
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 

 

 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO: MEDIDAS DE 
CONTENÇÃO AO COVID 19

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO: MEDIDAS DE 
CONTENÇÃO AO COVID 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piúma, 17 de Março de 2020 

PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO: MEDIDAS DE 
CONTENÇÃO AO COVID 19 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INTRODUÇÃO 

 

O Coronavírus tratam-se de

trato respiratório, em uma variedade de animais, incluindo aves e mamíferos

até o momento, identificado s

patógenos de acometimento em humanos, desencadeando 

um breve histórico, nos últimos 20 anos

epidemias mais virulentas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG)

caso da SARS que 

aproximadamente 10%, na China no ano de 2003, assim como, no caso da

síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS)

no período de 2012, uma taxa de letalidade aproximada de

motivo consideradas prioritárias para

emergência. 

Ao findar do ano de 2019

SARS-CoV-2 (COVID-19), 

Wuhan, província de Hubei,

em diversas mídias (SESA

infecção mundialmente, estando declarado pela Organização Mundial de Saúde 

como situação de pandemia.

Operações de Emergência, nível 1, do Ministério da Saúde (MS), coorde

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), para harmonização, planejamento e 

organização das atividades com os atores envolvidos e monitoramento internacional

(BRASIL, 2020). Em 24 de janeiro, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito 

Santo, ativou o Centro de Operações de Emergência (COE), coordenado pela 

Gerência de Vigilância em Saúde (GEVS), para gerenciar as ações de prevenção e 

controle do novo coronavírus
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se de RNA vírus causadores de infecções 

em uma variedade de animais, incluindo aves e mamíferos

até o momento, identificado sete subtipos de coronavírus reconhecidos como 

de acometimento em humanos, desencadeando síndromes gripais. 

os últimos 20 anos, dois deles foram responsáveis por 

epidemias mais virulentas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG)

SARS que apresentou uma elevada taxa de 

, na China no ano de 2003, assim como, no caso da

respiratória do Oriente Médio (MERS), a qual emergiu na Arábia Saudita

, uma taxa de letalidade aproximada de 30%

motivo consideradas prioritárias para pesquisa e desenvolvimento

no de 2019 (31 de dezembro), uma nova subespécie de coronavírus

19), fora identificado inicialmente na C

Wuhan, província de Hubei, apresentando um alto poder de morbidade, ex

(SESA-ES, 2020), o qual vem se expandindo pelo índice de 

infecção mundialmente, estando declarado pela Organização Mundial de Saúde 

como situação de pandemia.Em 22 de janeiro, ocorreu ativação do Centro de 

Operações de Emergência, nível 1, do Ministério da Saúde (MS), coorde

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), para harmonização, planejamento e 

organização das atividades com os atores envolvidos e monitoramento internacional

. Em 24 de janeiro, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito 

ou o Centro de Operações de Emergência (COE), coordenado pela 

Gerência de Vigilância em Saúde (GEVS), para gerenciar as ações de prevenção e 

controle do novo coronavírus(SESA-ES), com emissão de boletins epidemiológicos e 

RNA vírus causadores de infecções que acometem o 

em uma variedade de animais, incluindo aves e mamíferos, sendo, 

coronavírus reconhecidos como 

síndromes gripais. Sobre 

, dois deles foram responsáveis por 

epidemias mais virulentas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), como no 

apresentou uma elevada taxa de letalidade, de 

, na China no ano de 2003, assim como, no caso da 

emergiu na Arábia Saudita, 

30%, sendo por este 

pesquisa e desenvolvimento, no contexto de 

, uma nova subespécie de coronavírus, 

fora identificado inicialmente na China,na cidade de 

alto poder de morbidade, expressa 

qual vem se expandindo pelo índice de 

infecção mundialmente, estando declarado pela Organização Mundial de Saúde 

Em 22 de janeiro, ocorreu ativação do Centro de 

Operações de Emergência, nível 1, do Ministério da Saúde (MS), coordenado pela 

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), para harmonização, planejamento e 

organização das atividades com os atores envolvidos e monitoramento internacional 

. Em 24 de janeiro, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito 

ou o Centro de Operações de Emergência (COE), coordenado pela 

Gerência de Vigilância em Saúde (GEVS), para gerenciar as ações de prevenção e 

, com emissão de boletins epidemiológicos e 
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sensibilização de gestores a parti

em prol da prevenção de casos importados

Aliado a este ensejo, e considerando ainda que com os casos de 

pelo novo coronavírus SARS

possibilidade do ordenamento jurídico português

liberdade para proteger outro bem constitu

Assim, movidospelos oito casos confirmados para o COVID

Santo, e, ainda, tendo e

comunitária, técnicos do município de Piúma 

no intuito de elaborar estratégias de prevenção e promoção, bem como, padronizar 

os serviços de recuperação a estas e 

caracterizando a importância deste plano de ação frente as ações de contingência 

do vírus, visando a qualidade de vida da população piumense e população visitante.

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA DOENÇA

2.1 Agente Etiológico 

Caracterizado por uma nova espécie de coronavírus, o 

trata-se de RNA vírus da ordem Nidovirales da família Coronaviridae

2020). Os vírus da SARS

Betacoronavírus que infectam some

datransmissão entre humanos e animais na China

Assim, o coronavírus foi isolado pela primeira vez em 1937

1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência d

microscopia, parecendo uma coroa conforme proposto por Tyrrell como um novo 

gênero de vírus (BRASIL, 2020)

Apesar de apresentar poucos estudos clínicos, vem despertando o interesse em 

estudos, visto seu alto 

transmissibilidade. Ainda não há vacina ou medicamentos específicos disponíveis e, 

atualmente, o tratamento é de suporte e inespecífico
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sensibilização de gestores a partir do mês de março no delineamento de estratégias 

em prol da prevenção de casos importados. 

Aliado a este ensejo, e considerando ainda que com os casos de 

pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), foi reaberta a discussão sobre a 

lidade do ordenamento jurídico português, permitindo medidas de restrição da 

liberdade para proteger outro bem constitucionalmente protegido: a saúde.

oito casos confirmados para o COVID-19 no estado do Espírito 

Santo, e, ainda, tendo em vista o registro de um caso tratar

comunitária, técnicos do município de Piúma – ES, se reuniram nestes últimos dias, 

no intuito de elaborar estratégias de prevenção e promoção, bem como, padronizar 

os serviços de recuperação a estas e outras insuficiências respiratórias, 

caracterizando a importância deste plano de ação frente as ações de contingência 

do vírus, visando a qualidade de vida da população piumense e população visitante.

CARACTERIZAÇÃO DA DOENÇA 

Caracterizado por uma nova espécie de coronavírus, o SARS-

se de RNA vírus da ordem Nidovirales da família Coronaviridae

. Os vírus da SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2 são da subfamília 

Betacoronavírus que infectam somente mamíferos iniciou, possivelmente, a partir 

entre humanos e animais na China (BRASIL, 2020).

coronavírus foi isolado pela primeira vez em 1937, no entanto, 

1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência d

microscopia, parecendo uma coroa conforme proposto por Tyrrell como um novo 

(BRASIL, 2020). 

pesar de apresentar poucos estudos clínicos, vem despertando o interesse em 

estudos, visto seu alto padrão de letalidade, mortalidade, 

transmissibilidade. Ainda não há vacina ou medicamentos específicos disponíveis e, 

atualmente, o tratamento é de suporte e inespecífico (BRASIL, 2020)

r do mês de março no delineamento de estratégias 

Aliado a este ensejo, e considerando ainda que com os casos de epidemia mundial 

foi reaberta a discussão sobre a 

medidas de restrição da 

cionalmente protegido: a saúde. 

19 no estado do Espírito 

m vista o registro de um caso tratar-se de transmissão 

ES, se reuniram nestes últimos dias, 

no intuito de elaborar estratégias de prevenção e promoção, bem como, padronizar 

as insuficiências respiratórias, 

caracterizando a importância deste plano de ação frente as ações de contingência 

do vírus, visando a qualidade de vida da população piumense e população visitante. 

-CoV-2 (COVID-19), 

se de RNA vírus da ordem Nidovirales da família Coronaviridae (SESA-ES, 

2 são da subfamília 

ciou, possivelmente, a partir 

(BRASIL, 2020). 

o entanto, apenas em 

1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na 

microscopia, parecendo uma coroa conforme proposto por Tyrrell como um novo 

pesar de apresentar poucos estudos clínicos, vem despertando o interesse em 

padrão de letalidade, mortalidade, infectividade e 

transmissibilidade. Ainda não há vacina ou medicamentos específicos disponíveis e, 

(BRASIL, 2020). 
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2.2 Doença 

De acordo com relatos, o

respiratória aguda grave (SARS

patogenia e responsáveis por causar 

2020). 

Cabe destacar que até o momento,estudos registraram

que podem induzir doença no trato respiratório superior e eventualmente inferior, em 

pacientes imunodeprimidos, bem como

com comorbidades, jovens e idosos

Nesse contexto de pandemia, o coronavírus apresenta c

e casos, a descrição B34.2

não especificada junto ao 

19). 

 

2.3 Reservatório e Modo de transmissão

Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies de 

animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus 

animais podem infectar pessoas e depois se espalhar entre elas, como aconteceu 

com o MERS-CoV e SARSCo

doenças respiratórias causados por COVID

ligação com um grande mercado de frutos do mar e animais vivos, sugerindo que a 

disseminação ocorreu de animais para pessoas. No 

de pacientes supostamente não teve exposição ao mercado de animais, indicando 

também a ocorrência de disseminação de pessoa para 

As autoridades chinesas relatam que a disseminação sustentada de pessoa pa

pessoa está ocorrendo na China. Casos de transmissão pessoa

relatado em outros países, como Estados Unidos, Alemanha, Japão e Vietnã.
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De acordo com relatos, o coronavírus (COVID-19) desencadeia uma

grave (SARS-CoV-2), demonstrando elevado padrão de 

e responsáveis por causar ainda síndrome gastrointestinal

Cabe destacar que até o momento,estudos registraram quatro tipos de coronavírus 

duzir doença no trato respiratório superior e eventualmente inferior, em 

pacientes imunodeprimidos, bem como, afetar especialmente crianças, pacientes 

com comorbidades, jovens e idosos (SESA-ES, 2020).  

Nesse contexto de pandemia, o coronavírus apresenta como o código para registro 

B34.2, descrito como Infecção por coronavírus 

especificada junto ao CID 10 - Infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID

Reservatório e Modo de transmissão 

Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies de 

animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus 

animais podem infectar pessoas e depois se espalhar entre elas, como aconteceu 

CoV e SARSCoV. No início, muitos dos pacientes com surtos de 

doenças respiratórias causados por COVID-19 em Wuhan, na China, tinham alguma 

ligação com um grande mercado de frutos do mar e animais vivos, sugerindo que a 

disseminação ocorreu de animais para pessoas. No entanto, um número crescente 

de pacientes supostamente não teve exposição ao mercado de animais, indicando 

também a ocorrência de disseminação de pessoa para pessoa (SESA

As autoridades chinesas relatam que a disseminação sustentada de pessoa pa

pessoa está ocorrendo na China. Casos de transmissão pessoa

relatado em outros países, como Estados Unidos, Alemanha, Japão e Vietnã.

desencadeia uma síndrome 

2), demonstrando elevado padrão de 

síndrome gastrointestinal (BRASIL, 

quatro tipos de coronavírus 

duzir doença no trato respiratório superior e eventualmente inferior, em 

afetar especialmente crianças, pacientes 

o código para registro 

Infecção por coronavírus de localização 

Infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-

Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies de 

animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus 

animais podem infectar pessoas e depois se espalhar entre elas, como aconteceu 

V. No início, muitos dos pacientes com surtos de 

19 em Wuhan, na China, tinham alguma 

ligação com um grande mercado de frutos do mar e animais vivos, sugerindo que a 

entanto, um número crescente 

de pacientes supostamente não teve exposição ao mercado de animais, indicando 

(SESA-ES, 2020). 

As autoridades chinesas relatam que a disseminação sustentada de pessoa para 

pessoa está ocorrendo na China. Casos de transmissão pessoa-pessoa já foi 

relatado em outros países, como Estados Unidos, Alemanha, Japão e Vietnã. 
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Estudos demonstram ainda que a transmissão em instituições de saúde, como 

hospitais, também pode ocorrer,

Quando da disseminação de pessoa para pessoa que ocorreu com MERS

SARS-CoV, acredita-se que tenha ocorrido principalmente por meio de gotículas 

respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tos

à maneira como a influenza e outros patógenos respiratórios se espalham. Tendo 

sido identificado também transmissão por aerossóis em pacientes submetidos a 

procedimentos de vias aéreas, como a intubação oro traqueal ou aspiração d

aéreas. 

Considerando que a disseminação de MERS

geralmente ocorre após contatos próximos, é fundamental a utilização do uso de 

EPIs (equipamentos de proteção individual) a todos os profissionais de saúde 

atuantes no município garantindo a efetividade no controle de transmissão e ainda a 

disponibilidade de máscaras a indivíduos sintomáticos respiratórios.

 

2.4 Período de incubação

Estudos revelam que o período médio de incubação da infecção por coronavírus é 

de 5,2 dias, podendo chegar até 12,5 dias. Contudo, por medidas de prevenção e 

recomendações do Ministério da Saúde, o período de quarentena corresponderá a 

14 dias. 

