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1. APRESENTAÇÃO 

O Plano Municipal de Contingência contra o Novo Coronavírus (COVID-19) 

apresenta as recomendações técnicas para o desenvolvimento e a estruturação de 

uma vigilância que objetiva informações e orientações aos profissionais de saúde e 

de outros setores quanto aos aspectos epidemiológicos e medidas de prevenção e 

controle do Novo Coronavírus (COVID-19), com vistas a possível ocorrência de 

casos confirmados da doença no municipio de Jaguaré – ES. 

 O Plano abrange diferentes setores da Secretaria de Saúde que deverão atuar de 

forma articulada. Dentre estas estão: a Vigilância Epidemiológica, Vigilância 

Sanitária, Atenção Primária à Saúde, Atendimento de Urgência Unidade Mista de 

Internação (UMI), além das ações de comunicação e divulgação.  

Devido ao aumento do território de circulação do novo Coronavírus e a importação 

de casos suspeitos para o Brasil, surge uma maior probabilidade de propagação 

viral. 

Desta forma, a Secretaria da Saúde de Jaguaré/ES, elabora um Plano de 

Contingência no sentido de controlar a entrada e disseminação do vírus. 
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2. INTRODUÇÃO 

Em 31 de dezembro de 2019 a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi informada 

de um conjunto de casos de pneumonia de causa desconhecida detectados na 

cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. Um novo coronavírus (COVID-19) 

foi identificado como o vírus causador pelas autoridades chinesas em 07 de janeiro 

de 2020. 

Os coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e animais, 

são altamente patogênicos e foram os causadores da Sindrome Respiratória Aguda 

Grave (SARS) e Sindrome Respiratória do Oriente Médio (MERS). 

Em relação à doença pelo novo coronavírus 2019 (COVID-19), a clínica não está 

descrita completamente, como o padrão de letalidade, mortalidade, infectividade e 

transmissibilidade.  

Ainda não há vacina ou medicamentos específicos disponíveis e, atualmente, o 

tratamento é de suporte e inespecífico. 
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3. OBJETIVO 

 
3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do Plano de Contingência do Novo Coronavirus - SARS CoV2 

(COVID-19) é promover a prevenção e evitar a transmissão de casos de infecção 

pelo COVID-19 no município de Jaguaré/ES, assegurar que este disponha e 

disponibilize os meios necessários para atendimento ao paciente suspeito e 

prevenir o agravamento dos doentes por possíveis exposição ao SARS CoV2 

(COVID-19) no município.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Garantir a detecção, notificação, investigação de casos suspeitos de forma 

precoce e adequada; 

 Orientar e recomendar medidas de controle e prevenção da doença, de forma 

ativa, imediata e oportuna;  

 Minimizar riscos à população frente a um caso suspeito de COVID-19; 

 Orientar a adoção de medidas preventivas e indicação de uso de EPI; 

 Estabelecer insumos estratégicos na utilização de casos suspeitos; 

 Definir e assegurar fluxos de referência para atendimento aos casos suspeitos 

SARS CoV2 (COVID-19) no município; 

 Divulgar informações em saúde; 

 

 

4. INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

4.1 Agente Etiológico 

Pertencente à família Coronaviridae, gênero Coronavírus, subdividido em três 

grupos principais, com base em propriedades genéticas e sorológicas. Cada grupo 

inclui muitos vírus que causam problemas de doença no homem, animais ou aves. 

• Ordem: Nidovirales 

• Família: Coronaviridae 

• RNA vírus 
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ATENÇÃO: Até o momento, não há informação suficiente sobre quantos dias 

antes do início dos sinais e sintomas uma pessoa infectada pode transmitir o 

vírus. 

• Infecção em mamíferos e aves 

 

4.2 Período de Incubação 

 O período médio de incubação da infecção por coronavírus é de 5,2 dias, 

podendo chegar até 12,5 dias. 

 

4.3 Modo de transmissão 

 A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com 

secreções contaminadas, como: 

 Gotículas de saliva; 

 Espirro; 

 Tosse; 

 Secreção nasofaríngea; 

 Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a 

boca, nariz ou olhos. 

 

4.4 Suscetibilidade 

Existe suscetibilidade geral em todos os grupos, com idosos e pessoas com doenças 

preexistentes com maior probabilidade de se tornarem casos graves. 

 

4.5 Período de Transmissibilidade 

Apesar da transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV ser em 

média de 07 dias após o início dos sintomas. Dados preliminares do Novo 

Coronavírus (COVID-19) sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo 

sem o aparecimento de sinais e sintomas. 
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4.6 Manifestações clínicas 

O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar de um 

simples resfriado até uma pneumonia severa. No entanto, neste novo coronavírus 

não está estabelecido completamente o espectro, necessitando de mais 

investigações e tempo para caracterização da doença. 

