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PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À 
DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

1- INTRODUÇÃO 

Em 31 de dezembro de 2019, o escritório da OMS na China foi informado 
sobre casos de pneumonia de etiologia desconhecida detectada na cidade de 
Wuhan, província de Hubei. As autoridades chinesas identificaram um novo tipo 
de Coronavírus, que foi isolado em 07 de janeiro de 2020. Em 11 e 12 de janeiro 
de 2020, a OMS recebeu mais informações detalhadas, da Comissão Nacional de 
Saúde da China, de que o surto estava associado a exposições em um mercado de 
frutos do mar, na cidade de Wuhan. 

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em 
razão da disseminação do Coronavírus, após reunião com especialistas. Em 03 de 
fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública 
de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana da doença 
pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), por meio da Portaria MS n° 188, e conforme 
Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011. A Portaria MS n° 188 também 
estabeleceu o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-
nCoV) como mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta à emergência 
no âmbito nacional, ficando sob responsabilidade da Secretaria de Vigilância em 
Saúde (SVS/MS) a gestão do COE- nCoV. 

A avaliação de risco da OMS, a partir de 27/01/2020, classifica a evolução 
deste evento como de Risco Muito Alto para a China e, de Alto Risco para o nível 
regional e global. Em 30/01/2020, a OMS declarou o surto de Doença Respiratória 
Aguda pelo 2019-nCoV como uma Emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional (ESPII). Assim, todos os países devem estar preparados para conter 
a transmissão do vírus e prevenir a sua disseminação, por meio de vigilância ativa 
com detecção precoce, isolamento e manejo adequados dos casos, 
investigação/monitoramento dos contatos e notificação oportuna. 

 

2- CORONAVIRUS 

 Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O 
novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na 
China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19). 

 Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 
1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em 
decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. 
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 A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da 
vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais 
comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha 
coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1... 

Período de incubação do coronavírus 

 Período de incubação é o tempo que leva para os primeiros sintomas 
aparecerem desde a infecção por coronavírus, que pode ser de 2 a 14 dias.  

Período de transmissibilidade do coronavírus 

 De uma forma geral, a transmissão viral ocorre apenas enquanto persistirem 
os sintomas É possível a transmissão viral após a resolução dos sintomas, mas a 
duração do período de transmissibilidade é desconhecida para o 
coronavírus. Durante o período de incubação e casos assintomáticos não são 
contagiosos. 

Fonte de infecção do coronavírus 

 A maioria dos coronavírus geralmente infectam apenas uma espécie 
animal ou pelo menos um pequeno número de espécies proximamente 
relacionadas. Porém, alguns coronavírus, como o SARS-CoV, podem infectar 
pessoas e animais. O reservatório animal para o coronavírus (COVID-19) ainda é 
desconhecido.  

Quais são os sintomas do coronavírus? 

 Os sinais e sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios, 
semelhantes a um resfriado. Podem, também, causar infecção do trato respiratório 
inferior, como as pneumonias. No entanto, o coronavírus (SARS-CoV-2) ainda 
precisa de mais estudos e investigações para caracterizar melhor os sinais e 
sintomas da doença.  

Os principais são sintomas conhecidos até o momento são: 

• Febre. 

• Tosse. 

• Dificuldade para respirar. 

Como o coronavírus é transmitido? 

 As investigações sobre as formas de transmissão do coronavírus ainda estão 
em andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação 
por gotículas respiratórias ou contato, está ocorrendo. 

 Qualquer pessoa que tenha contato próximo (cerca de 1m) com alguém com 
sintomas respiratórios está em risco de ser exposta à infecção. 
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 É importante observar que a disseminação de pessoa para pessoa pode 
ocorrer de forma continuada. 

 Alguns vírus são altamente contagiosos (como sarampo), enquanto outros 
são menos. Ainda não está claro com que facilidade o coronavírus se espalha de 
pessoa para pessoa. 
 Apesar disso, a transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por 
contato pessoal com secreções contaminadas, como:   

• Gotículas de saliva; 
• Espirro; 

• Tosse; 

• Catarro; 

• Contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão; 

• Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a 
boca, nariz ou olhos. 

 Os coronavírus apresentam uma transmissão menos intensa que o vírus da 
gripe. 

Como prevenir o coronavírus? 

 O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral 
de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o coronavírus. 
Entre as medidas estão: 

• Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 
segundos, respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e 
sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool. 

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 

• Evitar contato próximo com pessoas doentes. 

• Ficar em casa quando estiver doente. 

• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. 

• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. 

 Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de 
contato e de gotículas (máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de 
proteção). 

 Para a realização de procedimentos que gerem aerossolização de secreções 
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respiratórias como intubação, aspiração de vias aéreas ou indução de escarro, 
deverá ser utilizado precaução por aerossóis, com uso de máscara N95. 

Como é feito o tratamento do coronavírus? 

 Não existe tratamento específico para infecções causadas por coronavírus 
humano. No caso do coronavírus é indicado repouso e consumo de bastante água, 
além de algumas medidas adotadas para aliviar os sintomas, conforme cada caso, 
como, por exemplo: 

• Uso de medicamento para dor e febre (antitérmicos e analgésicos). 

• Uso de umidificador no quarto ou tomar banho quente para auxiliar no alívio 
da dor de garanta e tosse. 

 Assim que os primeiros sintomas surgirem, é fundamental procurar ajuda 
médica imediata para confirmar diagnóstico e iniciar o tratamento. 

 Todos os pacientes que receberem alta durante os primeiros 07 dias do início 
do quadro (qualquer sintoma independente de febre), devem ser alertados para a 
possibilidade de piora tardia do quadro clínico e sinais de alerta de complicações 
como: aparecimento de febre (podendo haver casos iniciais sem febre), elevação 
ou reaparecimento de febre ou sinais respiratórios, taquicardia (aumento dos 
batimentos cardíacos), dor pleurítica (dor no peito), fadiga (cansaço) e dispneia 
(falta de ar). 

3- OBJETIVO GERAL 

Descrever as ações e as estratégias de preparação, precaução, prevenção, 
proteção e prontidão, a fim de conter e mitigar os impactos da introdução da 
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) na população. 

4- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Garantir a detecção, notificação, investigação de casos suspeitos de forma 
oportuna; Organizar o fluxo de ações de prevenção e controle do 
Coronavírus; 

• Estabelecer insumos estratégicos na utilização de casos suspeitos; 

• Traçar estratégias para redução da transmissão da doença, por meio do 
monitoramento e controle dos pacientes já detectados; 

• Intensificar ações de capacitação dos profissionais de saúde da rede 
municipal de saúde; Garantir adequada assistência ao paciente, com 
garantia de acesso e manejo clinico adequado; 

• Monitorar e avaliar a situação epidemiológica para orientar a tomada de 
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decisão; 

• Definir as atividades de educação, mobilização social e comunicação que 
serão implementadas. 

5- ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO PLANO 

Este plano foi estruturado em níveis de resposta, baseado nas 
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde 
(MS) e da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) com 
adaptações locais, de forma que toda ação deve ser proporcional e restrita aos 
riscos avaliados e cenários epidemiológicos existentes no município. 

Níveis de Respostas: 

Este plano é composto por três níveis de resposta: Alerta, Perigo Iminente 
e Emergência em Saúde Pública. Cada nível é baseado na avaliação do risco do 
novo Coronavírus afetar o Brasil e seu impacto para a saúde pública. Questões 
importantes são consideradas nessa avaliação:   

• Transmissibilidade da doença, como seu modo de transmissão, eficácia da 
transmissão entre reservatórios para humanos ou humano para humano, 
capacidade de sustentar o nível da comunidade e surtos;   

• Propagação geográfica do novo coronavírus (COVID-19) entre humanos, 
animais, como a distribuição global das áreas afetadas, o volume de 
comércio e viagens entre as áreas afetadas e outras unidades federadas;   

• Gravidade clínica da doença, como complicações graves, internações e 
mortes;   

• Vulnerabilidade da população, incluindo imunidade pré-existente, grupos-
alvo com maiores taxas de ataque ou maior risco de graves doenças;   

• Disponibilidade de medidas preventivas, como vacinas e possíveis 
tratamentos;   

• Recomendações da Organização Mundial da Saúde e evidências científicas 
publicadas em revistas científicas. 

A Secretaria de Vigilância em Saúde destaca que, até o momento, fatos e 
conhecimentos sobre o novo coronavírus (COVID-19) disponíveis são limitados. 
Há muitas incertezas no modo exato de transmissão e os possíveis reservatórios. 
As taxas de letalidade, mortalidade e transmissibilidade não são definitivas e estão 
subestimadas ou superestimadas. As evidências epidemiológicas e clínicas ainda 
estão sendo descrita e a história natural desta doença está sendo construída. As 
informações cruciais para apoiar avaliação dos fatores mencionados, como 
efetividade, transmissibilidade, taxa de complicações, letalidade, mortalidade, 
serão gradualmente disponibilizadas. 

O risco será avaliado e revisto periodicamente, tendo em vista o 
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desenvolvimento de conhecimento científico e situação em evolução, para garantir 
que o nível de resposta seja ativado e as medidas correspondentes sejam adotadas. 

5.1- NÍVEL DE RESPOSTA: ALERTA 

Corresponde a uma situação em que o risco de introdução do COVID-19 no 
Brasil seja elevado e não apresente casos suspeitos. 

5.2- NÍVEL DE RESPOSTA: PERIGO IMINENTE 

Corresponde a uma situação em que há confirmação de caso suspeito. 

5.3-NÍVEL DE RESPOSTA: EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 
 Corresponde a uma situação em que a confirmação de transmissão local do 
primeiro caso de 2019- COVID, no território nacional. 

Atividades por níveis de resposta 

5.1- Alerta: 

# Gestão 

• Instalar o Comitê Municipal de Resposta Rápida ao Coronavírus (CMRR 
COVID19) em caráter temporário; 

• Manter atualizados os contatos da equipe que irá compor o CMRR COVID-
19; 

• Realizar busca de evidências científicas acerca da Infecção Humana pelo 
novo Coronavírus (COVID-19); 

• Identificar fontes de equipamentos e recursos adicionais para a realização 
das ações atribuídas à secretaria de saúde para a execução do plano; 

• Articular áreas estratégicas para verificação dos insumos necessários para 
o enfrentamento da doença; 

• Prover meios para garantir a execução das atividades no nível de alerta; 

• Promover estratégias eficientes de educação permanente para os 
profissionais da rede de saúde no município; 

• Direcionar estratégias de comunicação de massa; 

• Elaborar junto às áreas técnicas materiais informativos/educativos sobre o 
novo Coronavírus; 

• Estabelecer porta vozes com a imprensa; 

• Implantar a sala de situação compartilhada. 

 

# Vigilância à Saúde 

• Minerar, diariamente, notícias com foco na COVID-19; 
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• Atualizar diariamente os gestores da Secretaria de Saúde com resumo 

executivo da mineração de notícias e acompanhamento do cenário 
epidemiológico nacional e mundial, bem como com as mudanças nas 
definições e/ou recomendações da OMS e MS; 

• Sensibilizar os profissionais de saúde da rede pública do município para a 
notificação imediata de casos suspeitos, de acordo com a definição de caso 
vigente, estabelecida pelo MS; 

• Realizar busca ativa nas unidades de saúde municipal com enfoque no 
Coronavírus diariamente; 

• Investigar os rumores e os casos potencialmente suspeitos notificados pelas 
unidades de saúde para verificar se atendem à definição de caso suspeitos 
estabelecidos pelo MS; 

• Comunicar imediatamente ao Centro de Informações Estratégicas de 
Vigilância em Saúde de Minas Gerais (Cievs MG) todo rumor notificado e 
o retorno das investigações; 

• Construir os protocolos de vigilância epidemiológica, referente aos 
instrumentos e fluxos de notificação, investigação de casos suspeitos, 
confirmação de casos, coleta e envio de amostras e monitoramento de casos 
e contatos, em consonância com o protocolo nacional e estadual; 

• Capacitar os profissionais da rede de saúde municipal e privada sobre os 
sinais e sintomas da doença, medidas de prevenção e controle, notificação, 
investigação, bem como atualizá-los sobre o cenário epidemiológico 
nacional e mundial; 

• Sensibilizar turistas, viajantes e profissionais ligados a atividades turísticas 
(profissionais da rede hoteleira, taxistas, motoristas de aplicativos de 
transporte, entre outros) sobre os sinais e sintomas e medidas de prevenção 
da doença; 

• Realizar capacitação de coleta de amostras biológicas para isolamento viral 
para profissionais da rede de saúde municipal e privada; 

• Monitorar o atendimento de casos de Síndrome Gripal (SG) e de 
notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), visando 
reconhecer mudança no comportamento epidemiológico e, principalmente, 
na circulação de vírus respiratórios; 

• Atualizar sala de situação diariamente com cenário epidemiológico, para 
subsidiar a tomada de decisão. 