 

2.5 Período de Transmissibilidade

Apesar da transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS

de 7 dias após o início dos sintomas. Dados preliminares do Novo Coronavírus 

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

aparecimento de sinais e sintomas

 

2.6 Suscetibilidade e Imunidade

A suscetibilidade é geral, por 

sabe se a infecção em humanos que não evoluíram para o óbito
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Estudos demonstram ainda que a transmissão em instituições de saúde, como 

hospitais, também pode ocorrer, já tendo sido relatados casos na China e França.

Quando da disseminação de pessoa para pessoa que ocorreu com MERS

se que tenha ocorrido principalmente por meio de gotículas 

respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, semelhante 

à maneira como a influenza e outros patógenos respiratórios se espalham. Tendo 

sido identificado também transmissão por aerossóis em pacientes submetidos a 

procedimentos de vias aéreas, como a intubação oro traqueal ou aspiração d

Considerando que a disseminação de MERS-CoV e SARS-CoV entre pessoas 

geralmente ocorre após contatos próximos, é fundamental a utilização do uso de 

EPIs (equipamentos de proteção individual) a todos os profissionais de saúde 

cípio garantindo a efetividade no controle de transmissão e ainda a 

disponibilidade de máscaras a indivíduos sintomáticos respiratórios.

Período de incubação 

Estudos revelam que o período médio de incubação da infecção por coronavírus é 

podendo chegar até 12,5 dias. Contudo, por medidas de prevenção e 

recomendações do Ministério da Saúde, o período de quarentena corresponderá a 

Período de Transmissibilidade 

Apesar da transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS

de 7 dias após o início dos sintomas. Dados preliminares do Novo Coronavírus 

19) sugerem que a transmissão possa ocorrer, 

aparecimento de sinais e sintomas. 

Suscetibilidade e Imunidade 

A suscetibilidade é geral, por ser um vírus novo, logo, acerca de

sabe se a infecção em humanos que não evoluíram para o óbito

Estudos demonstram ainda que a transmissão em instituições de saúde, como 

já tendo sido relatados casos na China e França. 

Quando da disseminação de pessoa para pessoa que ocorreu com MERS-CoV e 

se que tenha ocorrido principalmente por meio de gotículas 

se ou espirra, semelhante 

à maneira como a influenza e outros patógenos respiratórios se espalham. Tendo 

sido identificado também transmissão por aerossóis em pacientes submetidos a 

procedimentos de vias aéreas, como a intubação oro traqueal ou aspiração de vias 

CoV entre pessoas 

geralmente ocorre após contatos próximos, é fundamental a utilização do uso de 

EPIs (equipamentos de proteção individual) a todos os profissionais de saúde 

cípio garantindo a efetividade no controle de transmissão e ainda a 

disponibilidade de máscaras a indivíduos sintomáticos respiratórios. 

Estudos revelam que o período médio de incubação da infecção por coronavírus é 

podendo chegar até 12,5 dias. Contudo, por medidas de prevenção e 

recomendações do Ministério da Saúde, o período de quarentena corresponderá a 

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

de 7 dias após o início dos sintomas. Dados preliminares do Novo Coronavírus 

19) sugerem que a transmissão possa ocorrer, independente do 

, logo, acerca de imunidade não se 

sabe se a infecção em humanos que não evoluíram para o óbito, podem propiciar 
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imunidade contra novas 

vida. Até o momento, que se sabe é que a proje

casos está intimamente ligado a transmissibilidade (RO) e suscetibilidade.

 

 

2.7 Manifestações clínicas

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

simples resfriado até uma pneumonia sev

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. O paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade 

para respirar. Até 2 de janeiro de 2020, de 41 pacientes confirmado por exames 

laboratoriais com COVID

pacientes era do sexo masculino (73%); 

subjacentes (32%), a mediana de idade era de 49 anos e os sintomas comuns no 

início da doença foram febre (98%), tosse (76%) e mialgia ou fadiga (44%); sintomas 

menos comuns foram expectoração (28%), dor de cabeça (8%), hemopt

diarreia (3%). Dispneia se desenvolveu em 22 (55%) dos 40 pacientes (mediana do 

tempo do início da doença até a dispneia 8,0 dias) e 26 (63%) dos 41 pacientes 

apresentaram linfopenia.

Outros estudos realizados em fevereiro de 2020, revelaram que

hospitalizados em Wuhan, na China, foram diagnosticados com pneumonia pelo 

COVID-19, sendo observado ainda 

(59,4%), estando estabelecido sobre exame de tomografia computadorizada do 

tórax opacidade em vidro fosco de todos os pacientes.

Uma vez que a mediana entre o início dos sintomas (IS) e a dispnéia foi de 5 dias, 

entre o IS e a admissão hospitalar foi de 7 dias e o IS e a SDRA foi de 8 dias, cerca 

de 34,1% dos pacientes haviam recebido alta hospi

enquanto que os demais seguiam hospitalizados. Por fim, ainda segundo estes 
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 infecções e se essa imunidade seria duradoura por toda a 

que se sabe é que a projeção em relação aos números de 

casos está intimamente ligado a transmissibilidade (RO) e suscetibilidade.

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 

ratórios. O paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade 

para respirar. Até 2 de janeiro de 2020, de 41 pacientes confirmado por exames 

laboratoriais com COVID-19 internados no hospital de Wuhan, a maioria dos 

pacientes era do sexo masculino (73%); menos da metade tinha doenças 

subjacentes (32%), a mediana de idade era de 49 anos e os sintomas comuns no 

início da doença foram febre (98%), tosse (76%) e mialgia ou fadiga (44%); sintomas 

menos comuns foram expectoração (28%), dor de cabeça (8%), hemopt

diarreia (3%). Dispneia se desenvolveu em 22 (55%) dos 40 pacientes (mediana do 

tempo do início da doença até a dispneia 8,0 dias) e 26 (63%) dos 41 pacientes 

apresentaram linfopenia. 

Outros estudos realizados em fevereiro de 2020, revelaram que

hospitalizados em Wuhan, na China, foram diagnosticados com pneumonia pelo 

19, sendo observado ainda febre (98,6%), fadiga (69,6%) e tosse seca 

(59,4%), estando estabelecido sobre exame de tomografia computadorizada do 

em vidro fosco de todos os pacientes. 

Uma vez que a mediana entre o início dos sintomas (IS) e a dispnéia foi de 5 dias, 

entre o IS e a admissão hospitalar foi de 7 dias e o IS e a SDRA foi de 8 dias, cerca 

de 34,1% dos pacientes haviam recebido alta hospitalar e 6 evoluíram ao óbito, 

enquanto que os demais seguiam hospitalizados. Por fim, ainda segundo estes 

duradoura por toda a 

ção em relação aos números de 

casos está intimamente ligado a transmissibilidade (RO) e suscetibilidade. 

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

era. No entanto, neste novo coronavírus 

não está estabelecido completamente o espectro, necessitando de mais 

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

ratórios. O paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade 

para respirar. Até 2 de janeiro de 2020, de 41 pacientes confirmado por exames 

19 internados no hospital de Wuhan, a maioria dos 

menos da metade tinha doenças 

subjacentes (32%), a mediana de idade era de 49 anos e os sintomas comuns no 

início da doença foram febre (98%), tosse (76%) e mialgia ou fadiga (44%); sintomas 

menos comuns foram expectoração (28%), dor de cabeça (8%), hemoptise (5%) e 

diarreia (3%). Dispneia se desenvolveu em 22 (55%) dos 40 pacientes (mediana do 

tempo do início da doença até a dispneia 8,0 dias) e 26 (63%) dos 41 pacientes 

Outros estudos realizados em fevereiro de 2020, revelaram que 138 pacientes 

hospitalizados em Wuhan, na China, foram diagnosticados com pneumonia pelo 

febre (98,6%), fadiga (69,6%) e tosse seca 

(59,4%), estando estabelecido sobre exame de tomografia computadorizada do 

Uma vez que a mediana entre o início dos sintomas (IS) e a dispnéia foi de 5 dias, 

entre o IS e a admissão hospitalar foi de 7 dias e o IS e a SDRA foi de 8 dias, cerca 

talar e 6 evoluíram ao óbito, 

enquanto que os demais seguiam hospitalizados. Por fim, ainda segundo estes 
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estudos, dentre os que receberam alta, a mediana referente aos dias de internação 

foi de 10 dias. 

 

 

 

 

3. Metodologia Proposta

Considerando que ações d

processo saúde x doença

mortalidade (LANA et al.,

de quadro respiratórios como o COVID19 e a in

desencadeados pelos vírus da Dengue, Zika, Chikungunya, considerados 

endêmicos na região. 

Assim, as ações deste plano de ação visam além de ações da recuperação, a partir 

do manejo clínico, incluindo o diagnóstico, coletas, trat

outros procedimentos/encaminhamentos, se necessário, um planejamento em saúde 

voltado para a promoção e prevenção, que serão abordadas a seguir.

 

3.1 Intensificação de Ações de 

Segundo comitê de elaboração deste plano, foram sugeridas a intensificação de 

ações de sensibilização da comunidade, comércio e escolares, focando nas boas 

práticas sanitárias, constando da higienização/sanitização das mãos

ainda a educação permanente em saúde, co

sobre este manual, conforme 

Além disso, a intensificação de inspeções sanitárias, sanções administrativas e 

sanitárias, bem como, emissão de notas recomendatórias e emissão de 

serão realizadas diariamente, conforme necessidades.

Tais sanções serão baseadas no

Humanos de 10 de Dezembro de 19481 refere que o indivíduo tem deveres para 

com a comunidade e que ninguém está
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estudos, dentre os que receberam alta, a mediana referente aos dias de internação 

3. Metodologia Proposta 

Considerando que ações de promoção e prevenção são consideradas primordiais no 

processo saúde x doença, reduzindo consideravelmente taxas de letalidade e 

et al., 2020), sendo válidos tanto para agentes disseminadores 

de quadro respiratórios como o COVID19 e a influenza, tanto para agravos 

desencadeados pelos vírus da Dengue, Zika, Chikungunya, considerados 

as ações deste plano de ação visam além de ações da recuperação, a partir 

do manejo clínico, incluindo o diagnóstico, coletas, tratamento, isolamento e/ou 

outros procedimentos/encaminhamentos, se necessário, um planejamento em saúde 

voltado para a promoção e prevenção, que serão abordadas a seguir.

3.1 Intensificação de Ações de Promoção e Prevenção em Saúde

elaboração deste plano, foram sugeridas a intensificação de 

ações de sensibilização da comunidade, comércio e escolares, focando nas boas 

práticas sanitárias, constando da higienização/sanitização das mãos

ainda a educação permanente em saúde, constando da padronização dos serviços 

sobre este manual, conforme cronograma apresentado no quadro 

Além disso, a intensificação de inspeções sanitárias, sanções administrativas e 

sanitárias, bem como, emissão de notas recomendatórias e emissão de 

serão realizadas diariamente, conforme necessidades. 

Tais sanções serão baseadas no artigo 29.º da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 10 de Dezembro de 19481 refere que o indivíduo tem deveres para 

com a comunidade e que ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas 

estudos, dentre os que receberam alta, a mediana referente aos dias de internação 

e promoção e prevenção são consideradas primordiais no 

, reduzindo consideravelmente taxas de letalidade e 

, sendo válidos tanto para agentes disseminadores 

fluenza, tanto para agravos 

desencadeados pelos vírus da Dengue, Zika, Chikungunya, considerados 

as ações deste plano de ação visam além de ações da recuperação, a partir 

amento, isolamento e/ou 

outros procedimentos/encaminhamentos, se necessário, um planejamento em saúde 

voltado para a promoção e prevenção, que serão abordadas a seguir. 

em Saúde 

elaboração deste plano, foram sugeridas a intensificação de 

ações de sensibilização da comunidade, comércio e escolares, focando nas boas 

práticas sanitárias, constando da higienização/sanitização das mãos, agregado 

nstando da padronização dos serviços 

cronograma apresentado no quadro a seguir. 

Além disso, a intensificação de inspeções sanitárias, sanções administrativas e 

sanitárias, bem como, emissão de notas recomendatórias e emissão de informativos 

artigo 29.º da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 10 de Dezembro de 19481 refere que o indivíduo tem deveres para 

sujeito senão às limitações estabelecidas 
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pela lei com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos 

direitos e liberdades dos outros (…)” e o artigo 16.º da Constituição da República 

Portuguesa (CRP)2 prevê que os preceitos constituci

direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados em harmonia com essa 

declaração. O artigo 5º, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem,3 ao 

consagrar o direito à liberdade, prevê no n.º 1 da alínea e), a possibili

“detenção legal de uma pessoa suscetível de propagar uma doença contagiosa (...)”. 