Segundo os dados mais atuais, os sinais e sintomas clínicos referidos são 

principalmente respiratórios, sintomas comuns no início da doença foram febre, 

tosse e mialgia ou fadiga, e sintomas menos comuns foram expectoração, dor de 

cabeça, hemoptise e diarréia. 

 

4.7 Critério de definição de casos 
 

As ações descritas a seguir são embasadas no conhecimento atual sobre o novo 

Coronavírus (COVID-2019) e estão em consonância com as orientações do Plano 

Estadual de Prevenção e controle SARS Cov2 (COVID-19).  

Todo o caso suspeito de Infecção Humana pelo novo Coronavírus deve ser tratado 

como um alerta. 

As ações pertinentes devem ser desencadeadas a partir da definição de caso 

suspeito de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), que no momento 

atual é: 

 

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

Critérios Clínicos  Critérios Epidemiológicos 

 
 
 
 
 

Febre1 e pelo menos um 

sinal/sintoma respiratório 

 
 
 
 
 

 
E 

 histórico de viagem para área com 

transmissão local2 (Alemanha, 

Austrália, Emirados Árabes 

Unidos, Filipinas, França, Irã, 

Itália, Malásia, Camboja, China, 

Coreia do Norte, Coreia do Sul, 

Japão, Singapura, Tailândia e 

Vietnã), nos últimos 14 dias, 

anteriores ao aparecimento dos 

sinais ou sintomas. 



Prefeitura Municipal de Jaguaré 
Secretaria Municipal de Saúde 

Estado do Espírito Santo 

 

10 
 

 
Febre1 e pelo menos um 

sinal/sintoma respiratório 

 

 
E 

histórico de contato próximo de caso 

suspeito para o COVID-19 nos últimos 

14 dias anteriores o aparecimento 

 dos sinais e sintomas. 

1
 Pode não estar presente em alguns pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou pelo 

antitérmico. Nessas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração. 
2
 Define-se como transmissão local a confirmação laboratorial de transmissão de COVID-19 entre 

pessoas com vinculo epidemiológico comprovado. 
 
 

 

Definição de contato próximo 

Estar a aproximadamente dois metros de um paciente com suspeita de caso por 

novo coronavírus, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um 

período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI). O 

contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou 

sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com 

fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado. 

 

Definição de caso provável 

Contato próximo domiciliar de caso confirmado laboratorial, que apresentar febre 

E/OU qualquer sintoma respiratório, dentro de 14 dias após o último 

contato com o paciente. 

 

Definição de caso confirmado 

A) Critério Laboratorial: Resultado positivo em RT-PCR, pelo protocolo Charité. 

B) Critério Clínico-epidemiológico: Contato próximo domiciliar de caso 

confirmado laboratorial, que apresentar febre E/OU qualquer sintoma 

respiratório, dentro de 14 dias após o último contato com o paciente e para o 

qual não foi possível a investigação laboratorial específica. 

 

Definição de caso descartado 

Casos suspeito com resultado laboratorial negativo para Coronavírus ou 

confirmação laboratorial para outro agente etiológico. 
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Definição de caso excluído 

Caso notificado que não se enquadrar na definição de caso suspeito. Nessa 

situação o registro será excluído da base de dados estadual. 

 

 

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. 

 

 

5. CLASSIFICAÇÃO DOS CASOS 
 

As infecções por COVID-19 têm um amplo espectro de sintomas. 
 

Classificação de casos sintomáticos adotada pela Organização de Saúde (OMS): 
 

 Doença não complicada – quadro compatível com infecção de vias aéreas 

superiores, sem sinais de desidratação, dispneia, sepse ou disfunção de órgãos. Os 

sinais e sintomas mais comuns são: febre, tosse, dor na garganta, congestão nasal, 

cefaleia, mal-estar e mialgia. Imunossuprimidos, idosos e crianças podem apresentar 

quadro atípico. 

  

 
 

 

 Pneumonia sem complicações – infecção do trato respiratório inferior sem 

sinais de gravidade. 

 
 
 

 

 Pneumonia grave, Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA), 

Sepse e Choque séptico: 

 

 

Pacientes nesta condição clínica considerar internação/isolamento 
domiciliar. 

Pacientes nesta condição clínica deverão ser internados. 
 

Pacientes nesta condição clínica deverão ser internados, considerar 
possibilidade de UTI. 
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6. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

6.1 Precauções padrão 

 
Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção por SARS CoV-2. A melhor 

maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. O MS sempre 

recomenda ações preventivas diárias para ajudar a prevenir a propagação de vírus 

respiratórios, incluindo: 

 Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 40 

segundos. 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; 

 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. 
 

Esses são hábitos diários que podem ajudar a impedir a propagação de vários 

vírus, inclusive o novo coronavírus. 