 

# Atenção em Saúde 

• Elaborar e divulgar o fluxo de atendimento e de isolamento hospitalar e 
domiciliar; 
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• Estimular as unidades a elaborarem o protocolo interno para a assistência 

de casos suspeitos; 

• Definir protocolo do meio de transporte de pacientes para a rede de 
referência Estadual; 

• Sensibilizar profissionais da rede de atenção para garantir o atendimento de 
casos de SG e SRAG visando reconhecer prováveis casos suspeitos do 
Coronavírus; Capacitar os profissionais da rede de saúde municipal sobre a 
COVID-19; 

• Reforçar medidas de precaução para as profissionais e pacientes; 

• Reforçar a aplicação dos protocolos de desinfecção e limpeza de salas e 
equipamentos das unidades de saúde e transportes de pacientes; 

• Providenciar a aquisição e distribuição de todos os insumos, como sabão 
líquido, papel toalha, álcool gel e equipamentos de proteção individual 
(EPI), para abastecer e reforçar a rede de saúde; 

• Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento 
sintomático dos pacientes; 

• Orientar os profissionais da rede de saúde sobre a organização do fluxo de 
serviço farmacêutico no município; 

• Garantir a distribuição do medicamento específico para os casos de SG que 
compreendem a definição clínica para uso do fosfato de oseltamivir , 
Azitromicina na rede de saúde do município; 

• Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito municipal; 

 # Suporte Laboratorial 

• Organizar fluxos para diagnóstico laboratorial de casos suspeitos para a 
infecção humana pelo COVID-19 junto à rede laboratorial para os vírus 
respiratórios. 

• Estabelecer protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo 
COVID-19, de acordo com as recomendações da OMS. 

• Garantir os insumos para diagnóstico da infecção humana pelo COVID-19 
e outros vírus respiratórios para a rede laboratorial. 

• Seguir fluxos de laboratórios de referência para envio de amostras para 
infecção humana pelo COVID-19 e outros vírus respiratórios. 

• Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção humana 
pelo COVID-19 e outros vírus respiratórios. 

• Seguir o fluxo de transporte das amostras  ao laboratório de referência. 

• Estimular os serviços privados sobre a adoção dos protocolos laboratoriais 
da rede pública, para os casos suspeitos de infecção humana pelo COVID-
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19. 

# Assistência Farmacêutica 

• Fazer levantamento de medicamentos para o tratamento de infecção 
humana pelo COVID-19. 

• Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento 
sintomático dos pacientes. 

• Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do 
fluxo de serviço farmacêutico. 

• Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito municipal. 

• Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, 
conforme solicitação a demanda. 

5.2- Perigo Iminente: 

# Gestão 

• Convocar reunião presencial, sempre que se fizer necessário para 
alinhamento da resposta integrada ao enfrentamento da COVID-19; 

• Prover meios para a garantia da continuidade das atividades do plano, no 
nível de perigo iminente; 

• Adquirir, conforme demanda, os insumos essenciais para garantia das ações 
em caráter emergencial; 

• Manter permanente articulação com a Gestão Estadual para apoio mútuo 
quanto ao fluxo dos pacientes às Unidades de Referência, bem como para a 
execução do plano de contingência municipal; 

• Publicar Portaria de recebimento de Gratificação Especial de Eventos 
extraordinários para fortalecer a capacidade instalada de resposta municipal 
no enfrentamento à COVID-19; 

• Garantir apoio imediato para fortalecer as equipes de resposta rápida, 
necessárias ao atendimento de pacientes, busca ativa, detecção, 
acompanhamento e investigação laboratorial e epidemiológica de casos 
suspeitos de COVID-19 e de seus contatos através de contratação de 
profissionais e/ou de autorização de plantão e/ou hora extra; 

• Articular ações de comunicação assertiva de risco para prevenir crises 
sociais, de mídia, econômicas e até políticas decorrentes da transcendência 
do evento e, consequentemente, pânico da população e dos profissionais da 
rede de serviços assistenciais públicos e privados diante do cenário 
epidemiológico da COVID-19; 

• Ampliar a publicidade das informações sobre COVID-19 para a população, 
profissionais de saúde, do turismo e a imprensa; 
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• Compartilhar a sala de situação com gestores estratégicos. 

# Vigilância à Saúde 

• Alertar os gestores estratégicos sobre a mudança no cenário epidemiológico 
e o nível de resposta ativado; 

• Monitorar a evolução clínica dos casos suspeitos internados até a alta e dos 
casos em isolamento domiciliar durante o período de incubação (14 dias) 
ou até o descarte para a COVID-19, diariamente. 

• Realizar levantamento de contatos dos casos notificados para 
monitoramento; 

• Monitorar os contatos dos casos suspeitos, diariamente, durante o período 
de incubação (14 dias) ou até o descarte para COVID-19 do caso índice; 

• Processar os registros de casos suspeitos e de contatos em banco de dados 
local; 

• Elaborar e divulgar para gestores estratégicos, resumo técnico dos casos 
notificados de COVID-19 e informe epidemiológico diariamente; 

• Monitorar e/ou realizar coleta de amostras biológicas para diagnóstico 
laboratorial de casos suspeitos sintomáticos, de acordo com as definições 
de caso vigentes estabelecidas pelo MS; 

• Monitorar o seguimento da amostra para o laboratório de referência até a 
liberação do resultado; 

• Apoiar as unidades de saúde na realização e transporte de coletas de 
amostras biológicas para isolamento viral para COVID-19; 

• Realizar a vigilância de SRAG e influenza para os casos descartados para 
COVID19 que se enquadrem na definição de caso de SRAG, independente 
do resultado para Influenza; 

• Realizar atualizações para os profissionais de vigilância epidemiológica 
distrital e dos núcleos de epidemiologia, conforme a mudança no cenário 
epidemiológico nacional e mundial e o nível de resposta estabelecido. 