Também o artigo 26.º da Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e da 

Dignidade do Ser Humano relativa às aplicações da Biologia e da Medicina, 

assinada em Oviedo em 4 de abril de 1997, ratificada pela Resolução da Assembleia 

da República n.º 1/2001, de 3 de janeiro, alude às restrições ao exercício dos 

direitos, como medidas necessárias, numa sociedade democrática, tendo por 

fundamento a proteção de interesses

doenças contagiosas (PEIXOTO 

Além disso, serão utilizados como parâmetros o decreto estadual n

em 16 de março de 2020, no qual estabelece situação de emergência decorrentes 

do coronavírus, permitindo a adequação das secretarias para atendimento a esta 

condicionalidade de saúde.
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pela lei com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos 

direitos e liberdades dos outros (…)” e o artigo 16.º da Constituição da República 

Portuguesa (CRP)2 prevê que os preceitos constitucionais e legais relativos aos 

direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados em harmonia com essa 

declaração. O artigo 5º, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem,3 ao 

consagrar o direito à liberdade, prevê no n.º 1 da alínea e), a possibili

“detenção legal de uma pessoa suscetível de propagar uma doença contagiosa (...)”. 

Também o artigo 26.º da Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e da 

Dignidade do Ser Humano relativa às aplicações da Biologia e da Medicina, 

iedo em 4 de abril de 1997, ratificada pela Resolução da Assembleia 

da República n.º 1/2001, de 3 de janeiro, alude às restrições ao exercício dos 

direitos, como medidas necessárias, numa sociedade democrática, tendo por 

fundamento a proteção de interesses coletivos como a saúde pública, no caso das 

doenças contagiosas (PEIXOTO et al., 2020). 

Além disso, serão utilizados como parâmetros o decreto estadual n

em 16 de março de 2020, no qual estabelece situação de emergência decorrentes 

coronavírus, permitindo a adequação das secretarias para atendimento a esta 

condicionalidade de saúde. 

pela lei com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos 

direitos e liberdades dos outros (…)” e o artigo 16.º da Constituição da República 

onais e legais relativos aos 

direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados em harmonia com essa 

declaração. O artigo 5º, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem,3 ao 

consagrar o direito à liberdade, prevê no n.º 1 da alínea e), a possibilidade de 

“detenção legal de uma pessoa suscetível de propagar uma doença contagiosa (...)”. 

Também o artigo 26.º da Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e da 

Dignidade do Ser Humano relativa às aplicações da Biologia e da Medicina, 

iedo em 4 de abril de 1997, ratificada pela Resolução da Assembleia 

da República n.º 1/2001, de 3 de janeiro, alude às restrições ao exercício dos 

direitos, como medidas necessárias, numa sociedade democrática, tendo por 

coletivos como a saúde pública, no caso das 

Além disso, serão utilizados como parâmetros o decreto estadual no4597 publicado 

em 16 de março de 2020, no qual estabelece situação de emergência decorrentes 

coronavírus, permitindo a adequação das secretarias para atendimento a esta 
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3.2 Cronograma de Ações

 

PERÍODO AÇÃO 

18/03/2020 a 

20/03/2020 

Sensibilização 

em escolares.

18/03/2020 

até 

31/12/2020 

EducaçãoPerm

anente em 

Saúde. 
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e Ações 

 PÚBLICO - 

ALVO 

LOCAL 

Sensibilização 

em escolares. 

Docentes, 

escolares, 

corpo 

pedagógicoe 

demais 

servidores. 

Escolas 

Municipais e 

Estaduais 

EducaçãoPerm

anente em 

Profissionais de 

saúde. 

Unidades 

Sanitárias e 

Setores 

Administrativos

. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Municipais e 

Propagação das 

boas práticas 

sanitárias na 

prevenção de 

comorbidades, e 

etiquetas 

respiratórias, com 

ênfase nas doenças 

respiratórias 

infecciosas. 

Sanitárias e 

Adequação do 

manejo clínico e 

práticas sanitárias, 

dotadas de 

padronização dos 

serviços conforme 

protocolos, notas 

técnicas e 

recomendações do 

Ministério da Saúde. 
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18/03/2020 Reforma e 

Adequação 

das unidades 

Sanitárias. 

18/03/2020 Disponibilidade 

de insumos e 

equipamentos 

de proteção 

individual 

testes de 

diagnóstico 

laboratorial 

para 

atendimento 

nas unidades 

de saúde 

municipais. 
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Reforma e 

Adequação 

das unidades 

 

População em 

geral. 

Unidades 

Básicas de 

Saúde. 

Disponibilidade 

de insumos e 

equipamentos 

de proteção 

individual e 

testes de 

diagnóstico 

laboratorial 

atendimento 

nas unidades 

aúde 

 

População em 

geral. 

Unidades 

Básicas de 

Saúde. 

 

 

 

 

 

Básicas de 

Adequar a 

infraestrutura da 

atenção primária e 

secundária em saúde 

para 

Recepção/acolhimen

to e manejo dos 

portadores de 

síndrome 

respiratória, com 

ênfase para o Covid. 

Básicas de 

Providenciar 

aquisição de 

insumos e EPIs, 

garantindo o 

atendimento nas 

unidades sanitárias 

do município e a 

prevenção de 

transmissão 

comunitária de 

doenças infecciosas, 

com ênfase no 

Covid-19. 
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23/03/2020 

até 

31/12/2020 

Sensibilização 

comunitária 

com 

intensificação 

de visitas 

domiciliares e 

acolhimento.

23/03/2020 

até junho de 

2020 ou 

conforme 

recomendaçõ

es do MS. 

Campanha de 

Imunização 

para 

prevenção da 

Influenza. 

01/04/2020 Ampliação e 

reestruturação 

do Hospital 
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Sensibilização 

comunitária 

intensificação 

de visitas 

domiciliares e 

acolhimento. 

População 

geral. 

Domicílios, 

Unidades 

Básicas e 

Especializadas 

de Saúde, 

comércios e 

estabeleciment

os em geral. 

Campanha de 

Imunização 

prevenção da 

Idosos, crianças 

menores de 5 

anos, 

profissionais de 

saúde e 

portadores de 

doenças 

crônicas 

conforme 

recomendações 

do Programa 

Nacional de 

Imunização.  

Unidades 

Básicas de 

Saúde e 

consultas 

domiciliares a 

acamados. 

Ampliação e 

reestruturação 

do Hospital 

Indivíduos 

sintomáticos 

respiratórios. 

Hospital 

Municipal 

Nossa Senhora 

 

 

 

 

 

Básicas e 

de Saúde, 

comércios e 

Propagação das 

boas práticas 

sanitárias na 

prevenção de 

comorbidades, com 

ênfase nas doenças 

respiratórias e 

etiquetas 

respiratórias.  

Básicas de 

Saúde e 

domiciliares a 

Prevenção para 

influenza, com 

ênfase nas 

síndromes 

respiratórias. 

Nossa Senhora 

Evitar disseminação 

do Covid-19. 
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Municipal para 

atendimento a 

sintomáticos 

respiratórios 

setorizado. 

01/04/2020 Readequar o 

fluxograma e 

cronograma de 

atendimento da 

Atenção 

Primária e 

Secundária de 

saúde, com 

revisão 

periódica de 

cronogramas

01/04/2020 Adesão ao 

Programa 

Saúde na 

Hora, acordado 

com o MS. 

20/04/2020 Estabeleciment

o de reuniões 
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Municipal para 

atendimento a 

sintomáticos 

respiratórios 

 

da Conceição. 

Readequar o 

fluxograma e 

cronograma de 

atendimento da 

Primária e 

Secundária de 

, com 

periódica de 

cronogramas. 

População em 

geral. 

Unidades 

Básicas de 

Saúde e 

Centro Médico 

de 

Especialidades

. 

Adesão ao 

Saúde na 

Hora, acordado 

 

População em 

geral. 

Unidades 

Básicas de 

Saúde do 

União. 

Estabeleciment

o de reuniões 

COE; Poder 

Executivo; e 

Reuniões 

virtuais 

Básicas de 

Saúde e 

Centro Médico 

Garantir o 

atendimento dos 

sintomáticos 

respiratórios leves e 

manutenção do 

atendimento aos 

programas de saúde 

sobre diferentes 

condições de saúde. 

Básicas de 

Saúde do 

Garantir o 

atendimento dos 

sintomáticos 

respiratórios leves e 

manutenção do 

atendimento aos 

programas de saúde 

sobre diferentes 

condições de saúde, 

com ênfase no 

programa saúde do 

trabalhador.  

Esclarecer, 

sensibilizar e 
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periódicas com 

o poder 

judiciário e 

militar.  

06/04/2020 Readequação 

do setor de

vigilância 

epidemiológica

. 

24/04/2020 Garantir a 

fiscalização 

dos comércios, 

indústrias e 

vias públicas, 

conforme 

decretos 

vigentes ou em 

casos de 

“lockdown”.

07/05/2020 Criação da 

Sala de 

Situação. 

 

3.3 Assistência Farmacêutica

No que concerne a assistência farmacêutica, em acordo as 

do Ministério da Saúde, conforme disponibilidade de estoque, os medicamentos, 
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periódicas com 

o poder 

judiciário e 

Poder 

Judiciário. 

programadas. 

Readequação 

do setor de 

epidemiológica

Setor de 

Vigilância em 

Saúde. 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde. 

Garantir a 

fiscalização 

dos comércios, 

indústrias e 

vias públicas, 

vigentes ou em 

casos de 

“lockdown”. 

Fiscalização 

Municipal. 

Vias Públicas, 

Comércios e 

Indústrias. 

Criação da 

Sala de 

COE; Poder 

Executivo; 

Poder 

Legislativo; e 

Poder 

Judiciário. 

Reuniões 

virtuais 

programadas. 

3.3 Assistência Farmacêutica 

No que concerne a assistência farmacêutica, em acordo as 

do Ministério da Saúde, conforme disponibilidade de estoque, os medicamentos, 

 planejar ações de 

saúde no combate 

ao Covid19. 

Municipal de 

Garantir o 

monitoramento e 

investigação de 

casos acometidos 

pelo Covid-19 na 

região. 

Vias Públicas, 

Comércios e 

Garantir o 

cumprimento de 

decretos municipais 

e estaduais vigentes, 

minimizando rico de 

contágio. 

Esclarecer, 

sensibilizar e 

planejar ações de 

saúde no combate 

ao Covid-19. 

No que concerne a assistência farmacêutica, em acordo as recomendações 

do Ministério da Saúde, conforme disponibilidade de estoque, os medicamentos, 
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insumos e correlatos padronizados pela farmácia básica municipal, inclusos na 

Relação Municipal de Medicamentos serão dispensados para o período de 60 a 90 

dias, evitando aglomerados

necessário, poderão ser adotados novos sistemas de distribuição/fornecimento de 

medicamentos, garantindo o uso racional, por meio de entregas domiciliares com 

prescrições e/ou mapas de

No caso de manejo clínico com indicação de isolamento domiciliar, este será 

assistido em sua residência junto a equipe saúde da família e de referência com o 

tratamento prescrito padrão, por meio da farmácia 

central de abastecimento farmacêutico, controlar o estoque e prever novas 

aquisições conforme necessidades de atendimento dos usuários.

Neste momento, a equipe da assistência farmacêutica deverá ser fortalecida 

com recursos humanos e infraestrutura, de modo a atender as necessidades e 

anseios da população, respeitando a política de prevenção e promoção compostas 

neste plano de ação. 

 

3.4Manejo Clínico 

O manejo clínico destinado a recuperação dos indivíduos portadores de 

síndrome respiratória, e, possivel

cumprimento das recomendações do protocolo estadual e municipal serão discutidos 

no próximo tópico deste plano, referente à abordagem destes indivíduos.

Tal conduta encontra

em todas as unidades sanitárias municipais, a nível de atenção primária e 

secundária em saúde. 

 

4. Abordagem aos Sintomáticos Respiratórios

4.1 Critérios de definição de caso

De acordo com o Manual do Ministério da

seguintes critérios na definição de casos
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insumos e correlatos padronizados pela farmácia básica municipal, inclusos na 

Relação Municipal de Medicamentos serão dispensados para o período de 60 a 90 

itando aglomerados. Para tal, conforme perspectiva e novos cenários, se 

necessário, poderão ser adotados novos sistemas de distribuição/fornecimento de 

medicamentos, garantindo o uso racional, por meio de entregas domiciliares com 

prescrições e/ou mapas descritivos dotados de prescrição clínica.

o caso de manejo clínico com indicação de isolamento domiciliar, este será 

assistido em sua residência junto a equipe saúde da família e de referência com o 

tratamento prescrito padrão, por meio da farmácia itinerante. 

central de abastecimento farmacêutico, controlar o estoque e prever novas 

aquisições conforme necessidades de atendimento dos usuários.

Neste momento, a equipe da assistência farmacêutica deverá ser fortalecida 

umanos e infraestrutura, de modo a atender as necessidades e 

anseios da população, respeitando a política de prevenção e promoção compostas 

O manejo clínico destinado a recuperação dos indivíduos portadores de 

e, possivelmente acometidos pelo COVID 19, prevendo o 

cumprimento das recomendações do protocolo estadual e municipal serão discutidos 

no próximo tópico deste plano, referente à abordagem destes indivíduos.

l conduta encontra-se no anexo E, como fluxograma a ser disponibilizado 

em todas as unidades sanitárias municipais, a nível de atenção primária e 

4. Abordagem aos Sintomáticos Respiratórios 

de definição de caso 

De acordo com o Manual do Ministério da Saúde (2020) serão considerados os 

seguintes critérios na definição de casos 

insumos e correlatos padronizados pela farmácia básica municipal, inclusos na 

Relação Municipal de Medicamentos serão dispensados para o período de 60 a 90 

. Para tal, conforme perspectiva e novos cenários, se 

necessário, poderão ser adotados novos sistemas de distribuição/fornecimento de 

medicamentos, garantindo o uso racional, por meio de entregas domiciliares com 

scritivos dotados de prescrição clínica. 

o caso de manejo clínico com indicação de isolamento domiciliar, este será 

assistido em sua residência junto a equipe saúde da família e de referência com o 

 Para tal, caberá a 

central de abastecimento farmacêutico, controlar o estoque e prever novas 

aquisições conforme necessidades de atendimento dos usuários. 