 

6.2 Medidas de prevenção com paciente:  

 Caso o paciente entre em contato por telefone, relatando quadro gripal o 

médico fornece as orientações necessárias, evitando assim que o paciente venha 

para UMI sem necessidades, conforme permitido pelo Conselho Federal de 

Medicina (CFM); 

 Indivíduos com quadro gripal terão atendimento prioritário; 

 Reconhecimento precoce e imediato de paciente com sintomas gripais, oferta 

de máscara cirúrgica aos mesmos e atendimento do paciente no consultório 

exclusivo; 

 Caso o paciente não tenha sinais de gravidade, orientar o isolamento domiciliar 

do mesmo e de seus contactantes domiciliares e fornecer informe com sinais de 

alerta e medidas de precaução (em anexo); 
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IMPORTANTE: Em nenhuma hipótese o EPI deve ser compartilhado entre os 

trabalhadores. 

 Após orientação o médico deverá preencher o Termo de Declaração e o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. (em Anexo) 

 

 Suspenso os atendimentos e procedimentos ambulatoriais; 
 
 
 
 

 
 

 

6.3 Medidas de prevenção para os profissionais: Atenção Primária à Saúde e 

Unidade Mista de Internação- UMI 

 

 Os profissionais que fizerem atendimento ao paciente deverão estar 

paramentados devidamente com equipamentos de proteção individual -EPI 

(preferencial máscara n95, nas exposições por um tempo mais prolongado e 

procedimentos que gerem aerolização; eventualmente máscara cirúrgica em 

exposições eventuais de baixo risco; protetor ocular ou protetor de face; 

luvas; capote/avental); 

 Uso da máscara N95 individual e reutilizável. Pode ser reutilizada pelo mesmo 

profissional por longos períodos, desde que se mantenha íntegra, seca e 

limpa. 

 Manter e aumentar a rotina de higienização dos ambientes com a 

descontaminação de superfícies e tratamento de resíduos da sala restrita; 

 Realizar higiene de mãos, respeitando os cinco momentos de higienização. 

 A provisão de todos os insumos, como sabão líquido, álcool gel e EPI, devem 

ser reforçados pela instituição, bem como higienizantes para o ambiente. 

 O ponto eletrônico está suspenso temporariamente, sendo obrigatório o 

registro manual do mesmo; 

 

 
 
 
 
 

TELEFONES ESTABELECIDOS NO FLUXO PARA CONTATO: 
UMI: 192 e 3769-1002 
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6.4 Compete aos serviços de saúde em relação ao EPI: 
 

 Fornecer os EPI, gratuitamente, aos trabalhadores de acordo com os riscos a 

que estão expostos; 

 Orientar e treinar os trabalhadores sobre o uso adequado, guarda e 
conservação; 

 Substituir imediatamente, quando danificado; 

 Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. 
 

6.5 Compete aos trabalhadores em relação ao EPI: 
 

 Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; 

 Responsabilizar-se pela guarda e conservação; 

 Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio, como por 

exemplo o uso de máscaras molhadas ou amassadas. 

 
 

7. CONDIÇÃO DE TRANSPORTE DO PACIENTE 
 

 Transporte Sanitário exclusivo para transportar paciente suspeito ou 

confirmado de COVID-19; 

 Comunicar imediatamente aos profissionais do serviço de atendimento de 

referência Hospital Roberto A. Silvares caso sintomas graves paciente suspeito ou 

confirmado; 

 Preencher formulário durante a solicitação de vagas e para questionamento de 

acompanhante durante a admissão do paciente, conforme disponibilizado pelo 

hospital de referência (em anexo); 

 Melhorar a ventilação dos veículos para aumentar a troca de ar durante o 

transporte; 

 Durante o transporte o paciente deve utilizar a máscara cirúrgica; 

 Caso o paciente esteja impossibilitado de usar máscara cirúrgica 

(IOT/máscara Venturi), o profissional deverá utilizar máscara N95; 

 Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veiculo após realização do 

transporte. A desinfecção pode ser feita com álcool 70% ou hipoclorito de sódio 1%. 
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8. NOTIFICAÇÃO 
 

A Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19) é uma potencial Emergência 

de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), segundo anexo II do 

Regulamento Sanitário Internacional. Sendo, portanto, um evento de saúde pública 

de notificação imediata. 

A notificação imediata deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido 

disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre 

na definição de suspeito tanto pelo setor público quanto privado e todos os 

casos devem ser notificados ao setor Vigilância Epidemiológica do município. 

A notificação deve ser realizada pelo e-SUS VS e Secretaria de Estado da Saúde do 

Espírito Santo (SESA-ES), será responsável por exportar os dados notificados para 

a base do Ministério da Saúde, conforme NOTA TÉCNICA 02/2020- GEVS/SESA/ES 

de 26 de março de 2020 (em anexo); 

Para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o COVI-19, utilite o telefone de plantão (27 

99849- 1613). Ele estará disponível 24h por dia, 07 dias da semana. Há também o 

email: notifica.es@saude.es.gov.br. 

 

 

9. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

O diagnóstico laboratorial considerado padrão ouro para a identificação do novo 

coronavírus (2019-nCoV), agora denominado SARS-CoV2, continua sendo a RT-

PCR em tempo real. 