# Atenção em Saúde 

• Atender e executar o protocolo interno de assistência a casos suspeitos e 
medidas de isolamento na unidade, até a transferência para a referência, 
quando necessário por meio da central de regulação de leitos do Estado; 

• Disponibilizar o transporte de pacientes graves suspeitos de COVID-19 
pelo SAMU à referência estadual; 

• Notificar imediatamente o caso suspeito ao Cievs ; 

• Realizar a desinfecção e limpeza de salas e equipamentos das unidades de 
saúde; e transportes de pacientes, segundo protocolos; 
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• Garantir a continuidade do abastecimento de insumos como sabão líquido, 

papel toalha, álcool gel e EPI na rede de saúde municipal; 

• Monitorar, rever e estabelecer logística de controle, distribuição e 
remanejamento, conforme aumento da demanda de medicamentos 
sintomáticos para COVID-19 e de fosfato de oseltamivir, azitromicina e 
ivermectina; 

• Divulgar situação epidemiológica entre os profissionais da rede de atenção 
municipal. 

# Suporte Laboratorial 

• Fortalecer os fluxos estabelecidos para o diagnóstico laboratorial de casos 
suspeitos para a infecção humana pelo COVID-19, junto à rede 
laboratorial de referência para os vírus respiratórios. 

• Aplicar os protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo 
COVID-19 de acordo com as recomendações da OMS. 

• Realizar levantamento de capacidade de resposta para o diagnóstico de 
infecção humana pelo Coronavírus. 

• Garantir os insumos para diagnóstico da influenza e outros vírus 
respiratórios para a rede laboratorial. 

• Monitorar os fluxos de transporte para o envio de amostras para os 
laboratórios de referência. 

• Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para o COVID-19 e 
outros vírus respiratórios. 

• Comunicar a vigilância epidemiológica os resultados laboratoriais para 
adoção de medidas de prevenção e controle. 

• Apoiar os laboratórios de referência na realização de diagnóstico de RT-
PCR em tempo real para a infecção humana pelo COVID-19 de acordo 
com os procedimentos e recomendações da OMS. 

# Assistência Farmacêutica 

• Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento 
sintomático dos pacientes. 

• Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do 
fluxo de serviço farmacêutico. 

• Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que 
compreendem a definição clínica para uso do fosfato de oseltamivir, 
azitromicina e ivermectina. 

• Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, 
conforme solicitação a demanda. 
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5.3- Emergência de Saúde Pública: 

# Gestão 

• Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência, Anvisa, 
e outro órgão envolvidos na prevenção e controle do vírus COVID-19. 

•  Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o 
cenário epidemiológico da infecção humana por COVID-19. 

• Articular o desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse 
nível de alerta. 

• Garantir e monitorar estoque estratégico de insumos laboratoriais para 
diagnóstico da infecção humana por COVID-19. 

• Garantir e monitorar estoque estratégico de medicamento para o 
atendimento de casos suspeitos e confirmados para o vírus COVID-19. 

• Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica 
(protocolos, manuais, guias, notas técnicas). 

• Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do vírus 
COVID-19. 

# Vigilância à Saúde 

• Intensificar orientações sobre notificação e investigação de casos 
potencialmente suspeitos de infecção pelo COVID-19. 

• Intensificar identificação de casos potencialmente suspeitos de infecção 
pelo COVID-19. 

• Intensificar a disseminação de informes da OMS, OPAS e MS sobre a 
situação epidemiológica da Infecção Humana pelo COVID-19 para a rede 
de atenção à saúde. 

• Intensificar monitoramento de boas práticas laboratoriais nos 
procedimentos de coleta, armazenamento e transporte de amostras 
biológicas de casos suspeitos de infecção por COVID19. 

• Prestar apoio técnico as ações de Vigilância Epidemiológica desenvolvidas 
equipes dos Distritos Sanitários sempre que necessário. 

• Divulgar as normas e diretrizes do MS para a prevenção e controle da 
infecção humana por COVID-19. 

• Realizar investigação do caso confirmado pela infecção humana da doença 
pelo Coronavírus (COVID-19). 

• Manter a Rede de vigilância e atenção à saúde organizada sobre a situação 
epidemiológica do país e a necessidade de adoção de novas medidas de 
prevenção e controle da infecção humana da doença pelo Coronavírus 
(COVID-19). 
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• Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços 

de saúde. 

• Disponibilizar equipes de resposta rápida para a investigação de casos 
confirmados da infecção humana da doença pelo Coronavírus (COVID- 
19). 

• Conduzir investigação epidemiológica e rastrear contatos de casos suspeitos 
e confirmados da infecção humana da doença pelo Coronavírus (COVID- 
19). 

# Atenção em Saúde 

• Apoiar o funcionamento adequado e oportuno da organização da rede de 
atenção para atendimento ao aumento de contingente de casos de SG, 
SRAG e da infecção humana pelo COVID-19. 

• Apoiar a ampliação de leitos, reativação de áreas assistenciais obsoletas, ou 
contratação de leitos com isolamento para o atendimento dos casos de SG, 
SRAG e da infecção humana pelo COVID19. 

• Orientar, em caso de surto ou epidemia de casos de Coronavírus, a 
organização da rede de atenção à saúde para disponibilidade de UTI que 
atenda a demanda de cuidados intensivos para casos graves, garantido 
adequado isolamento dos mesmos. 

• Reforçar a necessidade de garantir proteção aos profissionais atuantes no 
atendimento aos casos suspeitos ou confirmados da infecção humana por 
COVID-19, nos serviços públicos, conforme recomendações da ANVISA. 

# Suporte Laboratorial 

• Garantir a execução dos fluxos para diagnóstico laboratorial para detecção 
de infecção humana pelo COVID-19, junto à rede laboratorial de 
referência para os vírus respiratórios. 