Neste momento, a equipe da assistência farmacêutica deverá ser fortalecida 

umanos e infraestrutura, de modo a atender as necessidades e 

anseios da população, respeitando a política de prevenção e promoção compostas 

O manejo clínico destinado a recuperação dos indivíduos portadores de 

mente acometidos pelo COVID 19, prevendo o 

cumprimento das recomendações do protocolo estadual e municipal serão discutidos 

no próximo tópico deste plano, referente à abordagem destes indivíduos. 

, como fluxograma a ser disponibilizado 

em todas as unidades sanitárias municipais, a nível de atenção primária e 

Saúde (2020) serão considerados os 
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a) Casos Suspeitos

Situação 1: Febre1 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

 

Situação 2: Febre1 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 (2019

dias anteriores ao aparecimento 

 

Situação 3: Febre1 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 (2019

anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.

Entende-se como contato próximo uma pessoa envolvida em qualquer uma das 

seguintes situações: 

1. Estar a dois metros de um paciente com suspeita de caso por 2019

da mesma sala ou área de atendimento (ou aeronaves ou outros meios de 

transporte), por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção 

individual. 

2. Cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência 

médica ou, ainda, nos casos de c

estiver em uso do EPI recomendado.

Vale ressaltar que, conforme recomendações do Ministério da Saúde, a 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.

b) Contato próximo
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s 

Febre1 E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 

dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de 

para área com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias 

anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; OU 

Febre1 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 (2019-nCoV), nos últimos 14 

dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; OU 

Febre1 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 (2019-nCoV) em laboratório, nos últ

anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. 

se como contato próximo uma pessoa envolvida em qualquer uma das 

1. Estar a dois metros de um paciente com suspeita de caso por 2019

área de atendimento (ou aeronaves ou outros meios de 

transporte), por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção 

2. 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 em uso do EPI recomendado. 

conforme recomendações do Ministério da Saúde, a Febre pode 

não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens, 

primidos 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.

Contato próximo 

Febre1 E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 

dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de 

para área com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias 

Febre1 E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 

dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de 

nCoV), nos últimos 14 

Febre1 OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 

dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E contato próximo 

nCoV) em laboratório, nos últimos 14 dias 

se como contato próximo uma pessoa envolvida em qualquer uma das 

1. Estar a dois metros de um paciente com suspeita de caso por 2019-nCoV, dentro 

área de atendimento (ou aeronaves ou outros meios de 

transporte), por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção 

2. Cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência 

ontato direto com fluidos corporais, enquanto não 

conforme recomendações do Ministério da Saúde, a Febre pode 

não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens, 

primidos 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. 
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Estar a aproximadamente dois m

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 compartil

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

corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado. 

 

c) Caso Provável de Infecção Humana

Contato próximo domiciliar de caso confirmado laboratorial,

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

paciente 

 

d) Caso Descartado de Infecção Humana

Caso que se enquadre na definição de suspeito e apresente confirmação laboratorial 

para outro agente etiológico OU resultado negativo para 2019

A) Critério Laboratorial: Resultado positivo em RT

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

laboratorial, que apresentar febre E/OU qualquer si

dias após o último contato com o paciente e para o qual não foi possível a 

investigação laboratorial específica. 

 

e) Definição de caso descartado

Caso suspeito com resultado laboratorial negativo para Coronavírus ou confirmação 

laboratorial para outro agente etiológico.

 

f) Definição de caso excluído

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

situação o registro será excluído

 

g) Transmissão local
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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.  

Caso Provável de Infecção Humana 

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 

Caso Descartado de Infecção Humana 

Caso que se enquadre na definição de suspeito e apresente confirmação laboratorial 

gico OU resultado negativo para 2019-nCoV.

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

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 

suspeito com resultado laboratorial negativo para Coronavírus ou confirmação 

laboratorial para outro agente etiológico. 

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 

etros 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 

har uma área ou sala de 

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

que apresentar febre 

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

Caso que se enquadre na definição de suspeito e apresente confirmação laboratorial 

nCoV. 

PCR, pelo protocolo Charité. 

epidemiológico: Contato próximo domiciliar de caso confirmado 

ntoma respiratório, dentro de 14 

dias após o último contato com o paciente e para o qual não foi possível a 

suspeito com resultado laboratorial negativo para Coronavírus ou confirmação 

Caso notificado que não se enquadrar na definição de caso suspeito. Nessa 
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Definimos como transmissão local, a confirmação laboratorial de transmissão do 

2019-nCoV entre pessoas com vínculo epidemiológico comprovado. Os casos que 

ocorrerem entre familiares próximos ou profissionais d

serão considerados transmissão local. 

local, as informações serão atualizadas

municipal de saúde. 

 

4.2 Diagnósticos 

a) Diagnóstico clínico

O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como síndrome gripal, no entanto, 

casos iniciais leves, subfebris, podem evoluir para elevação progressiva da 

temperatura e a febre ser persistente além de 3

observado nos caso de Influenza. O diagnóstico depende da investigação clínico

epidemiológica e do exame físico.

É recomendável que em 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.

Vale ainda destacar que a

similares àquelas causadas por outros vírus 

a forma de surtos e, eventualmente, circulam ao mesmo tempo, tais como influenza, 

parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, outros coronavírus, 

entre outros. 

Assim, quando o indivíduo for iden

ser recomendado isolamento domiciliar, notificado e prosseguido o diagnóstico 

laboratorial (figura 1). 

 

b) Diagnóstico laboratorial

O diagnóstico laboratorial para identificação do vírus 2019

meio das técnicas de RT
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Definimos como transmissão local, a confirmação laboratorial de transmissão do 

nCoV 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. Em casos de acometimentos por

serão atualizadas nos boletins informativos pela secretaria 

Diagnóstico clínico 

quadro clínico inicial da doença é caracterizado como síndrome gripal, no entanto, 

casos iniciais leves, subfebris, podem evoluir para elevação progressiva da 

temperatura e a febre ser persistente além de 3-4 dias, ao contrário do descenso 

so de Influenza. O diagnóstico depende da investigação clínico

epidemiológica e do exame físico. 

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

histórico de viagem para o exterior ou contato próximo com pessoas que tenham 

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

paciente para eventual investigação epidemiológica. 

destacar que 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, adenovírus, outros coronavírus, 

Assim, quando o indivíduo for identificado clinicamente como caso suspeito, deverá 

ser recomendado isolamento domiciliar, notificado e prosseguido o diagnóstico 

Diagnóstico laboratorial 

O diagnóstico laboratorial para identificação do vírus 2019-nCoV é realizado p

meio das técnicas de RT-PCR em tempo real e sequenciamento parcial ou total do 

Definimos como transmissão local, a confirmação laboratorial de transmissão do 

nCoV entre pessoas com vínculo epidemiológico comprovado. Os casos que 

e saúde de forma limitada não 

Em casos de acometimentos por transmissão 

nos boletins informativos pela secretaria 

quadro clínico inicial da doença é caracterizado como síndrome gripal, no entanto, 

casos iniciais leves, subfebris, podem evoluir para elevação progressiva da 

4 dias, ao contrário do descenso 

so de Influenza. O diagnóstico depende da investigação clínico-

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

histórico de viagem para o exterior ou contato próximo com pessoas que tenham 

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

s características clínicas não são específicas e podem ser 

respiratórios, que também ocorrem sob 

a forma de surtos e, eventualmente, circulam ao mesmo tempo, tais como influenza, 

parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, outros coronavírus, 

tificado clinicamente como caso suspeito, deverá 

ser recomendado isolamento domiciliar, notificado e prosseguido o diagnóstico 

nCoV é realizado por 

PCR em tempo real e sequenciamento parcial ou total do 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

genoma viral e teste-rápido

técnica de coleta, acondicionamento e envio das amostras estão descritas no tópico 

de Vigilância Laboratorial do Boletim Epidemiológico nº 2 que encontra

no Portal do Ministério da Saúde.

Cabe ressaltar que com relação ao teste

Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo nº 29/2020, na qual esta

como critérios  

Neste contexto, será estabelecido que, o diagnóstico laboratorial para 

COVID19 no município de Piúma

de RT-PCR no período do 4º ao 7º dia de sintomas, e que, a partir do 7º dia, para 

indivíduos sintomáticos, será realizado teste

cabendo em todos os casos a notificação, seguido do monitoramento por equipe 

multiprofissional (figura 1)

Fig. 1 Fluxograma de Diagnóstico de Casos Suspeitos
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SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO 

rápido. Outras informações importantes como: indicação e 

técnica de coleta, acondicionamento e envio das amostras estão descritas no tópico 

Laboratorial do Boletim Epidemiológico nº 2 que encontra

no Portal do Ministério da Saúde. 

Cabe ressaltar que com relação ao teste-rápido, será seguido a nota 

Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo nº 29/2020, na qual esta

Neste contexto, será estabelecido que, o diagnóstico laboratorial para 

COVID19 no município de Piúma-ES será através de coleta de S

no período do 4º ao 7º dia de sintomas, e que, a partir do 7º dia, para 

divíduos sintomáticos, será realizado teste-rápido, destinado ao prognóstico, 

cabendo em todos os casos a notificação, seguido do monitoramento por equipe 

(figura 1). 

Fig. 1 Fluxograma de Diagnóstico de Casos Suspeitos 

Diagnóstico Clínico  Diagnóstico Laboratorial* 

Sintomatologia 
entre 4º ao 7º dia 

Sintomatologia 
após o 7º dia

TÉCNICA  

RT - PCR 

TESTE

. Outras informações importantes como: indicação e 

técnica de coleta, acondicionamento e envio das amostras estão descritas no tópico 

Laboratorial do Boletim Epidemiológico nº 2 que encontra-se disponível 

rápido, será seguido a nota técnica da 

Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo nº 29/2020, na qual estabelece 

Neste contexto, será estabelecido que, o diagnóstico laboratorial para 

Swab para execução 

no período do 4º ao 7º dia de sintomas, e que, a partir do 7º dia, para 

rápido, destinado ao prognóstico, 

cabendo em todos os casos a notificação, seguido do monitoramento por equipe 

 

Sintomatologia 
após o 7º dia 

TESTE-RÁPIDO 

IGG 
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* Somente será considerado 

quarto dia de manifestação clínica.

 

4.3. Atendimento 

O atendimento será prioritariamente 

como porta de entrada a Unidade Saúde da Família

atendidos no Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição.

Para tal, os indivíduos com possíveis sintomas respiratórios serão atendidos 

nas unidades de saúde 

comunitários de saúde, sobre visitas 

mediante preenchimento do formulário 

Cabe ressaltar que no período entre 16:00 às 7:00, estes pacientes serão 

acolhidos somente pelo

critérios, com exceção da Unidade de Saúde do União, cujo horário de 

funcionamento será no período de 07:00 as 19:00, conforme programa saúde na 

hora, acordado neste período. 

Em casos de crianças e idosos, nos quais requerem acompanh

disponibilizadas máscaras cirúrgicas

importância da antissepsia das mãos e uso do álcool 70

precaução de contato.  

Após a identificação do sintomático respiratório

disponibilizado uma máscara 

consulta pelo técnico de enfermagem

consulta médica Anexo D), 

específica, visando isolamento respiratório, sendo ideal manter as janelas abertas e 

as portas fechadas, bem como, o ar

Assim, o paciente será

frequência respiratória, saturação, pressão arteria
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* Somente será considerado apto a coleta de exameslaboratoriais, indivíduos após o 

quarto dia de manifestação clínica. 

O atendimento será prioritariamente pela atenção primária em saúde, tendo 

de entrada a Unidade Saúde da Família, podendo ainda, serem 

atendidos no Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição. 

Para tal, os indivíduos com possíveis sintomas respiratórios serão atendidos 

 supramencionadas, acolhidos e identificados pelos agentes 

itários de saúde, sobre visitas domiciliares, e/ou recepcionistas das unidades, 

mediante preenchimento do formulário A, a seguir. 

Cabe ressaltar que no período entre 16:00 às 7:00, estes pacientes serão 

somente peloHospital Nossa Senhora da Conceição sobre os mesmos 

critérios, com exceção da Unidade de Saúde do União, cujo horário de 

funcionamento será no período de 07:00 as 19:00, conforme programa saúde na 

hora, acordado neste período.  

Em casos de crianças e idosos, nos quais requerem acompanh

disponibilizadas máscaras cirúrgicas ou de tecido, bem como, informado sobre a 

importância da antissepsia das mãos e uso do álcool 70º 

Após a identificação do sintomático respiratório 

sponibilizado uma máscara cirúrgica ao paciente, e este, será encaminhado

consulta pelo técnico de enfermagem (Anexo B) e/ou enfermeiro (Anexo C)

consulta médica Anexo D), que por sua vez, será avaliado em área separada ou sala 

ndo isolamento respiratório, sendo ideal manter as janelas abertas e 

as portas fechadas, bem como, o ar condicionado desligado. 