Esse exame é realizado nos Centros Nacionais de Influenza (NIC - sigla em inglês 

para National Influenza Center), que são referências para os Laboratórios Centrais 

de Saúde Pública (LACEN). 

O diagnóstico diferencial para o SARS-CoV2 é a pesquisa de Influenza e outros 

vírus respiratórios, no Espírito Santo, é realizado no Laboratório Central de Saúde 

Pública (Lacen-ES) e, de forma complementar, nos NIC. 

 

 

 

mailto:notifica.es@saude.es.gov.br
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9.1 Procedimentos para Diagnóstico Laboratorial 
 

Deve ser realizada a coleta de aspirado de nasofaringe (ANF) ou swabs combinados 

(nasal/oral) ou ainda amostra de secreção respiratória inferior (escarro ou lavado 

traqueal ou lavado bronca alveolar, de todos os casos que se enquadrem nos 

critérios de suspeição clínico e ou epidemiológico. 

A coleta, que independe do início do tratamento, deve ser realizada até o 14º dia do 

início dos sintomas, preferencialmente até o 7º dia. É necessário coletar 01 (uma) 

amostra por paciente. A amostra será encaminhada com urgência para o Laboratório 

Central de Saúde Pública (Lacen). A amostra deve ser mantida refrigerada (4-8ºC) e 

encaminhada ao LACEN, em até 24 horas. 

A amostra deve ser encaminhada ao LACEN, após o cadastramento no Sistema de 

Gerenciamento do Ambiente Laboratorial (GAL). 

A amostra que chegar sem a respectiva ficha poderá não ser processada. 
Para solicitação dos kits de coleta de amostras de nasofaringe, contatar o Lacen.  

Para consulta aos resultados, a unidade demandante deverá acessar o Sistema 

GAL com login e senha da própria unidade. 

 

9.2 Acondicionamento das amostras 
 

As amostras devem ser mantidas refrigeradas (4-8°C) e devem ser processadas 

dentro de 24 a 72 horas da coleta. Manter os tubos na posição vertical (em pé) em 

estantes. O prazo de validade está impresso na etiqueta aderida ao tubo. Na 

impossibilidade de envio dentro desse período, recomenda-se congelar as amostras 

a -70°C até o envio, assegurando que mantenham a temperatura. 

 
9.3 Coleta 
 

A realização de coleta de amostra está indicada sempre que ocorrer a identificação 

de um caso suspeito de COVID-19. A coleta deverá ser realizada por profissional de 

saúde devidamente treinado e em uso de EPI apropriados: avental, óculos de 

proteção touca, luvas e máscara (N95 ou PFF2). 
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Técnicas de coleta de swab combinado 
 

a) Secreção da Nasofaringe 
 

Coletar preferencialmente até o 7º (sétimo) dia após o início dos sintomas. Na técnica 

de swab combinado de nasofaringe e orofaringe, deve ser utilizado exclusivamente 

swab de Rayon (fornecido no kit de coleta). O uso de swab de algodão interfere 

nos resultados em virtude das metodologias moleculares utilizadas. Proceder a 

coleta utilizando três swabs que serão inseridos um na orofaringe e os dois outros, 

um em cada narina. Para a coleta de orofaringe, inserir o swab na porção 

superior da faringe (após a úvula) e realizar movimentos circulares para obter 

células da mucosa, evitando tocar em qualquer parte da boca. 

Proceder da mesma forma com os outros dois swabs nasais que serão inseridos um 

em cada narina até encontrar resistência, realizando movimentos rotatórios. Em 

seguida à coleta, inserir os três swabs em um mesmo tubo contendo o meio de 

transporte específico. Quebrar ou cortar as hastes dos swabs, fechar e identificar 

com nome completo do paciente de forma legível e com caneta resistente a água. 

Manter refrigerado a 4°C (não congelar). 

 

Técnica para a coleta de swab combinado 

 

 

Swab Nasal (02) 

 
 

Swab Oral (01) 

 
 

Swabs (03) em um 

tubo com meio de 

transporte 

 
 

Identificação 
NOME DO PACIENTE 
DATA DA COLETA 
HORA DA COLETA 
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b) Aspirado de Nasofaringe (Pacientes Entubados) 
 

Utilizar a técnica de aspirado de nasofaringe quando a unidade de saúde dispuser 

de frasco coletor de secreção, pois a amostra obtida por essa técnica pode 

concentrar maior número de células. 

Ilustração da técnica para a coleta de aspirado nasofaríngeo. 

 

 
Obs.: frasco coletor de plástico descartável acoplado com sonda nº 6 ½ e com 

controle de vácuo (tipo bronquinho). A coleta de ANF é um processo indolor 

podendo apenas provocar lacrimejamento reflexo. Coletores de muco plásticos 

descartáveis ou equipo de soro acoplado a uma sonda são preferencialmene 

recomendados para a obtenção do espécime. A sonda 

preconizada é a uretral nº 6 com apenas um orifício na ponta. O calibre da sonda é 

variável segundo o fabricante, devendo ser dada preferência à de maior flexibilidade. 

