

! 2ª versão – 17 de abril de 2020 

! 3ª versão – 02 de maio de 2020 

! 4ª verão – 03 de maio de 2020 

! 5ª versão – 26 de maio de 2020 

! 15/04/2020 - Início do tratamento ambulatorial dos 
pacientes respiratórios sintomáticos



Protocolo de Tratamento e Profilaxia de Contactantes



Protocolo de Profilaxia de Profissionais de Saúde

! Profissionais de Saúde 
! Vitamina D: 50.000 UI / semana, por 8 semanas consecutivas.  

! Zinco: 66 mg ao dia por 60 dias contínuos. 

! Hidroxicloroquina: 400 mg duas vezes, no dia 1 (almoço e jantar).Seguidos de 400 mg uma 
vez por semana durante as próximas 7 semanas.  

! Ivermectina 6mg: 1cp por dia por 4 dias. Repetir a cada 15 dias na dosagem de 6mg para 
cada 30 kg de peso ou 12 mg para cada 60kg de peso corpóreo.   

! EXAMES OBRIGATÓRIOS ANTES DE INICIAR MEDICAÇÃO: ECG, Ureia, Creatinina, 
Potássio, TGO, TGP 

! EXAMES OBRIGATÓRIOS PARA CONTROLE: *ECG: SEMANAL SE QTC LIMITROFE, OU 
QUINZENAL SE QTC NORMAL.  

Obs.: Atentar-se para as contraindicações para uso da Hidroxicloroquina



Tratamentos e profilaxias ofertados
! Total de tratamentos prescritos – 613  

! Santa Casa – 287 pacientes  

! Unidade Sentinela – 326 pacientes

! Total de profilaxias prescritas – 994 

! Santa Casa – 360 pacientes  

! Unidade Sentinela – 634 pacientes



Quantidade de tomografias realizadas 
para diagnóstico de Covid-19

Mês Quantidade

Março 3

Abril 47

Maio 323

Junho 334

Total 707



Resultado Parcial do Tratamento Ambulatorial
! Dos 613 pacientes tratados foram avaliados 147 prontuários de pacientes

Faixa etária dos pacientes 
tratados

não informado
2% 90 a 99 

1%
80 a 89

3%
70 a 79

7%

60 a 69
8% 50 a 59

10%

40 a 49
16%

30 a 39
28%

20 a 29
22%

10 a 19
4%



Pacientes com tratamento ambulatorial 
que foram internados 

Não informado
1%

Não
84%

Sim 
15%

Obs.: Segundo relato dos pacientes, a média de melhora dos sintomas é de 3,3 dias 
após início do tratamento (os pacientes são telemonitorados até o dia da alta)



Pulsoterapia em 80 pacientes 
ambulatoriais

Tratados com 
pulsoterapia

NÃO
87%

SIM
13%

SIM NÃO



Resultado da profilaxia dos profissionais de saúde

! Total de profissionais da saúde trabalhando na rede – 601 trabalhadores 

! Rede Ambulatorial - 297 funcionários  

! Santa Casa - 304 funcionários  

! Foram dispensadas 590 profilaxias (ivermectina+zinco+vitD) e destas 20 
profilaxias completas (hidroxicloroquina+ivermectina+zinco+vitD) para os 
profissionais da rede que atuam no front. 

! 11 profissionais testaram positivo para Covid-19 que não aderiram ao protocolo



Pacientes internados
Santa Casa de Porto Feliz



80 Pacientes internados com alta até 
08/06

Ala de Internação
UTI
20%

Clínica Médica
80%

Clínica Médica UTI



Internados por faixa etária

90 a 99 anos
2%

80 a 89 anos
15%

70 a 79 anos
17%

60 a 69 anos
13%

50 a 59 anos
22%

40 a 49 anos
18%

30 a 39 anos
10%

20 a 29 anos
3%



OBS.: 1 paciente iniciou o TRATAMENTO PRECOCE  no 7° dia de sintoma e no dia seguinte já foi internado 

OBS2.: Nenhum paciente com TRATAMENTO PRECOCE internou na UTI 

OBS2.: 3 pacientes evoluíram para óbito, nenhum deles fizeram uso do TRATAMENTO PRECOCE

Sim
10%

Não
90%

Não Sim

Pacientes que fizeram tratamento 
antes da internação 



Pulsoterapia 65 em pacientes internados

Tratados com 
pulsoterapia

NÃO
15%

SIM
85%

SIM NÃO



Óbitos 

! 3 óbitos – 1 sexo feminino, 63anos, com comorbidades 

                    1 sexo masculino, 87 anos, com comorbidades 

                    1 sexo feminino, 46 anos, sem comorbidades, procura 
assistência após 20 dias de sintomas FaseIII. 

! Nenhum iniciou o tratamento de forma precoce



Obrigado!