Assim, o paciente será avaliado quanto a sinais vitais (frequência cardíaca, 

frequência respiratória, saturação, pressão arterial e anamnese para avaliação de 

apto a coleta de exameslaboratoriais, indivíduos após o 

pela atenção primária em saúde, tendo 

, podendo ainda, serem 

Para tal, os indivíduos com possíveis sintomas respiratórios serão atendidos 

, acolhidos e identificados pelos agentes 

e/ou recepcionistas das unidades, 

Cabe ressaltar que no período entre 16:00 às 7:00, estes pacientes serão 

eição sobre os mesmos 

critérios, com exceção da Unidade de Saúde do União, cujo horário de 

funcionamento será no período de 07:00 as 19:00, conforme programa saúde na 

Em casos de crianças e idosos, nos quais requerem acompanhamento, serão 

, bem como, informado sobre a 

º GL, garantindo a 

 (Anexo A), será 

cirúrgica ao paciente, e este, será encaminhado a 

) e/ou enfermeiro (Anexo C), e ainda, 

em área separada ou sala 

ndo isolamento respiratório, sendo ideal manter as janelas abertas e 

(frequência cardíaca, 

l e anamnese para avaliação de 
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demais comorbidades), associadas a sintomatologia (coriza, dispneia, dor de 

garganta, febre, tosse seca, diarreia, dentre outros)

monitoramento de sintomático respiratório (Anexo 

Nos casos em que caracterizar

profissional de saúde responsável pelo atendimento

disponível no siteesusvs.saude.es.gov.br

Diariamente, caberá a atenção primária em saúde, encaminhar planilha de 

monitoramento do sintomático respiratório 

epidemiológica (Figura 4), garantindo o monitoramento do mesmo, bem como, a 

solicitação de coleta conforme fluxograma de diagnóstico (figura 1). 

Após a avaliação da clínica médica, o paciente sintomático respiratório será 

classificado como leve ou grave, no qual seguirá a conduta recomendada pelo 

Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, 

seguir. 

 

4.3.1 Manejo Clínico de Sintomático Respiratório para Casos Leves

Trata-se de síndrome

gravidade) e ausência de comorbidades descompensadas que contraindicam 

isolamento domiciliar, ou seja, sinais de gravidade. O ma

apresentado no anexo E deste plano) será efetuado a partir de orientações de 

isolamento domiciliar e monitoramento de 48/48 horas presencial ou, 

preferencialmente, por telefone de acordo com necessidade clínica

pela equipe multiprofissional de vigilância em saúde, bem como, pela atenção 

primária em saúde, cabendo as devidas orientações de proteção e cuidados 

estabelecidos via termo de consentimento livre e esclarecido

Em casos de agravos, decorrentes da síndrome 

comorbidades, estes serão conduzidos ao Hospital Nossa Senhora da Conceição.

Por fim, no casos dos familiares desenvolverem sintomas, 

informarem imediatamente à equipe de monitoramento (vigilância epidemiológica 

e/ou atenção primária a saúde) 
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demais comorbidades), associadas a sintomatologia (coriza, dispneia, dor de 

garganta, febre, tosse seca, diarreia, dentre outros), sendo preenchida a planilha de 

monitoramento de sintomático respiratório (Anexo F). 

em que caracterizarcomo sintomático respiratório, 

profissional de saúde responsável pelo atendimento a notificação imediata 

esusvs.saude.es.gov.br. 

Diariamente, caberá a atenção primária em saúde, encaminhar planilha de 

amento do sintomático respiratório (Anexo F), ao setor de vigilância 

epidemiológica (Figura 4), garantindo o monitoramento do mesmo, bem como, a 

solicitação de coleta conforme fluxograma de diagnóstico (figura 1). 

Após a avaliação da clínica médica, o paciente sintomático respiratório será 

classificado como leve ou grave, no qual seguirá a conduta recomendada pelo 

Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, 

Clínico de Sintomático Respiratório para Casos Leves

índrome gripal com sintomas leves (sem dispneia ou sinais de 

gravidade) e ausência de comorbidades descompensadas que contraindicam 

isolamento domiciliar, ou seja, sinais de gravidade. O manejo clínico (fluxograma 

apresentado no anexo E deste plano) será efetuado a partir de orientações de 

isolamento domiciliar e monitoramento de 48/48 horas presencial ou, 

preferencialmente, por telefone de acordo com necessidade clínica

uipe multiprofissional de vigilância em saúde, bem como, pela atenção 

primária em saúde, cabendo as devidas orientações de proteção e cuidados 

estabelecidos via termo de consentimento livre e esclarecido. 

Em casos de agravos, decorrentes da síndrome respiratória, e/ou outras 

comorbidades, estes serão conduzidos ao Hospital Nossa Senhora da Conceição.

casos dos familiares desenvolverem sintomas, 

informarem imediatamente à equipe de monitoramento (vigilância epidemiológica 

atenção primária a saúde) - Figura 4, garantindo a assistência necessária.

demais comorbidades), associadas a sintomatologia (coriza, dispneia, dor de 

, sendo preenchida a planilha de 

como sintomático respiratório, cabendo ao 

a notificação imediata 

Diariamente, caberá a atenção primária em saúde, encaminhar planilha de 

, ao setor de vigilância 

epidemiológica (Figura 4), garantindo o monitoramento do mesmo, bem como, a 

solicitação de coleta conforme fluxograma de diagnóstico (figura 1).  

Após a avaliação da clínica médica, o paciente sintomático respiratório será 

classificado como leve ou grave, no qual seguirá a conduta recomendada pelo 

Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, descritas a 

Clínico de Sintomático Respiratório para Casos Leves 

gripal com sintomas leves (sem dispneia ou sinais de 

gravidade) e ausência de comorbidades descompensadas que contraindicam 

nejo clínico (fluxograma 

apresentado no anexo E deste plano) será efetuado a partir de orientações de 

isolamento domiciliar e monitoramento de 48/48 horas presencial ou, 

preferencialmente, por telefone de acordo com necessidade clínica, monitorados 

uipe multiprofissional de vigilância em saúde, bem como, pela atenção 

primária em saúde, cabendo as devidas orientações de proteção e cuidados 

respiratória, e/ou outras 

comorbidades, estes serão conduzidos ao Hospital Nossa Senhora da Conceição. 

casos dos familiares desenvolverem sintomas, orientá-los a 

informarem imediatamente à equipe de monitoramento (vigilância epidemiológica 

Figura 4, garantindo a assistência necessária. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 

 

 

 

4.3.2 Manejo Clínico de Sintomático Respiratório para Casos Leves

Serão considerados como casos graves aqueles indivíduos portadores de 

síndrome gripal que apresente dispneia ou os sinais de gravidade (saturação <95%, 

taquipneia, hipotensão, piora nas condições clinicas basais, alteração do estado 

mental, entre outras – consultar protocolo clínico) ou portadores de comorbidades 

que contraindicam isolamento domiciliar (doença cardíaca crônica, doenças 

respiratórias crônicas, doenças 

entre outros – consultar protocolo clínic

Neste caso, o paciente será encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da 

Conceição, em unidade móvel tipo B, dotada de oxigenoterapia e suporte 

profissional (serviço de remoção interno municipal). Durante este transporte, deverá 

ser garantido a melhora da v

durante o transporte, assim como, sendo obrigatório que, o paciente utilize máscara 

cirúrgica, durante todo o percurso. Após a remoção, os 

serão assistidos pela equipe plantonist

na ala de atendimento exclusivo aos sintomáticos respiratórios, sendo providenciada 

a estabilização, garantidos ainda o isolamento e medidas de suporte necessários, 

sendo coletada as amostras, e, se necessário, tra

referência conforme protocolo do estado do Espírito Santo. 

Cabe ressaltar que caberá a equipe assistencial responsável remoção a 

limpeza e desinfecção de todas as superfícies internas do veículo após o 

atendimento. 

Esta desinfecção do serviço móvel poderá ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de 

sódio ou outro desinfetante indicado para este fim e seguindo procedimento 

operacional padrão definido para
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4.3.2 Manejo Clínico de Sintomático Respiratório para Casos Leves

Serão considerados como casos graves aqueles indivíduos portadores de 

síndrome gripal que apresente dispneia ou os sinais de gravidade (saturação <95%, 

taquipneia, hipotensão, piora nas condições clinicas basais, alteração do estado 

consultar protocolo clínico) ou portadores de comorbidades 

que contraindicam isolamento domiciliar (doença cardíaca crônica, doenças 

respiratórias crônicas, doenças renais, imunossuprimidos,  doença  cromossômicas, 

consultar protocolo clínico. 

Neste caso, o paciente será encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da 

Conceição, em unidade móvel tipo B, dotada de oxigenoterapia e suporte 

profissional (serviço de remoção interno municipal). Durante este transporte, deverá 

a melhora da ventilação do veículo para aumentar a troca de ar 

durante o transporte, assim como, sendo obrigatório que, o paciente utilize máscara 

cirúrgica, durante todo o percurso. Após a remoção, os indivíduos graves, portanto, 

serão assistidos pela equipe plantonista do Hospital Nossa Senhora da Conceição, 

na ala de atendimento exclusivo aos sintomáticos respiratórios, sendo providenciada 

a estabilização, garantidos ainda o isolamento e medidas de suporte necessários, 

sendo coletada as amostras, e, se necessário, transferidos para hospitais de 

referência conforme protocolo do estado do Espírito Santo.  

Cabe ressaltar que caberá a equipe assistencial responsável remoção a 

limpeza e desinfecção de todas as superfícies internas do veículo após o 

do serviço móvel poderá ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de 

sódio ou outro desinfetante indicado para este fim e seguindo procedimento 

operacional padrão definido para a atividade de limpeza e desinfecção do veículo e 

4.3.2 Manejo Clínico de Sintomático Respiratório para Casos Leves 

Serão considerados como casos graves aqueles indivíduos portadores de 

síndrome gripal que apresente dispneia ou os sinais de gravidade (saturação <95%, 

taquipneia, hipotensão, piora nas condições clinicas basais, alteração do estado 

consultar protocolo clínico) ou portadores de comorbidades 

que contraindicam isolamento domiciliar (doença cardíaca crônica, doenças 

renais, imunossuprimidos,  doença  cromossômicas, 

Neste caso, o paciente será encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da 

Conceição, em unidade móvel tipo B, dotada de oxigenoterapia e suporte 

profissional (serviço de remoção interno municipal). Durante este transporte, deverá 

entilação do veículo para aumentar a troca de ar 

durante o transporte, assim como, sendo obrigatório que, o paciente utilize máscara 

indivíduos graves, portanto, 

a do Hospital Nossa Senhora da Conceição, 

na ala de atendimento exclusivo aos sintomáticos respiratórios, sendo providenciada 

a estabilização, garantidos ainda o isolamento e medidas de suporte necessários, 

nsferidos para hospitais de 

Cabe ressaltar que caberá a equipe assistencial responsável remoção a 

limpeza e desinfecção de todas as superfícies internas do veículo após o 

do serviço móvel poderá ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de 

sódio ou outro desinfetante indicado para este fim e seguindo procedimento 

a atividade de limpeza e desinfecção do veículo e 
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SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO

seus equipamentos e realiz

sabonete líquido. 

 

 

 

Fig. 4 Fluxograma de Atendimento ao Sintomático Respirartório.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 
SENHIORA DA CONCEIÇÃO

CONSULTA CLÍNICA: Anamnese; Sinais Vitais; Manejo; Notificação; Planilha de Monitoramento; e 
Recomendações de Isolamento e/ou encaminhamentos, assim como, proceder com o acompanhamento 
pela Estratégia Saúde da família.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA:
de contatos; Diagnóstico laboratorial; 
Recomendações Gerais (Preenchi
termos de consentimento); Emissão de 
Resultados e Acompanhamento 
Multiprofissional (consultas de enfermagem, 
cardiologia, psicologia, fisioterapia, 
assistência farmacêutica e outras 
especialidades). 
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SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO 

seus equipamentos e realizar higiene das mãos com álcool em gel ou água e 

g. 4 Fluxograma de Atendimento ao Sintomático Respirartório.

 

 

 

 

 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEHOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 
SENHIORA DA CONCEIÇÃO 

Anamnese; Sinais Vitais; Manejo; Notificação; Planilha de Monitoramento; e 
Recomendações de Isolamento e/ou encaminhamentos, assim como, proceder com o acompanhamento 
pela Estratégia Saúde da família. 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: Investigação 
de contatos; Diagnóstico laboratorial; 
Recomendações Gerais (Preenchimento dos 
termos de consentimento); Emissão de 
Resultados e Acompanhamento 
Multiprofissional (consultas de enfermagem, 
cardiologia, psicologia, fisioterapia, 
assistência farmacêutica e outras 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
da prescrição pela Equipe Saúde da Família; 
Dispensação do medicamento em caráter 
domiciliar, com retorno a ESF.