A aspiração pode ser realizada com bomba aspiradora portátil, ou vácuo de parede 

da unidade; não utilizar uma pressão de vácuo muito forte. Durante a coleta, a sonda 

é inserida através da narina até atingir a região da nasofaringe quando então o 

vácuo é aplicado aspirando à secreção para o interior do frasco coletor ou equipo. 

Alternar a coleta nas duas fossas nasais até obter um volume suficiente, aproximadamente 

1 ml de ANF. A quantidade de secreção a ser colhida dependerá da etiologia da IRA, fase 

evolutiva do quadro clínico e do grau de hidratação do paciente. Pacientes febris 

apresentam secreção espessa. Após nebulização com soro fisiológico a secreção é mais 

fluida e abundante. Consequentemente, mais fácil de ser obtida. Não insistir se a coleta não 

alcançar o volume desejado (mais ou menos 1 ml), pois poderá ocasionar lesão de mucosa. 

Após aspirar a secreção nasofaríngea com o coletor próprio, inserir a sonda de 

aspiração no frasco contendo 3 ml de meio de transporte viral ou em PBS pH 7,2 e 
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aspirar todo o meio para dentro do frasco coletor. Manter refrigerado a 4°C (não 

congelar) até o acondicionamento. 

 
Fluxo de Acondicionamento e Transporte das Amostras 
 

 

 

 
 

1- Cortar 

extremidades dos 

swabs para 

fechamento do 

tubo 

 

 

 
 

2- Identificar 

tubo 

contendo 

swabs 

 

 

 
 

3- Acondicionar 

em pote anti-

vazamento 

 

 

 
 

4- Colocar em isopor 

com gelox para 

transporte 

 
Identificadas as amostras com o nome do paciente e data da coleta, acondicionar 

em frasco plástico na posição vertical depois lacrar evitando vazamento. Colocar em 

caixa (térmica) de paredes rígidas com gelox suficiente para manter a temperatura 

adequada de refrigeração (4 a 8ºC) até a chegada ao LACEN/ES no prazo máximo 

de 24 horas. 

A documentação necessária (ficha de investigação) deverá ser colocada dentro de 

um envelope e presa sobre a tampa da caixa com a identificação do destinatário. 

O LACEN receberá as amostras de segunda a sexta de 7:00 às 16:00hs e sábado 

em regime de plantão de 7:00 às 12:00 h. 

 

10. REDE ASSISTENCIAL E REGULAÇÃO DO ACESSO DA ASSISTÊNCIA NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS) E UNIDADE MISTA DE INTERNAÇÃO 
(UMI) 

10.1Cuidados com o paciente 

 Identificar precocemente pacientes suspeitos; 

 Pacientes suspeitos deverão utilizar máscara cirúrgica desde o momento em 

que forem identificados na triagem, até sua chegada ao local de isolamento, que 
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deverá ocorrer o mais rápido possível; 

 Qualquer pessoa que entrar em contato com o caso suspeito deverá utilizar 

EPI (preferencial máscara N95, nas exposições por tempo mais prolongado e nos 

procedimentos que gerarem aerolização. Eventualmente usarão máscara cirúrgica em 

exposições eventuais de baixo risco; protetor ocular ou protetor de face; luvas; 

capote/avental); 

 Realizar higiene das mãos, respeitando os cinco momentos de higienização; 

 A provisão de todos os insumos, como sabonete líquido, preparação alcoólica 

e EPI, devem ser reforçados pela instituição, bem como os higienizantes para 

ambiente; 

 Alguns casos confirmados ou suspeitos para o SARS Cov-2 poderão não 

necessitar de hospitalização, podendo esses serem acompanhados em domicílio. 

Porém, é necessário avaliar cada caso, levando-se em consideração se o ambiente 

residencial está adequado para a internação domiciliar e se o paciente será capaz 

de seguir as medidas de precaução recomendadas pela equipe de saúde. Se a 

opção for o isolamento domiciliar fornecer informe com sinais de alerta e medidas de 

precaução (em anexo); 

 . Após orientação o médico deverá preencher o Termo de Declaração e o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (em Anexo); 

 A Unidade de Saúde deverá manter atualizado os Programas de Operação 

Padrão (POPs). 

 

10.2 Medidas de Prevenção e Controle 

Não existe vacina para SARS CoV-2. A melhor maneira de prevenir a infecção é 

evitar exposição ao vírus. No momento, não há comprovação que o SARS COV-2 

esteja circulando no Brasil. Portanto, não há precauções adicionais recomendadas 

para o público em geral. No entanto, o MS sempre recomenda ações preventivas 

diárias, para ajudar a prevenir a propagação de vírus respiratórios, incluindo lavar 

as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 40 segundos. Se não 

houver água e sabão, 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 e/ou que apresentem sinais e 

sintomas; 
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 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; 

 No caso de apresentar sinais e sintomas procurar a Unidade de Saúde; 

 Seguir todas as orientações feitas pela equipe de saúde. 