• Aplicar os protocolos de diagnóstico para a infecção humana pelo 
COVID-19, de acordo com as recomendações da OMS. 

• Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para a infecção 
humana pelo COVID-19 e outros vírus respiratórios. 

• Apoiar e garantir o transporte das amostras  ao laboratório de referência. 

• Apoiar os serviços privados sobre a importância da coleta, fluxo de envio 
e diagnóstico da infecção humana pelo COVID-19, de acordo com os 
protocolos. 

# Assistência Farmacêutica 

• Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento 
sintomático dos pacientes. 



PREFEITURA DE PEDRA DOURADA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

MARÇO-2020 
• Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do 

fluxo de serviço farmacêutico. 

• Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que 
compreendem a definição clínica para uso do fosfato de oseltamivir. 

• Monitorar o estoque de medicamentos. 

• Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, 
conforme solicitação a demanda. 

 

6- FLUXO DE COLETA, ARMAZNAMENTO E ENVIO DA 
AMOSTRA 

 

Exames Material Quando 
coletar 

Armazenamento Transporte 

RT  

PCR 

SWAB 
Combinado 

Imediatamente Manter entre 4º e 
8ºC, envio ao 

LACEN/MS para 
congelamento 

Caixa com 
termômetro e 

Gelox 

Quais os fluídos biológicos que podem ser utilizados 

Tanto espécimens do trato respiratório superior (secreção naso e 
orofaríngea; aspirado/lavado nasofaríngeo; aspirado nasal) bem como as do trato 
inferior (escarro; lavado broncoalveolar; aspirado traqueal), podem ser 
empregados. Sua escolha dependerá dos recursos disponíveis e do estado clínico 
do paciente. 

Orientações gerais: É obrigatório o uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI), tais como luvas, capotes, máscaras, gorros, dispositivo para 
proteção ocular, etc. Deve-se rotular/identificar os frascos com os dados do 
paciente e demais informações necessárias para sua rastreabilidade. O jejum não é 
obrigatório. 

Secreção nasofaríngea: Não utilizar swab com hastes de madeira ou que 
contenham alginato de cálcio. Com o paciente com a cabeça para trás, 
delicadamente introduzir o swab com movimentos rotatórios em uma narina, 
margeando o palato, até atingir a resistência da parede posterior da nasofaringe, 
deixando-o absorver as secreções por alguns segundos. Com outro swab, repetir o 
procedimento na outra narina. Logo em seguida, colocá-los no mesmo frasco 
estéril contendo 2 a 3 ml de meio de transporte para vírus. 
 
Secreção orofaríngea: Não utilizar swab com hastes de madeira ou que 
contenham alginato de cálcio. Com o paciente de boca aberta, utilizando um 
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abaixador de língua e um foco de luz para auxílio, introduzir o swab até a faringe 
posterior, evitando-se tocar na úvula e nas amígdalas. Logo em seguida, colocá-lo 
em outro frasco estéril (diferente do utilizado para a nasofaringe) contendo 2 a 3 
ml de meio de transporte para vírus. 
 
Observação: Atentar para a necessidade de se coletar combinadamente em ambas 
as regiões (naso e orofaringe), em duplicata. 
 

Armazenamento e transporte 

O material pode ser armazenado até o seu processamento por até 72 horas 
após a coleta, se mantido resfriado a 4 ºC. Se houver suspeita que sua chegada ao 
laboratório de apoio/referência se estenda por mais de 72 horas, o material pode 
ser congelado a -70 ºC ou menos. 

Os critérios de rejeição das amostras pelos laboratórios podem variar, mas de 
maneira geral, espécimens de outros fluídos biológicos não recomendados, de 
volume insuficiente, identificados de maneira incorreta e armazenados em 
temperatura inadequada, podem não ser aceitos, devendo assim serem recoletados 
sob condições pré-analíticas adequadas. 

Seu transporte deve ser realizado em recipiente apropriado (caixas térmicas 
de material impermeável e higienizável), contendo gelo reciclável para as amostras 
refrigeradas, e gelo seco para as congeladas. Deverá ser sinalizado na parte externa 
do recipiente, o código padronizado UN 3373 (substâncias infecciosas categoria 
B). O fluxo de envio, e os laboratórios de referência credenciados, estão sendo 
definidos pelo Ministério da Saúde em conjunto com as Secretarias Estaduais de 
Saúde. 
 

7- MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE PARA ASSISTÊNCIA 
AOS CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE INFECÇÃO 
DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 Considerando a importância de orientar todos os profissionais de saúde do 
município de PEDRA DOURADA/MG frente às condutas para prevenção e 
controle de infecção por COVID-19, orientasse que: 

• O serviço de saúde deve garantir que as políticas e práticas internas 
minimizem a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o 
COVID-19; 

• As medidas devem ser implementadas antes da chegada do paciente ao 
serviço de saúde, na chegada, triagem e espera do atendimento e 
durante toda a assistência prestada; 

• O serviço de saúde deve garantir condições adequadas para 
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higienização das mãos (sabonete líquido, lavatório/pia, papel toalha e 
lixeira com abertura sem contato manual além de dispensador com 
preparação alcoólica) e fornecimento de equipamentos de proteção 
individual. 