 

ar higiene das mãos com álcool em gel ou água e 

g. 4 Fluxograma de Atendimento ao Sintomático Respirartório. 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

Anamnese; Sinais Vitais; Manejo; Notificação; Planilha de Monitoramento; e 
Recomendações de Isolamento e/ou encaminhamentos, assim como, proceder com o acompanhamento 

FARMACÊUTICA: Recebimento 
da prescrição pela Equipe Saúde da Família; 
Dispensação do medicamento em caráter 
domiciliar, com retorno a ESF. 
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4.4 Isolamentos Domiciliares

Os casos leves (quadro compatível 

sem sinais de desidratação, dispneia, sepse ou disfunção de órgãos e sem 

comorbidades crônicas, como doenças pulmonares ou cardíacas, falência renal ou 

condições que levem à imunocomprometim

alta e manter isolamento em domicílio, desde que instituídas med

domiciliar. 

Vale destacar que 

como imunossuprimidos, idosos e crianças

ou falta de ar. 

As equipes saúde da família ou hospitalar

isolamento domiciliar, deverão imediatamente notificarem ao setor de vigilância 

epidemiológica local, para prosseguimento de visitas

Neste caso, serão

assim que tomarem conhecimento do caso, para verificar as condições de saúde do 

usuário suspeito, realizar a busca e avaliação dos contatos, observar as condições 

do domicílio sobre a possibilidade em ex

reforçar os cuidados e os sina

Este acompanhamento, conforme recomendações do Ministério da Saúde, 

será iniciado pela coleta de amostras, cabendo acompanhamento diário, seja por 

visitas in lócu e/ou contatos telefônicos até a melhoria do indivíduo, perfazendo o 

período mínimo de 14 dias.

Para tal, serão preenchidos os termos de consentimento livre e esclarecido 

para todos os sintomáticos respiratórios e demais contactantes que requererem 

quarentena e/ou isolamento domiciliar, anexo 

descritas a seguir. 

Cabe ainda destacar que, serão ofertados, conforme necessidade e 

encaminhamento, atendimento social, seguido ainda, se necessário de consultas 

especializadas (cardiologia, psicologia, e outros), além da oferta de serviços de 

fisioterapia respiratória e assistência farmacêutica.
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Isolamentos Domiciliares 

leves (quadro compatível com infecção de vias aéreas superiores, 

sem sinais de desidratação, dispneia, sepse ou disfunção de órgãos e sem 

comorbidades crônicas, como doenças pulmonares ou cardíacas, falência renal ou 

condições que levem à imunocomprometimento), a critério médico, poderão receber 

alta e manter isolamento em domicílio, desde que instituídas med

Vale destacar que pode ainda se aplicar a este isolamento casos atípicos, 

ossuprimidos, idosos e crianças, isentos de sinais de desidratação, febre 

saúde da família ou hospitalar que recomendarem usuários ao 

deverão imediatamente notificarem ao setor de vigilância 

epidemiológica local, para prosseguimento de visitas/acompanhamento dos casos.

ão realizadas visitas domiciliares, por equipe de referência

conhecimento do caso, para verificar as condições de saúde do 

usuário suspeito, realizar a busca e avaliação dos contatos, observar as condições 

do domicílio sobre a possibilidade em executar o isolamento domiciliar, além de 

os cuidados e os sinais de alerta. 

Este acompanhamento, conforme recomendações do Ministério da Saúde, 

será iniciado pela coleta de amostras, cabendo acompanhamento diário, seja por 

cu e/ou contatos telefônicos até a melhoria do indivíduo, perfazendo o 

imo de 14 dias. 

Para tal, serão preenchidos os termos de consentimento livre e esclarecido 

para todos os sintomáticos respiratórios e demais contactantes que requererem 

quarentena e/ou isolamento domiciliar, anexo G, cabendo as medidas de proteção 

Cabe ainda destacar que, serão ofertados, conforme necessidade e 

encaminhamento, atendimento social, seguido ainda, se necessário de consultas 

especializadas (cardiologia, psicologia, e outros), além da oferta de serviços de 

respiratória e assistência farmacêutica. 

de vias aéreas superiores, 

sem sinais de desidratação, dispneia, sepse ou disfunção de órgãos e sem 

comorbidades crônicas, como doenças pulmonares ou cardíacas, falência renal ou 

ento), a critério médico, poderão receber 

alta e manter isolamento em domicílio, desde que instituídas medidas de precaução 

pode ainda se aplicar a este isolamento casos atípicos, 

sinais de desidratação, febre 

que recomendarem usuários ao 

deverão imediatamente notificarem ao setor de vigilância 

/acompanhamento dos casos. 

por equipe de referência, 

conhecimento do caso, para verificar as condições de saúde do 

usuário suspeito, realizar a busca e avaliação dos contatos, observar as condições 

ecutar o isolamento domiciliar, além de 

Este acompanhamento, conforme recomendações do Ministério da Saúde, 

será iniciado pela coleta de amostras, cabendo acompanhamento diário, seja por 

cu e/ou contatos telefônicos até a melhoria do indivíduo, perfazendo o 

Para tal, serão preenchidos os termos de consentimento livre e esclarecido 

para todos os sintomáticos respiratórios e demais contactantes que requererem 

, cabendo as medidas de proteção 

Cabe ainda destacar que, serão ofertados, conforme necessidade e 

encaminhamento, atendimento social, seguido ainda, se necessário de consultas 

especializadas (cardiologia, psicologia, e outros), além da oferta de serviços de 
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Para tal, serão monitorados continuamente, que, em casos de agravos ou 

pioras, serão encaminhados ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição 

para as devidas providências.

 

4.4.1 Medidas de precaução domiciliar

Os profissionais atuantes na equipe de referência de visitas ao isolamento 

domiciliar deverão utilizar EPIs (luvas de procedimento e máscara cirúrgica)

adotar medidas de precauções de higiene.

Em casos de risco de exposição do profissional a resp

fluidos, recomenda-se o uso de protetor ocular ou protetor de face; capote/avental.

Por fim, caso tenha a necessidade de 

aerossóis, recomenda-se substituir a máscara cirúrgica pela máscara de proteção 

respiratória (tipo N95 ou PFF2).

Cabe ainda a equipe de referência assistencial orientar aos 

pelos usuários sobre isolamento domiciliar

- A importância de acomodar o usuário com infecção pelo COVID

individual, que seja bem ven

- Limitar a movimentação do usuário em isolamento domiciliar e minimizar ao 

máximoo compartilhamento de espaço (por exemplo, cozinha, banheiro);

- Se atentar à ventilação adequada dos espaços compartilhados

- Manter os membros da família em cômodos separados, todavia, se isso não for 

possível, manter uma distância de pelo menos 2 metros da pessoa doente (exemplo, 

dormir em cama separada);

- Limitar o número de cuidadores da pessoa em isolamento domiciliar, 

atribuir à função de cuidador a apenas uma pessoa, que esteja com boas condições 

de saúde, sem patologias crônicas associadas ou imunocomprometidas;

- Permitir visitas somente quando a pessoa em isolamento domiciliar estiver 

completamente sem sinais e sintomas;

- Realizar higiene adequada das mãos, com água e sabão, respeitando os cinco 

momentos de higienização:
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Para tal, serão monitorados continuamente, que, em casos de agravos ou 

pioras, serão encaminhados ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição 

para as devidas providências. 

edidas de precaução domiciliar 

profissionais atuantes na equipe de referência de visitas ao isolamento 

domiciliar deverão utilizar EPIs (luvas de procedimento e máscara cirúrgica)

precauções de higiene. 

Em casos de risco de exposição do profissional a respingo ou contato com 

se o uso de protetor ocular ou protetor de face; capote/avental.

, caso tenha a necessidade de realizar procedimentos gerador de 

se substituir a máscara cirúrgica pela máscara de proteção 

respiratória (tipo N95 ou PFF2). 

Cabe ainda a equipe de referência assistencial orientar aos 

usuários sobre isolamento domiciliar: 

A importância de acomodar o usuário com infecção pelo COVID

individual, que seja bem ventilado, ou seja, manter janelas e portas abertas;

movimentação do usuário em isolamento domiciliar e minimizar ao 

máximoo compartilhamento de espaço (por exemplo, cozinha, banheiro);

Se atentar à ventilação adequada dos espaços compartilhados;

Manter os membros da família em cômodos separados, todavia, se isso não for 

distância de pelo menos 2 metros da pessoa doente (exemplo, 

dormir em cama separada); 

Limitar o número de cuidadores da pessoa em isolamento domiciliar, 

atribuir à função de cuidador a apenas uma pessoa, que esteja com boas condições 

de saúde, sem patologias crônicas associadas ou imunocomprometidas;

Permitir visitas somente quando a pessoa em isolamento domiciliar estiver 

inais e sintomas; 

Realizar higiene adequada das mãos, com água e sabão, respeitando os cinco 

momentos de higienização: 

Para tal, serão monitorados continuamente, que, em casos de agravos ou 

pioras, serão encaminhados ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição 

profissionais atuantes na equipe de referência de visitas ao isolamento 

domiciliar deverão utilizar EPIs (luvas de procedimento e máscara cirúrgica), além de 

ingo ou contato com 

se o uso de protetor ocular ou protetor de face; capote/avental. 

realizar procedimentos gerador de 

se substituir a máscara cirúrgica pela máscara de proteção 

Cabe ainda a equipe de referência assistencial orientar aos responsáveis 

A importância de acomodar o usuário com infecção pelo COVID-19 em um quarto 

tilado, ou seja, manter janelas e portas abertas; 

movimentação do usuário em isolamento domiciliar e minimizar ao 

máximoo compartilhamento de espaço (por exemplo, cozinha, banheiro); 

; 

Manter os membros da família em cômodos separados, todavia, se isso não for 

distância de pelo menos 2 metros da pessoa doente (exemplo, 

Limitar o número de cuidadores da pessoa em isolamento domiciliar, sendo ideal 

atribuir à função de cuidador a apenas uma pessoa, que esteja com boas condições 

de saúde, sem patologias crônicas associadas ou imunocomprometidas; 

Permitir visitas somente quando a pessoa em isolamento domiciliar estiver 

Realizar higiene adequada das mãos, com água e sabão, respeitando os cinco 
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- Enxugar as mãos preferencialmente, com toalha de papel.  Se não disponível, 

enxugar com toalha de p

- Alertar que as máscaras não podem ser tocadas e/ou manuseadas durante o uso, 

e orientar a troca da máscara, quando esta estiver molhada ou suja;

- Evitar o contato direto com fluidos corporais, 

respiratórias e fezes; 

- Usar luvas descartáveis e máscara ao fornecer cuidados orais, respiratórios e na 

manipulação de fezes, urina e resíduos. Não se esquecendo de, impreterivelmente, 

realizar a higiene das mãos antes e

- Utilizar roupas de cama e utensílios próprios para a pessoa em isolamento 

domiciliar, sem compartilhá

após o uso e poderão ser reutilizados, ao invés de descart

- Limpar e desinfetar diariamente as superfícies tocadas com maior frequência e 

também toda área ocupada pela pessoa em isolamento domiciliar (exemplo, mesa 

de cabeceira, quadros de cama e demais móveis do quarto). Os produtos ideais 

para a realização da limpeza são sabão ou detergente doméstico e para desinfecção 

utilizar hipoclorito de sódio

- Colocar a roupa contaminada em uma bolsa de roupa ou saco plástico separada 

das roupas dos outros integrantes da casa. Não agitar a roupa contaminada. Evitar

contato da pele com a roupa e demais materiais contaminados. Lavar as roupas, 

roupas de cama e banho da pessoa em isolamento domiciliar utilizando água e 

sabão em pó, podendo ser lavadas na máquina de uso doméstico comum, e bem 

secadas. 

=> Antes de contato com a pessoa;

=> Antes da realização de procedimento;

=> Após risco de exposição a fluidos biológicos;

=> Após contato com a pessoa;

=> Após contato com áreas próximas à pessoa, mesmo que não tenha tocado 

apessoa, cuidando direta ou indiretamente da pessoa;
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Enxugar as mãos preferencialmente, com toalha de papel.  Se não disponível, 

enxugar com toalha de pano limpa e substituí-la quando ela estiver molhada

Alertar que as máscaras não podem ser tocadas e/ou manuseadas durante o uso, 

e orientar a troca da máscara, quando esta estiver molhada ou suja;

Evitar o contato direto com fluidos corporais, principalmente orais ou secreções 

Usar luvas descartáveis e máscara ao fornecer cuidados orais, respiratórios e na 

manipulação de fezes, urina e resíduos. Não se esquecendo de, impreterivelmente, 

realizar a higiene das mãos antes e depois de remover as luvas e a máscara;

Utilizar roupas de cama e utensílios próprios para a pessoa em isolamento 

domiciliar, sem compartilhá-los.  Estes itens deverão ser limpos com água esabão 

após o uso e poderão ser reutilizados, ao invés de descartados; 

Limpar e desinfetar diariamente as superfícies tocadas com maior frequência e 

também toda área ocupada pela pessoa em isolamento domiciliar (exemplo, mesa 

de cabeceira, quadros de cama e demais móveis do quarto). Os produtos ideais 

o da limpeza são sabão ou detergente doméstico e para desinfecção 

izar hipoclorito de sódio; 

Colocar a roupa contaminada em uma bolsa de roupa ou saco plástico separada 

das roupas dos outros integrantes da casa. Não agitar a roupa contaminada. Evitar

contato da pele com a roupa e demais materiais contaminados. Lavar as roupas, 

roupas de cama e banho da pessoa em isolamento domiciliar utilizando água e 

sabão em pó, podendo ser lavadas na máquina de uso doméstico comum, e bem 

s de contato com a pessoa; 

ealização de procedimento; 

osição a fluidos biológicos; 

contato com a pessoa; 

pós contato com áreas próximas à pessoa, mesmo que não tenha tocado 

apessoa, cuidando direta ou indiretamente da pessoa; 

 
Enxugar as mãos preferencialmente, com toalha de papel.  Se não disponível, 

la quando ela estiver molhada. 