 Importante: Recomenda-se que a Unidade de Saúde (US), ao qual o paciente 

em isolamento domiciliar esteja vinculado seja responsável pelo seu 

acompanhamento durante os 14 dias. Este acompanhamento implica em: 

 Verificar a curva térmica diária; 

 Verificar se os sintomas estão regredindo; 

 Verificar o aparecimento de sinais de agravamento. Nesse caso, providenciar 

a remoção do paciente ao hospital de referência e informar a vigilância 

epidemiológica; 

  A US também será responsável pela dispensação diária do Oseltamivir. 

Se for afastado o diagnóstico de novo coronavirus, a unidade de saúde deverá 

devolver o restante da droga não utilizada ao hospital de referência ou para a 

vigilância epidemiológica, conforme o fluxo de distribuição do Oseltamivir. 

 
10.3 Outras Medidas que Evitam a Transmissão de Vírus Respiratórios 

Higienização das mãos: As mãos devem ser higienizadas em momentos essenciais 

e necessários, de acordo com o fluxo de cuidados assistenciais. A ação correta no 

momento certo é a garantia de cuidado seguro para os pacientes. 

 

10.4 Cinco momentos 
 

 Antes de tocar o paciente. 

 Antes de realizar procedimento limpo/asséptico: 

 Antes de manusear um dispositivo invasivo, independentemente do uso ou não 

de luvas. 

 Ao se mover de um sítio anatômico contaminado para outro, durante o 

atendimento do mesmo paciente. 

 Após o risco de exposição a fluidos corporais ou excreções: 

 Após contato com fluidos corporais ou excretas, membranas, mucosas, pele 
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não íntegra ou curativo. 

 Ao se mover de um sítio anatômico contaminado para outro durante o 

atendimento do mesmo paciente. 

 Após remover luvas esterilizadas ou não esterilizadas. 

 Após tocar o paciente: 

 Antes e depois do contato com o paciente. 

 Após remover luvas esterilizadas ou não esterilizadas. 

 Após tocar superfícies próximas ao paciente: 

 Após contato com superfícies e objetos inanimados (incluindo equipamentos 

para saúde) nas proximidades do paciente. 

 Após remover luvas esterilizadas ou não esterilizadas. 

O isolamento domiciliar é recomendado UNICAMENTE para casos suspeitos com 

vínculo e sinais e sintomas compatíveis exclusivamente com SG e que não 

pertençam a nenhum grupo de risco para complicações e óbito pela doença, bem 

como se as condições do domicílio forem adequadas. 

 Durante o isolamento domiciliar o serviço de saúde deve orientar: 

 Utilizar máscara cirurgica descartável; 

 Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal; 

 Evitar tocar olhos, nariz e/ou boca; 

 Lavar as mãos frequentemente com sabão e água, especialmente depois de 

tossir e espirrar; 

 Permanecer em ambiente isolado; 

 Manter o ambiente isolado; 

 Evitar contato próximo com pessoas de maneira geral. 

Importante: recomenda-se que a Unidade de Saúde, a qual o paciente em 

isolamento domiciliar estiver vinculado, seja responsável pelo controle e 

monitoramento do paciente e de seus familiares por 14 dias. 

 Este acompanhamento implica em: 

 Verificar a curva térmica diária; 

 Verificar se os sinais e sintomas estão regredindo; 

 Verificar a progressão de sinais e sintomas, e possível agravamento, tais como: 

recrudescimento da febre e/ou surgimento de dispneia. Nesse caso, providenciar a 
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remoção do paciente para o hospital de referência e informar à Vigilância 

Epidemiológica. 

 
11. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 

11.1Cuidados com o paciente 

 Identificar e isolar precocemente pacientes suspeitos (precaução padrão, por 

contato e gotículas). 

 Os pacientes suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento em 

que forem identificados até sua chegada ao local de isolamento, que deve ocorrer o 

mais rápido possível. 

 Realizar higiene de mãos, respeitando os 5 momentos de higienização 

(consultar tópico – Informações detalhadas). 

 Imediatamente antes da entrada no quarto, devem ser disponibilizadas 

condições para a higienização das mãos: dispensador de preparação alcoólica; 

lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido; suporte para papel toalha 

abastecido; lixeira com tampa e abertura sem contato manual. 

 Limitar a movimentação do paciente para fora da área de isolamento. Se 

necessário o deslocamento, manter máscara cirúrgica no paciente durante todo o 

transporte. 

 Qualquer pessoa que entrar no quarto de isolamento, ou entrar em contato com 

o caso suspeito, deve utilizar EPI (preferencial máscara n95, nas exposições por um 

tempo mais prolongado e procedimentos que gerem aerolização; eventualmente 

máscara cirúrgica em exposições eventuais de baixo risco; protetor ocular ou 

protetor de face; luvas; capote/avental). 