 

8- MEDIDAS GERAIS 

• Casos suspeitos deverão utilizar máscara cirúrgica e orientados quanto à 
etiqueta respiratória (usar lenços de papel ao tossir, espirar ou tocar em 
secreção nasal); 

• A prática frequente de higienização das mãos deverá ser enfatizada; 

• Além das precauções padrão, deverão ser implementadas precauções 
adicionais para gotícula e contato; 

• Os profissionais de saúde deverão realizar higiene das mãos e utilizar os 
equipamentos de proteção individual – EPI (máscara cirúrgica, avental 
impermeável, luvas de procedimentos assim como gorro e óculos de 
proteção em alguns procedimentos); 

 

9- ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL 
DE URGÊNCIA E TRANSPORTE INTERINSTITUCIONAL 

• Os veículos deverão melhorar sua ventilação para aumentar a troca de ar 
durante o transporte; 

• A limpeza e desinfecção de superfícies internas do veículo deverão ocorrer 
após o transporte, podendo ser utilizado álcool 70%, hipoclorito de sódio 
ou outro desinfetante adequado para esta finalidade; 

• Todos os pacientes suspeitos deverão utilizar máscara cirúrgica durante 
todo o transporte e os profissionais de saúde, equipamentos de proteção 
individual para precaução respiratória e de contato; 

• Realizar/intensificar a higienização das mãos e utilização de preparação 
alcoólica; 

• Realizar comunicação efetiva com o serviço que irá admitir o paciente; 

• Em casos de procedimentos que possam gerar aerossol (IOT, aspiração e 
outros), está indicado o uso de máscara N95 pelos profissionais durante 
todo o transporte; 

• Se possível evitar o transporte interinstitucional, realizando a transferência 
somente mediante justificativa e o paciente em uso de máscara cirúrgica 
obrigatoriamente. 
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 10- ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

• Para agendamento de consultas, orientar pacientes a informar sobre 
sintomas de alguma infecção respiratória assim que chegar ao serviço de 
saúde para execução de ações preventivas tal como a disponibilização de 
máscara cirúrgica; 

• Disponibilizar insumos para higienização das mãos e dispensadores com 
preparação alcoólica nas salas de espera e pontos de assistência, 
incentivando a prática frequente; 

• Garantir a triagem de pacientes suspeitos de infecção pelo Coronavírus ou 
outra infecção respiratória (febre, tosse); 

• Orientar pacientes quanto à etiqueta respiratória, cobrindo boca e nariz 
com lenço de papel ao tossir ou espirrar; realizar higiene nasal com lenço 
descartável; evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; e proceder a 
higienização das mãos; 

• Manter ambientes ventilados e realizar a limpeza e desinfecção de 
superfícies e equipamentos que tenham sido utilizados na assistência ao 
paciente e/ou tocados com frequência pelos pacientes; 

• Não tocar em superfícies próximas ao paciente ou mesmo fora do 
ambiente do paciente com luvas ou outro EPI contaminado; 

• Se necessário transferir o paciente para outro serviço, comunicar 
previamente o serviço referenciado. 

 

11. ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 
 

A assistência odontológica apresenta um alto risco para a disseminação do 
novo coronavírus (SARS-CoV-2), pela alta carga viral presente nas vias aéreas 
superiores e devido à grande possibilidade de exposição aos materiais biológicos, 
proporcionado pela geração de aerossóis durante os procedimentos. Segundo 
publicação da Associação Dentária Americana (ADA - update 19 de março de 
2020), em tempos de surto de COVID-19, os procedimentos  
odontológicos devem se restringir aos emergenciais (que representam risco de 
morte), os quais são citados: sangramento descontrolado; celulite facial ou bactéria 
difusa em partes moles, infecção intra-oral ou extra-oral, com inchaço que 
potencialmente comprometa a via aérea do paciente; e trauma envolvendo ossos 
faciais, com potencial comprometimento das vias aéreas do paciente. 

No entanto, outras publicações sugerem que sejam realizados os atendimento 
em caráter de urgência (que não representam risco de morte). Desta forma, 
recomenda-se ao cirurgião dentista, que se não for clinicamente urgente ou 
emergencial, o procedimento odontológico seja adiado.  
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Quadro 1 – Classificação de procedimentos odontológicos 

EMERGÊNCIA 
(situações que potencializam o risco 

de morte do paciente) 
 
 

URGÊNCIA 
(situações que determinam 

prioridade para o atendimento, mas 
não potencializam o risco de morte 

do paciente) 
• Sangramentos não controlados  
 
• Celulites ou infecções bacterianas 
difusas, com aumento de volume 
(edema) de localização intra-oral ou 
extra-oral, e potencial risco de 
comprometimento da via aérea do 
paciente.  
 
• Traumatismo envolvendo os ossos 
da face, com potencial 
comprometimento da via aérea do 
paciente. 

• Dor odontogênica aguda (Pulpite).  
 
• Pericoronarite  
 
• Alveolite  
 
• Abscessos dentários ou periodontais.  
 
• Fratura dentária que resulta em dor 
ou trauma de tecidos moles bucais.  
 
• Necessidade de tratamento 
odontológico prévio a procedimento 
médico crítico.  
 
• Cimentação de coroas ou próteses 
fixas  
 
• Biópsias  
 
• Ajustes de órteses e próteses que 
estejam causando dor, 
comprometendo a função 
mastigatória. 
 
 • Finalização de tratamento ou troca 
de medicação intracanal.  
 
• Remoção de lesões de cárie extensas 
ou restaurações que estejam causando 
dor.  
 
• Tratamento de necroses teciduais.  
 
• Mucosites 
 
 • Trauma dentário com avulsão ou 
luxação 
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A suspensão temporária de procedimentos eletivos e funcionamento dos 
serviços apenas para casos de emergência/urgência (Quadro 1) é uma estratégia 
recomendada, que pode ser adotada em situações de pandemia para diminuir 
circulação de pessoas e reduzir procedimentos que possam gerar aerossóis e, 
consequentemente, transmissão. A urgência de um procedimento, em tempos de 
COVID-19, deve ser uma decisão baseada em julgamento clínico e ser tomada 
caso a caso. Sugere-se o profissional basear-se na classificação apresentada no 
Quadro 1. Para qualquer procedimento odontológico, os profissionais devem 
tomar uma série de medidas de proteção, de modo a prevenir-se infecções 
cruzadas. 

 

Medidas que devem ser adotadas, considerando diferentes ambientes 
de trabalho, a fim de reduzir o risco de contaminação: 

 

Consultório Odontológico/ Ambulatório:  

 
1. Reforçar a limpeza de superfícies, principalmente as mais tocadas como 

bancadas, armários, torneiras, cadeiras, focos, etc. 
2. Realizar frequentemente a higiene das mãos com água e sabonete líquido 

OU preparação alcoólica a 70%. 
3. Prover infraestrutura e insumos para a higiene das mãos (água, sabonete 

líquido, papel toalha e lixeira com pedal) e dispensador de preparação alcoólica a 
70%. 