Alertar que as máscaras não podem ser tocadas e/ou manuseadas durante o uso, 

e orientar a troca da máscara, quando esta estiver molhada ou suja; 

principalmente orais ou secreções 

Usar luvas descartáveis e máscara ao fornecer cuidados orais, respiratórios e na 

manipulação de fezes, urina e resíduos. Não se esquecendo de, impreterivelmente, 

depois de remover as luvas e a máscara; 

Utilizar roupas de cama e utensílios próprios para a pessoa em isolamento 

los.  Estes itens deverão ser limpos com água esabão 

 

Limpar e desinfetar diariamente as superfícies tocadas com maior frequência e 

também toda área ocupada pela pessoa em isolamento domiciliar (exemplo, mesa 

de cabeceira, quadros de cama e demais móveis do quarto). Os produtos ideais 

o da limpeza são sabão ou detergente doméstico e para desinfecção 

Colocar a roupa contaminada em uma bolsa de roupa ou saco plástico separada 

das roupas dos outros integrantes da casa. Não agitar a roupa contaminada. Evitar 

contato da pele com a roupa e demais materiais contaminados. Lavar as roupas, 

roupas de cama e banho da pessoa em isolamento domiciliar utilizando água e 

sabão em pó, podendo ser lavadas na máquina de uso doméstico comum, e bem 

pós contato com áreas próximas à pessoa, mesmo que não tenha tocado 
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- O cuidador deverá descartar as luvas, máscaras e outros resíduos gerados durante 

o cuidado com a pessoa em isolamento domiciliar, em lixeira com tampa no próprio 

quarto, não devendo re-utilizar os equipamentos.

- Orientar todas as pessoas com infecção pelo COVID

durante os primeiros sete dias do início do quadro, que a presença de qualquer 

sintoma ou sinal de alerta de complicações, independente de febre, deverá ser 

informado à equipe de APS.

Por fim, o responsável pelo usuário/cuidador/familiar 

cirúrgica bem ajustada, que cubra adequadamente a boca e nariz, quando estiver no 

mesmo quarto que a pessoa em isolamento domiciliar.

 

Serão consideradas sinais de alerta ou complicações

a) Em adultos: febre alta e persistente; falta

ronco,retração sub/intercostal severa; cianose central; saturação de oximetria 

de pulso <90% em ar ambiente; taquipneia (>30 ipm); alteração do estado 

mental, como confusão e letargia; diminuição do pulso periférico; t

redução do volume urinária aguda; além de febre alta e persistente;

 

b) Crianças: taquipneia 

ipm; falta de ar ou dificuldade para respirar;

severa; cianose central; saturação de oximetria de pulso <90% em ar

ambiente; inapetência para amamentação ou ingerir líquidos; convulsão; 

alteração do estado mental, como confusão e letargia.

 

 

Vale destacar que o usuário

tempo possível com a máscara. Aqueles que não toleram a máscara, devem realizar 

rigorosamente a higiene respiratória, ou seja, cobrir a boca e nariz ao tossir ou 

espirrar com a parte de dentro do cotov

descartar  adequadamente  os  materiais usados para a higiene respiratória.
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á descartar as luvas, máscaras e outros resíduos gerados durante 

o cuidado com a pessoa em isolamento domiciliar, em lixeira com tampa no próprio 

utilizar os equipamentos. 

Orientar todas as pessoas com infecção pelo COVID-19 que re

durante os primeiros sete dias do início do quadro, que a presença de qualquer 

sintoma ou sinal de alerta de complicações, independente de febre, deverá ser 

informado à equipe de APS. 

Por fim, o responsável pelo usuário/cuidador/familiar deverá utilizar máscara 

cirúrgica bem ajustada, que cubra adequadamente a boca e nariz, quando estiver no 

mesmo quarto que a pessoa em isolamento domiciliar. 

Serão consideradas sinais de alerta ou complicações:  

Em adultos: febre alta e persistente; falta de ar ou dificuldade para respirar;  

ronco,retração sub/intercostal severa; cianose central; saturação de oximetria 

de pulso <90% em ar ambiente; taquipneia (>30 ipm); alteração do estado 

mental, como confusão e letargia; diminuição do pulso periférico; t

redução do volume urinária aguda; além de febre alta e persistente;

Crianças: taquipneia <2 meses ≥60 ipm; 2-11 meses ≥50ipm

ou dificuldade para respirar; ronco, retração sub/intercostal 

severa; cianose central; saturação de oximetria de pulso <90% em ar

ambiente; inapetência para amamentação ou ingerir líquidos; convulsão; 

alteração do estado mental, como confusão e letargia. 

Vale destacar que o usuário sobre isolamento domiciliar deverá permanecer o maior 

tempo possível com a máscara. Aqueles que não toleram a máscara, devem realizar 

rigorosamente a higiene respiratória, ou seja, cobrir a boca e nariz ao tossir ou 

m a parte de dentro do cotovelo  ou  utilizando  lenço  descartável,  e  

descartar  adequadamente  os  materiais usados para a higiene respiratória.

á descartar as luvas, máscaras e outros resíduos gerados durante 

o cuidado com a pessoa em isolamento domiciliar, em lixeira com tampa no próprio 

19 que receberam alta 

durante os primeiros sete dias do início do quadro, que a presença de qualquer 

sintoma ou sinal de alerta de complicações, independente de febre, deverá ser 

deverá utilizar máscara 

cirúrgica bem ajustada, que cubra adequadamente a boca e nariz, quando estiver no 

de ar ou dificuldade para respirar;  

ronco,retração sub/intercostal severa; cianose central; saturação de oximetria 

de pulso <90% em ar ambiente; taquipneia (>30 ipm); alteração do estado 

mental, como confusão e letargia; diminuição do pulso periférico; taquicardia;  

redução do volume urinária aguda; além de febre alta e persistente; 

≥50ipm; 1-5 anos ≥ 40 

ronco, retração sub/intercostal 

severa; cianose central; saturação de oximetria de pulso <90% em arh 

ambiente; inapetência para amamentação ou ingerir líquidos; convulsão; 

sobre isolamento domiciliar deverá permanecer o maior 

tempo possível com a máscara. Aqueles que não toleram a máscara, devem realizar 

rigorosamente a higiene respiratória, ou seja, cobrir a boca e nariz ao tossir ou 

ou  utilizando  lenço  descartável,  e  

descartar  adequadamente  os  materiais usados para a higiene respiratória. 
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4.4.2 Comorbidades que cont

São contraindicados ao isolamento domiciliar aqueles pacientes que não 

apresentam sinais de gravidade, mencionados anteriormente, além das seguintes 

comorbidades: doença cardíaca

refratária, doença cardíaca Isquêmica

pulmonares intersticiais com complicações, Fibrose Cística com infecções 

recorrentes, Displasia broncopulmonar com complicações, crianças com doença 

pulmonar crônica da prematuridade; doenças renais crônicas, em estágio avançado 

(grau 3,4 e 5); pacientes em diálise; Imunossupr

sólidos e de medula óssea; Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos (em 

vigência de quimioterapia/radioterapia); e, portadores de doenças cromossômicas e 

que possuem estados de fragilidade imunológica (ex: Síndrome de D

A presença de qualquer sinal de alerta deverá determinar retorno e 

hospitalização imediata da pessoa em isolamento domiciliar.

Por fim, em casos de dúvidas, os profissionais da APS podem ligar para o 136 

ou para o TelessaúdeRS 0800 644 6543, para esc

 

4.5 Coleta De Amostras

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

de um caso suspeito de COVID

saúde devidamente treinado e em 

secreção da nasofaringe ou por aspiração da nasofaringe, no caso de indivíduos 

entubados. 

As coletas de amostras para o COVID19 serão realizados a partir de equipe 

referencial, com envio em

(Lacen), onde será alicotada, 

cadastramento no Sistema de Gerenciamento do Ambiente Laboratorial (GAL)

A coleta será realizada a partir do aspirado da

combinados (nasal/oral) 
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Comorbidades que contraindicam isolamento domiciliar

ão contraindicados ao isolamento domiciliar aqueles pacientes que não 

apresentam sinais de gravidade, mencionados anteriormente, além das seguintes 

: doença cardíaca congênita, Insuficiência cardíaca mal controlada e 

oença cardíaca Isquêmica, DPOC e asma mal controladas, doenças 

ais com complicações, Fibrose Cística com infecções 

recorrentes, Displasia broncopulmonar com complicações, crianças com doença 

pulmonar crônica da prematuridade; doenças renais crônicas, em estágio avançado 

(grau 3,4 e 5); pacientes em diálise; Imunossupressos; Transplantados de órgãos 

sólidos e de medula óssea; Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos (em 

vigência de quimioterapia/radioterapia); e, portadores de doenças cromossômicas e 

que possuem estados de fragilidade imunológica (ex: Síndrome de D

A presença de qualquer sinal de alerta deverá determinar retorno e 

hospitalização imediata da pessoa em isolamento domiciliar. 

Por fim, em casos de dúvidas, os profissionais da APS podem ligar para o 136 

ou para o TelessaúdeRS 0800 644 6543, para esclarecimento de conduta clínica.

Coleta De Amostras 

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, podendo ocorrer por 

secreção da nasofaringe ou por aspiração da nasofaringe, no caso de indivíduos 

As coletas de amostras para o COVID19 serão realizados a partir de equipe 

referencial, com envio em até 24 horas, para o Laboratório Central de Saúde Pública 

(Lacen), onde será alicotada, mantendo-se refrigerada (4

cadastramento no Sistema de Gerenciamento do Ambiente Laboratorial (GAL)

será realizada a partir do aspirado da nasofaringe (ANF)

 – figura 1, ou ainda amostra de secreção respiratória inferior 

raindicam isolamento domiciliar 

ão contraindicados ao isolamento domiciliar aqueles pacientes que não 

apresentam sinais de gravidade, mencionados anteriormente, além das seguintes 

Insuficiência cardíaca mal controlada e 

, DPOC e asma mal controladas, doenças 

ais com complicações, Fibrose Cística com infecções 

recorrentes, Displasia broncopulmonar com complicações, crianças com doença 

pulmonar crônica da prematuridade; doenças renais crônicas, em estágio avançado 

essos; Transplantados de órgãos 

sólidos e de medula óssea; Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos (em 

vigência de quimioterapia/radioterapia); e, portadores de doenças cromossômicas e 

que possuem estados de fragilidade imunológica (ex: Síndrome de Down). 

A presença de qualquer sinal de alerta deverá determinar retorno e 

Por fim, em casos de dúvidas, os profissionais da APS podem ligar para o 136 

larecimento de conduta clínica. 

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

19. A coleta deverá ser realizada por profissional de 

, podendo ocorrer por 

secreção da nasofaringe ou por aspiração da nasofaringe, no caso de indivíduos 

As coletas de amostras para o COVID19 serão realizados a partir de equipe 

para o Laboratório Central de Saúde Pública 

se refrigerada (4-8ºC), após o 

cadastramento no Sistema de Gerenciamento do Ambiente Laboratorial (GAL). 

nasofaringe (ANF), ou swabs 

ou ainda amostra de secreção respiratória inferior 
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(escarro ou lavado traqueal ou lavado bronca alveolar

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.  

Será necessário coletar 01 (um

será enviada ao Centro Nacional de Influenza (NIC) e outra alícota será enviada 

para análise de metagen

exames de biologia molecular que detecte o RNA viral.

Vale informar que a embalagem para o transporte de amostras de casos suspeitos 

com infecção por COVID

Substância Biológica UN 3373, Categoria B, e serão armazenadas sobre 

refrigeração no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em

sendo conduzido, no período vespertino, em carro apropriado, ao Laboratório 

Central de referência (LACEN) para análise.

Cabe ressaltar que os Coronavírus são agentes infecciosos classificados como nível 

de biossegurança 2 (NB2) e 

NB2, com aporte de uma cabine de segurança Classe II (que são normalmente 

usadas em laboratórios NB2) e profissionais de saúde com treinamentos específicos 

para a realização desses exames. Para uma maior s

recomenda-se o uso adicional de máscara N95, óculos de proteção, avental e gorro.

Fig. 2. Coleta por swab. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BRASIL, 2020) 
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(escarro ou lavado traqueal ou lavado bronca alveolar (figura 2)

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 

necessário coletar 01 (uma) amostra por paciente, sendo que um

será enviada ao Centro Nacional de Influenza (NIC) e outra alícota será enviada 

para análise de metagenômica. Para confirmar a doença será

exames de biologia molecular que detecte o RNA viral. 

a embalagem para o transporte de amostras de casos suspeitos 

com infecção por COVID-19 deve seguir os regulamentos de remessa para 

Biológica UN 3373, Categoria B, e serão armazenadas sobre 

refrigeração no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em refrigerador específico, 

sendo conduzido, no período vespertino, em carro apropriado, ao Laboratório 

Central de referência (LACEN) para análise. 