 Nos casos em que forem necessários acompanhantes, orientar quanto à 

importância da higienização das mãos. 

 A provisão de todos os insumos como sabão líquido, álcool gel, EPI devem ser 

reforçados pela instituição, bem como higienizantes para o ambiente. 

 

11.2 Medidas de Isolamento 

 O paciente deve ser mantido em isolamento respiratório para gotículas em 

quarto privativo. 

 O quarto deve ter a entrada sinalizada com um alerta referindo para doença 
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respiratória (gotículas), a fim de limitar a entrada de pacientes, visitantes 

e profissionais que estejam trabalhando em outros locais do hospital. 

 O acesso deve ser restrito aos trabalhadores da saúde envolvidos no 

atendimento do indivíduo no serviço de saúde. 

 

11.3 Referência Hospitalar 

 

Hospitais Regional de 
referência 

Nº de leitos 
total 

Nº de 
leitos de 

UTI 

Nº de 
leitos de 

isolament
o 

Porta 
aberta 

Hospital Roberto A. 
Silvares 

Norte 192 20 0
2 

Sim 

 

11.4 Diagnóstico Clinico 
 

O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como síndrome gripal. O 

diagnóstico depende da investigação clínico-epidemiológica e do exame físico. É 

recomendável que todos os casos de síndrome gripal seja questionado o histórico de 

viagem para o exterior ou contato próximo com pessoas que tenham viajado para o 

exterior. Essas informações devem ser registradas no prontuário do paciente para 

eventual investigação epidemiológica. 

 

11.5 Diagnóstico diferencial 
 

As características clínicas não são específicas e podem ser similares àquelas 

causadas por outros vírus respiratórios, que também ocorrem sob a forma de surtos 

e, eventualmente, circulam ao mesmo tempo, tais como influenza, parainfluenza, 

rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírs, outros coronavírus, entre outros.
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11.6 Tratamento  
 

Até o momento não há medicamento específico para o tratamento da Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). No entanto, medidas de suporte 

devem ser implementadas. 

No atendimento, deve-se levar em consideração os demais diagnósticos 

diferenciais pertinentes e o adequado manejo clínico. Em caso de suspeita para 

Influenza, não retardar o início do tratamento com Fosfato de Oseltamivir, 

conforme protocolo de tratamento de Influenza. 

 
QUADRO 1 Recomendações para pessoas que preencham a definição de caso 
suspeito 
 

ISOLAMENTO AVALIAÇÃO ENCAMINHAMENTO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

devem 
utilizar máscara 

local de isolamento, 
que deve ocorrer o 
mais rápido possível. 

 

1. Realizar coleta de 
amostras respiratórias. 
2. Prestar primeiros 
cuidados de assistência. 

Hospital de 
Referência para 
Isolamento e 
tratamento. 
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Fluxo para coleta e diagnóstico laboratorial de casos suspeitos do novo 
coronavírus identificados em estabelecimentos de saúde privados. 
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Fluxograma para atendimento e detecção precoce de COVID-19 nas Unidades 

de Saúde do município para indivíduos por demanda espontânea 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Individuo com FEBRE e/ou sintomas respiratórios 
(tosse, secreção nasal, dificuldade respiratória). 

  

ABORDAGEM INICIAL:  
(A SER REALIZADO PELO PRIMEIRO TRABALHADOR EM CONTATO COM O PACIENTE) 

Viagens nos últimos 14 dias para o exterior? 
Contato próximo de caso confirmado ou suspeito de novo Coronavírus   

(COVID-19)? 

Não  Sim 

Fornecer máscara cirúrgica, encaminhar 
o paciente para ser atendido no 

consultório exclusivo para síndrome 
gripal.  

Na consulta médico confirma se 
o paciente se enquadra nas 

definições de caso 

Sim  

Casos leves orientações para isolamento domiciliar e medidas de 
precauções. Comunicar Vigilância Epidemiológica para proceder 
com coleta de amostra para diagnóstico. 

Casos graves encaminhar a referência 
Hospital Roberto A. Silvares. Comunicar 

a vigilância Epidemiológica para 
acompanhamento do caso. 

Não 

Caso excluído  
Seguir rotina da instituição 
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1. Como identificar e o que fazer diante de sinais de alerta

IDENTIFIQUE: 
 • ALERTA: são sinais de agravamento se apresentar:

 • Qualquer idade: falta de ar, respiração ofegante, sensação de desmaio, sede excessiva, 
piora do mal estar, palpitações, desorientação, vômitos.

 • Criança: respiração acelerada, mal estado geral, recusa na amamentação e, até, convulsões.
 • ATENÇÃO: se algum residente da casa ou pessoas que frequentam regularmente e 

apresentarem sintomas leves, como um resfriado não precisa se apressar, pode ligar para 
equipe de saúde da Atenção Primária à Saúde / Estratégia Saúde da Família.