4. Usar EPIs (gorro, óculos de proteção, máscara N95/PFF2 ou equivalente, 
protetor facial, avental impermeável e luvas de procedimento) 

4.1. Considerando que, uma das principais vias de contaminação do 
profissional de saúde é no momento de desparamentação, é fundamental que todos 
os passos de higiene de mãos entre a retirada de cada EPI sejam rigorosamente 
seguidos. 

4.2. A utilização de duas luvas com objetivo de reduzir risco de contaminação 
no processo de desparamentarão não está indicada, pois pode passar a falsa 
sensação de proteção. A medida mais eficaz para prevenir contaminação do 
profissional no processo de retirada das luvas é a higienização obrigatória das mãos 
e cumprimento de todos os passos recomendados. 

 4.3. Para recomendações de reutilização pelo mesmo profissional da 
máscara N95/PFF2 ou equivalente, vide tópico específico nessa Nota Técnica. 

5. Preferir radiografias extraorais, como Raio X panorâmico ou Tomografia 
Computadorizada (com feixe cônico) ao Raio X intraoral para a redução do 
estímulo à salivação e tosse. 
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6. Deve ser realizada a aspiração contínua da saliva residual e se possível 

com sistema de sucção de alta potência (bomba a vácuo). A limpeza das 
mangueiras que compõe o sistema de sucção deve ser realizada, ao término de cada 
atendimento, com desinfetante a base de cloro na concentração de 2500mg de cloro 
por litro de água. 

7. Sempre que possível, trabalhar a 4 mãos (EPIs semelhante para ambos). 
8. Utilizar colutório antimicrobiano, pré-procedimento, aplicando-o às 

estruturas bucais através de embrocação com gaze ou bochecho. Recomenda-se o 
uso de agentes de oxidação (ex: peróxido de hidrogênio de 0,5 a 1% ou polvidona 
a 0,2%), com o objetivo de reduzir a carga viral. A clorexidina parece não ser 
eficaz. Realizar este procedimento após redução consistente da saliva residual, por 
aspiração contínua. A indicação do uso de agentes de oxidação é exclusivamente 
para pré-procedimento, não é recomendado o uso contínuo desse produto pelo 
paciente. O bochecho pré-procedimento (15mL da solução por 30 segundos), 
realizado pelo paciente, somente deve ocorrer se o mesmo estiver consciente, 
orientado e contactuante. 

9. Outras medidas para minimizar a geração de aerossóis e respingos 
salivares e de sangue, devem ser tomadas como: 

9.1. Colocar o paciente na posição mais adequada possível. 
9.2. Utilizar sucção/aspiração de alta potência para reduzir quantidade de 

saliva na cavidade oral e estímulo à tosse, além de dique de borracha para reduzir 
a dispersão de gotículas e aerossóis. 

9.3. Evitar o uso de seringa tríplice, principalmente em sua forma em névoa 
(spray), acionando os dois botões simultaneamente; regular a saída de água de 
refrigeração. 

9.4. Sempre que possível, recomenda-se utilizar dispositivos manuais, como 
escavadores de dentina, para remoção de lesões cariosa (evitar canetas de alta e 
baixa rotação) e curetas periodontais para raspagem periodontal. Preferir técnicas 
químicomecânicas se necessário. 

9.5. Não utilizar aparelhos que gerem aerossóis como jato de bicarbonato e 
ultrassom.  
9.6. Sempre que possível, utilizar isolamento absoluto (dique de borracha). 

10. Esterilizar em autoclave todos os instrumentais considerados críticos, 
inclusive canetas de alta e baixa rotação. 

11. Em casos de pulpite irreversível sintomática (DOR), preferir expor a 
polpa por meio de remoção químico-mecânica do tecido acometido, e se possível 
com isolamento absoluto e aspiração contínua. 

12. Sempre que possível, dê preferência às suturas com fio absorvível. 
13. Casos de lesões bucais e maxilofaciais, com potencial risco de morte, 

devem ser admitidos em hospital, imediatamente. 
14. Depois do atendimento, devem-se realizar os procedimentos adequados 

de limpeza e desinfecção ambiental e das superfícies. Após a realização de 
procedimentos em pacientes com suspeita/confirmação de infecção por SARS-
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COV2 está indicada a limpeza e desinfecção concorrente das superfícies do 
consultório odontológico, utilizando preferencialmente um tecido descartável com 
o desinfetante padronizado, com especial atenção para as superfícies de maior 
contato como painéis, foco de iluminação, mesa com instrumental, cadeira 
odontológica, etc. O EPI recomendado para o profissional da limpeza já foi citado 
nessa Nota Técnica. Não é necessário tempo de espera para reutilizar a sala após a 
limpeza e desinfecção. Ao final do dia, deverá ser realizada limpeza terminal de 
toda a área. 

 
 

 

12- DURAÇÃO DAS PRECAUÇÕES E ISOLAMENTO 

• Até que haja informações disponíveis sobre a disseminação viral após 
melhora clínica, a suspensão das precauções e isolamento deve ser avaliada 
individualmente, em conjunto com autoridades de saúde locais, estaduais e 
federais; 

• Para descontinuar medidas de precaução sempre considerar: presença de 
sintomas relacionados à infecção pelo COVID-19 data em que os sintomas 
foram resolvidos, outras condições que exigiriam precauções específicas 
(por exemplo, tuberculose), outras informações laboratoriais que refletem o 
estado clínico, alternativas ao isolamento hospitalar, como a possibilidade 
de recuperação segura em casa. 

 

13- PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE 

• O processamento deve ser realizado de acordo com as características, 
finalidade de uso e orientação dos fabricantes e dos métodos escolhidos, 
respeitando as determinações previstas na RDC 15/12, uma vez que não há 
uma orientação especial quanto ao processamento de equipamentos, 
produtos ou artigos utilizados na assistência a casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19; 

• Respeitar fluxo para recolhimento e transporte de artigos processáveis de 
forma a prevenir a contaminação de pele, mucosas e roupas ou a 
transferência de microrganismos para outros pacientes ou ambientes. 