TOME ATITUDE:
 • Ligue imediatamente para o SAMU 192 ou para o serviço de transporte hospitalar 

informado pela equipe de Atenção Primária à Saúde/Estratégia Saúde da Família em caso 
de aparecimento de qualquer um dos sintomas acima, informando que está em isolamento 
domiciliar por causa do COVID-19. 

2. Adote as seguintes precauções

 • Todas as pessoas da casa devem realizar higiene adequada das mãos, com água e sabão, 
respeitando os cinco momentos de higienização:
 • antes de contato com a pessoa;
 • antes da realização de procedimento (cuidado);
 • após risco de exposição a fluidos biológicos (secreção, catarro, etc)
 • após contato com a pessoa;
 • após contato com as áreas próximas à pessoa, mesmo que não tenha tocado a pessoa, 

cuidando direta ou indiretamente da pessoa.
 • Permanecer em quarto individual bem ventilado, ou seja, manter janelas e portas abertas; 
 • Limitar a movimentação e evitar ao máximo o compartilhamento em outros  espaços da 

casa ( cozinha, sala, banheiro, etc). 
 • Manter a ventilação adequada na casa, principalmente nos espaços compartilhados;
 • Os membros da família devem ficar em salas separadas, se isso não for possível, manter uma 

distância de pelo menos 2 metros da pessoa doente (exemplo, dormir em cama separada);
 • Escolher somente uma pessoa para exercer a função de cuidador. Essa pessoa deve estar em 

boas condições de saúde, sem patologias crônicas (pressão alta, diabetes, etc) associadas 
ou com imunidade baixa;

 • Não permitir visitas durante o período de isolamento domiciliar. A  equipe da Atenção 
Primária à Saúde/Estratégia de Saúde da Família informará quando estiver liberado o 
término do isolamento;

ATIVIDADE POP ATUALIZAÇÃO PROCEDIMENTO PÚBLICO

Atenção Primária 01 08/03/2020 Orientações sobre o isolamento 
domiciliar

Casos suspeitos ou 
confirmados

PROPÓSITO Evitar transmissão intradomiciliar da Doença pelo Coronavírus (COVID-19)
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 •  Enxugar as mãos preferencialmente, com toalha de papel.  Se não disponível, enxugar com 
toalha de pano limpa (exclusiva para a pessoa em isolamento) e substituí-la quando ela 
estiver molhada; 

 • A pessoa em isolamento domiciliar deve ficar o maior tempo possível de máscara cirúrgica, 
e, as pessoas que não toleram a máscara deve cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar com 
a parte de dentro do cotovelo ou com um lenço descartável, descartar os materiais usados 
para a higiene respiratória no lixo exclusivo, lavar as mãos após contato com secreção 
(catarro, etc); evitar entrar em contato com objetos de uso coletivo, se entrar necessitar 
entrar em contato, limpe maçaneta, torneiras e outros objetos de uso coletivo. 

 • O cuidador/familiar: também deve utilizar máscara cirúrgica bem ajustada, que cubra 
adequadamente a boca e nariz, quando estiver no mesmo quarto que a pessoa em 
isolamento domiciliar.

 • As máscaras não podem ser tocadas e/ou manuseadas durante o uso, e orientar a troca da 
máscara, quando esta estiver molhada ou suja;

 •  O cuidador deve evitar o contato direto com secreções orais, respiratórias (catarro, coriza, 
etc), urina, fezes e resíduos. Usar luvas descartáveis sempre que entrar em contato com 
esses fluidos e higiene das mãos antes e depois de remover as luvas e a máscara;

 •  Não compartilhar as roupas de cama e utensílios das pessoas em isolamento domiciliar. 
Estes itens devem ser limpos com água e sabão após o uso e pode ser reutilizado.

 • Limpar diariamente as superfícies tocadas com maior frequência e também toda área 
ocupada pela pessoa em isolamento domiciliar (exemplo: maçaneta da porta, torneiras, 
mesa de cabeceira, quadros ou cabeceira de cama e demais móveis do quarto). Os produtos 
ideais para a realização da limpeza são sabão ou detergente doméstico. Após limpar, passar 
hipoclorito de sódio a 0,5% para desinfectar;

 • Colocar a roupa contaminada em uma bolsa de roupa ou saco plástico, separada das roupas 
dos outros integrantes da casa. Não agitar a roupa suja e evitar contato da pele e da roupa 
com os materiais contaminados. Lavar as roupas, roupas de cama e banho da pessoa em 
isolamento domiciliar, utilizando água e sabão em pó normais ou lavar na máquina de uso 
doméstico comum e secar bem.

 • Descartar as luvas, máscaras e outros resíduos gerados durante o cuidado com a pessoa 
em isolamento domiciliar, em lixeira com tampa no próprio quarto.

Durante o isolamento domiciliar, não conseguindo contato com a equipe da Atenção Primária 
à Saúde/Estratégia de Saúde da Família, entre em contato com o DISQUE SAÚDE 136 para mais 
informações. 
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