 

14- LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES 

• Não há uma recomendação diferenciada para a limpeza e desinfecção de 
superfícies em contato com casos suspeitos ou confirmados pelo 
Coronavírus, sendo recomendado que a limpeza das áreas de isolamento 
seja concorrente (diariamente e em todos os períodos), imediata (realizada 
em qualquer momento, quando ocorrem sujidades ou contaminação do 



PREFEITURA DE PEDRA DOURADA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

MARÇO-2020 
ambiente e equipamentos com matéria orgânica) ou terminal (após a alta, 
óbito ou transferência do paciente); 

• Os vírus são inativados pelo álcool a 70% e pelo cloro, deste modo 
preconiza-se a desinfecção com uma destas soluções após realização da 
limpeza; 

• Se a superfície apresentar matéria orgânica visível, recomenda-se que o 
excesso da sujidade seja removido com papel absorvente e posteriormente 
realizar a limpeza e desinfecção desta; 

• Tanto para limpeza quanto desinfecção é necessária a adoção das medidas 
de precaução já citadas (contato e respiratória); 

 

15- PROCESSAMENTO DE ROUPAS 

 Não há necessidade de ciclos de lavagem especial para roupas provenientes 
de casos suspeitos ou confirmados do Coronavírus, entretanto, ressalta-se que deve 
haver o mínimo de agitação e manuseio na retirada da roupa suja além de ser 
necessário acondicionar em saco plástico aquelas com grande quantidade de 
matéria orgânica, observando-se as medidas de precauções já estabelecidas. 

 

16- RESÍDUOS 

 Segundo informações até o presente momento, o COVID-19 pode ser 
enquadrado como agente biológico classe de risco 3, seguindo a Classificação de 
Risco dos Agentes Biológicos/2017, sendo sua transmissão de alto risco individual 
e moderado risco para a comunidade. Deste modo, todos os resíduos provenientes 
da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados desta infecção devem ser 
enquadrados na categoria A1, conforme RDC nº 222/2018, sendo necessário 
acondicionamento em saco branco leitoso e identificado pelo símbolo de 
substância infectante; 

 Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente 
à punctura, ruptura, vazamento e tombamento, com tampa provida de sistema de 
abertura sem contato manual, com cantos arredondados; 

 Estes resíduos devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente 
adequada. 

 

17- ORIENTAÇÕES PARA CUIDADO DOMICILIAR 

• Orientar sobre a necessidade de permanecer em afastamento temporário em 
domicílio, evitando distância dos demais familiares, além de evitar o 
compartilhamento de utensílios domésticos; 

• O paciente deve ser isolado em ambiente privativo com ventilação natural 
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e limitar a recepção de contatos externos; 

• Orientar possíveis contatos quanto à importância da higienização das mãos; 

• O acesso em domicílio deve ser restrito aos trabalhadores da saúde 
envolvidos no acompanhamento do caso. 

 

18- LABORATÓRIO CENTRAL 

 O papel do Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN-MS), que faz 
parte da Rede Nacional de Diagnóstico de agravos de interesse em saúde pública, 
sendo fundamental na identificação de destes agravos e na determinação de sua 
capacidade de disseminação. 

Coleta: 

 Usar equipamento de proteção individual (EPI) adequado, que inclui luvas 
descartáveis, avental e proteção para os olhos ao manusear amostras 
potencialmente infecciosas bem como uso de máscara N95 durante procedimento 
de coleta de materiais respiratórios com potencial de aerossolização (aspiração de 
vias aéreas ou indução de escarro). A realização de coleta de amostra está indicada 
sempre que ocorrer a identificação de caso suspeito. Orienta-se a coleta de aspirado 
de nasofaringe (ANF) ou swabs combinado (nasal/oral) ou também amostra de 
secreção respiratória inferior (escarro ou lavado traqueal ou lavado bronca 
alveolar). 

 É necessária à coleta de 01 amostra respiratória. A coleta deve seguir o 
protocolo de Influenza na suspeita de COVID-19 e ser encaminhada com urgência 
para o LACEN/MS. O LACEN/MS deverá entrar em contato com a CGLAB para 
solicitação do transporte. 

 O profissional de saúde deverá cadastrar o exame no Sistema Gerenciador 
de Ambiente Laboratorial (GAL). No campo “observação” da requisição, 
descrever que: “Amostra de paciente que atende a definição de caso suspeito da 
doença pelo Coronavírus (COVID-19) ”. A amostra deverá estar acompanhada das 
seguintes fichas: requisição do GAL e ficha de notificação de caso suspeito 
(http://bit.ly/2019ncov).  

 

19- DEFINIÇÕES 

Casos Suspeitos: 

Situação 1: Febre*E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 
dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de 
viagem para área com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 
dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou 

Sintomas; OU 
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Situação 2: Febre*E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 
dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de 
contato próximo de caso suspeito para o Coronavírus (COVID-19), nos últimos 14 
dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou 

Sintomas; OU 

Situação 3: Febre*OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 
dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E contato 
próximo de caso confirmado de Coronavírus (COVID-19) em laboratório, nos 
últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. 

Caso Provável: 

 Caso suspeito que apresente resultado laboratorial inconclusivo para 
COVID-19 OU com teste positivo em ensaio de pan-coronavírus. 

Transmissão local: 

 É definida como transmissão local, a confirmação laboratorial de 
transmissão do COVID-19 entre pessoas com vínculo epidemiológico 
comprovado. Os casos que ocorrerem entre familiares próximos ou profissionais 
de saúde de forma limitada não serão considerados transmissão local. 

 As áreas com transmissão local serão atualizadas e disponibilizadas no site 
do Ministério da Saúde, no link: saude.gov.br/listacorona. 

Obs. (*) Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em 
pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam 
ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve 
ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação. 

Notificação Imediata: 

 Os casos suspeitos, prováveis e confirmados devem ser notificados de 
forma imediata pela Rede Assistencial (pública, privada) em todos os níveis de 
atenção (até 24 horas). 

 Orientasse utilizar o formulário FormSUScap, que deverá ser preenchido 
manualmente. 

 O Município que procederá a inserção do caso em sítio eletrônico específico 
disponibilizado pela SVS/MS. 

 Os casos que atendem a definição de caso de Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) devem ser notificados concomitantemente no Sistema de 
Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP – Gripe). 
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