Cabe ressaltar que os Coronavírus são agentes infecciosos classificados como nível 

de biossegurança 2 (NB2) e o seu diagnóstico pode ser feito em um Laboratório 

NB2, com aporte de uma cabine de segurança Classe II (que são normalmente 

usadas em laboratórios NB2) e profissionais de saúde com treinamentos específicos 

para a realização desses exames. Para uma maior segurança do profissional 

se o uso adicional de máscara N95, óculos de proteção, avental e gorro.

    Fig. 3. Coleta por secreção

    Fonte: (BRASIL, 2020)

(figura 2), 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 

endo que uma das alícotas 

será enviada ao Centro Nacional de Influenza (NIC) e outra alícota será enviada 

ômica. Para confirmar a doença será necessário realizar 

a embalagem para o transporte de amostras de casos suspeitos 

19 deve seguir os regulamentos de remessa para 

Biológica UN 3373, Categoria B, e serão armazenadas sobre 

refrigerador específico, 

sendo conduzido, no período vespertino, em carro apropriado, ao Laboratório 

Cabe ressaltar que os Coronavírus são agentes infecciosos classificados como nível 

o seu diagnóstico pode ser feito em um Laboratório 

NB2, com aporte de uma cabine de segurança Classe II (que são normalmente 

usadas em laboratórios NB2) e profissionais de saúde com treinamentos específicos 

egurança do profissional 

se o uso adicional de máscara N95, óculos de proteção, avental e gorro. 

. Coleta por secreção/aspiração. 

Fonte: (BRASIL, 2020) 
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Conforme recebimento dos resultados serão elaborados os boletins epidemiológicos, 

nos quais serão amplamente divulgados pela secretaria municipal de saúde, em 

mídias sociais, portais, rádio comunitária e outros. 

 

5. Atendimentos Ambulatoriais das UBS

Durante o período de epidemia do COVID19 no município de Piúma

atendimentos nas UBS deverão ocorrer por meio de agendamento de consultas 

(agenda programada), cabendo ainda a oferta em seus cronogramas de 

teleconsultas. 

Todas as Unidades deverão ainda at

demanda, constando de 

informar já na chegada ao serviço, se estiverem com sintomas de alguma infecção 

respiratória (por exemplo, tosse, coriza, febre, dificuld

ações preventivas apropriadas, por exemplo, usar máscara cirúrgica a partir da 

entrada do serviço, se puder ser tolerada.

Para indivíduos que não podem tolerar o uso da máscara cirúrgica devido por 

exemplo, a secreção excessiv

rigorosamente a higiene respiratória, ou seja, cobrir a boca e o nariz quando tossir 

ou espirrar com papel descartável e realizar a higiene das mãos com água e 

sabonete líquido ou álcool gel 70%, imediatament

Caberá a todas as UBS a publicação de cartazes orientativos sobre a 

prevenção da infecção por Covid

orientações sobre as medidas de precauções, que podem ser acessados no link: 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/ 

cartazes. 
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Conforme recebimento dos resultados serão elaborados os boletins epidemiológicos, 

nos quais serão amplamente divulgados pela secretaria municipal de saúde, em 

mídias sociais, portais, rádio comunitária e outros.  

5. Atendimentos Ambulatoriais das UBS 

nte o período de epidemia do COVID19 no município de Piúma

atendimentos nas UBS deverão ocorrer por meio de agendamento de consultas 

(agenda programada), cabendo ainda a oferta em seus cronogramas de 

Todas as Unidades deverão ainda atender sintomáticos respiratórios, por livre 

demanda, constando de triagem e instrução dos pacientes e acompanhantes, a 

informar já na chegada ao serviço, se estiverem com sintomas de alguma infecção 

respiratória (por exemplo, tosse, coriza, febre, dificuldade para respirar) e tomar as 

ações preventivas apropriadas, por exemplo, usar máscara cirúrgica a partir da 

serviço, se puder ser tolerada. 

Para indivíduos que não podem tolerar o uso da máscara cirúrgica devido por 

exemplo, a secreção excessiva ou falta de ar, deve-se orientá

rigorosamente a higiene respiratória, ou seja, cobrir a boca e o nariz quando tossir 

ou espirrar com papel descartável e realizar a higiene das mãos com água e 

sabonete líquido ou álcool gel 70%, imediatamente. 

Caberá a todas as UBS a publicação de cartazes orientativos sobre a 

prevenção da infecção por Covid-19. Para tal, a ANVISA publicou cartazes contendo 

orientações sobre as medidas de precauções, que podem ser acessados no link: 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/ 

Conforme recebimento dos resultados serão elaborados os boletins epidemiológicos, 

nos quais serão amplamente divulgados pela secretaria municipal de saúde, em 

nte o período de epidemia do COVID19 no município de Piúma-ES, os 

atendimentos nas UBS deverão ocorrer por meio de agendamento de consultas 

(agenda programada), cabendo ainda a oferta em seus cronogramas de 

ender sintomáticos respiratórios, por livre 

instrução dos pacientes e acompanhantes, a 

informar já na chegada ao serviço, se estiverem com sintomas de alguma infecção 

ade para respirar) e tomar as 

ações preventivas apropriadas, por exemplo, usar máscara cirúrgica a partir da 

Para indivíduos que não podem tolerar o uso da máscara cirúrgica devido por 

se orientá-lo a realizar 

rigorosamente a higiene respiratória, ou seja, cobrir a boca e o nariz quando tossir 

ou espirrar com papel descartável e realizar a higiene das mãos com água e 

Caberá a todas as UBS a publicação de cartazes orientativos sobre a 

. Para tal, a ANVISA publicou cartazes contendo 

orientações sobre as medidas de precauções, que podem ser acessados no link: 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/ 
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5.1 Serviços Odontológicos Municipais

A assistência odontológica apresenta um alto risco para a disseminação do 

novo coronavírus, devido à grande possibilidade de exposição aos materiais 

biológicos proporcionada pela geração de aerossóis durante os procedimentos. 

Desta forma, recomenda

considerar adiar procedimentos odontológic

Assim, serão atendidos pelas UBS todos os indivíduos cujo procedimento 

tratar-se de urgências, cabendo a

modo a prevenir-se de uma possível infecção. Neste contexto, de acordo com a nota 

técnica nº 04/2020, a urgência 

clínico e deve ser tomad

Para atendimento das urgências e emergências, as seguintes medidas 

deverão ser adotadas a fim de r

a) Realizar frequentemente a higiene das mãos com água e sabonete 

líquidoou preparação alcoólica (70%), usar gorro, óculos de proteção ou 

protetor facial (preferencialmente o protetor facial), avental

luvas de procedimento, máscara

b) Antes e após a utilização de máscaras deve

mãos com água e sabonete líquido

c) Todos os profissionais envolvidos devem ser orient

remover e descartá

d) Deve ser realizada a sucção constante da saliva e se possível trabalhar a 

4 mãos (EPI semelhante para ambos).

e) Evitar radiografias intraorais (estimula a secreção salivar e a tosse). Optar 

pelas extraorais, como

com feixe cônico.

f) Utilizar enxaguatório bucal antimicrobiano pré

uso de agentes de oxidação a 1% (ex: peróxido de hidrogênio) ou 

povidona a 0,2% antes dos procedimentos odontológicos,
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1 Serviços Odontológicos Municipais 

odontológica apresenta um alto risco para a disseminação do 

novo coronavírus, devido à grande possibilidade de exposição aos materiais 

biológicos proporcionada pela geração de aerossóis durante os procedimentos. 

Desta forma, recomenda-se, se não for clinicamente urgente, o dentista deve 

considerar adiar procedimentos odontológicos eletivos. 

Assim, serão atendidos pelas UBS todos os indivíduos cujo procedimento 

se de urgências, cabendo aos profissionais tomar uma série de medidas de 

e de uma possível infecção. Neste contexto, de acordo com a nota 

urgência trata-se de um procedimento baseada em julgamento 

clínico e deve ser tomada caso a caso. 

Para atendimento das urgências e emergências, as seguintes medidas 

ser adotadas a fim de reduzir o risco de contaminação: 

Realizar frequentemente a higiene das mãos com água e sabonete 

preparação alcoólica (70%), usar gorro, óculos de proteção ou 

protetor facial (preferencialmente o protetor facial), avental

luvas de procedimento, máscaras N95 (PFF2) ou equivalente.

Antes e após a utilização de máscaras deve-se realizar a higiene das 

mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica (70%).

Todos os profissionais envolvidos devem ser orientados sobre como u

remover e descartá-las. 

Deve ser realizada a sucção constante da saliva e se possível trabalhar a 

(EPI semelhante para ambos). 

Evitar radiografias intraorais (estimula a secreção salivar e a tosse). Optar 

pelas extraorais, como a panorâmica e a tomografia comput

com feixe cônico. 

Utilizar enxaguatório bucal antimicrobiano pré-operatório. Recomenda

uso de agentes de oxidação a 1% (ex: peróxido de hidrogênio) ou 

povidona a 0,2% antes dos procedimentos odontológicos,

odontológica apresenta um alto risco para a disseminação do 

novo coronavírus, devido à grande possibilidade de exposição aos materiais 

biológicos proporcionada pela geração de aerossóis durante os procedimentos. 

camente urgente, o dentista deve 

Assim, serão atendidos pelas UBS todos os indivíduos cujo procedimento 

omar uma série de medidas de 

e de uma possível infecção. Neste contexto, de acordo com a nota 

um procedimento baseada em julgamento 

Para atendimento das urgências e emergências, as seguintes medidas 

 

Realizar frequentemente a higiene das mãos com água e sabonete 

preparação alcoólica (70%), usar gorro, óculos de proteção ou 

protetor facial (preferencialmente o protetor facial), avental impermeável, 

s N95 (PFF2) ou equivalente. 

se realizar a higiene das 

OU preparação alcoólica (70%). 

ados sobre como usar, 

Deve ser realizada a sucção constante da saliva e se possível trabalhar a 

Evitar radiografias intraorais (estimula a secreção salivar e a tosse). Optar 

a panorâmica e a tomografia computadorizada, 

operatório. Recomenda-se o 

uso de agentes de oxidação a 1% (ex: peróxido de hidrogênio) ou 

povidona a 0,2% antes dos procedimentos odontológicos, com o objetivo 
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de reduzir a carga microbiana salivar

não ser eficaz.

g) A indicação do bochecho com peróxido de hidrogênio a 1% é 

exclusivamente para uso único antes do procedimento, não é 

recomendado o uso contínuo 

h) Em casos em que o isolamento com dique de borracha não for possível, 

são recomendados dispositivos manuais, como as curetas periodontais 

para remoção de cáries e raspagem periodontal, a fim de minimizar ao 

máximo a geração de aerossol.

i) Outras medidas para minimizar a geração de aerossol devem ser tomadas 

como: colocar o paciente na posição mais adequada; nunca usar a seringa 

tríplice na sua forma em névoa (spray) acionando os dois botões 

simultaneamente; regular a saída de água de refri

borracha sempre que possível; sempre usar sugadores de alta potência.

j) Esterilizar em autoclave todos os instrumentais considerados críticos, 

inclusive as canetas de alta e baixa rotação

 

Ressalta-se que como há a possibilidade de 

coronavírus, mesmo em pacientes assintomáticos e como a assistência odontológica 

está no topo da pirâmide de profissionais em risco, recomenda

realizados apenas procedimentos de urgência, minimizando os riscos de infecções 

cruzadas. 
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de reduzir a carga microbiana salivar, lembrando que a

não ser eficaz. 

A indicação do bochecho com peróxido de hidrogênio a 1% é 

exclusivamente para uso único antes do procedimento, não é 

recomendado o uso contínuo desse produto pelo paciente.

Em casos em que o isolamento com dique de borracha não for possível, 

recomendados dispositivos manuais, como as curetas periodontais 

para remoção de cáries e raspagem periodontal, a fim de minimizar ao 

máximo a geração de aerossol. 

Outras medidas para minimizar a geração de aerossol devem ser tomadas 

como: colocar o paciente na posição mais adequada; nunca usar a seringa 

tríplice na sua forma em névoa (spray) acionando os dois botões 

simultaneamente; regular a saída de água de refrigeração; usar o dique de 

borracha sempre que possível; sempre usar sugadores de alta potência.

Esterilizar em autoclave todos os instrumentais considerados críticos, 

inclusive as canetas de alta e baixa rotação 

se que como há a possibilidade de transmissão do novo 

coronavírus, mesmo em pacientes assintomáticos e como a assistência odontológica 

está no topo da pirâmide de profissionais em risco, recomenda

realizados apenas procedimentos de urgência, minimizando os riscos de infecções 

, lembrando que a clorexidina pode 

A indicação do bochecho com peróxido de hidrogênio a 1% é 

exclusivamente para uso único antes do procedimento, não é 

oduto pelo paciente. 

Em casos em que o isolamento com dique de borracha não for possível, 

recomendados dispositivos manuais, como as curetas periodontais 

para remoção de cáries e raspagem periodontal, a fim de minimizar ao 

Outras medidas para minimizar a geração de aerossol devem ser tomadas 

como: colocar o paciente na posição mais adequada; nunca usar a seringa 

tríplice na sua forma em névoa (spray) acionando os dois botões 

geração; usar o dique de 

borracha sempre que possível; sempre usar sugadores de alta potência. 

Esterilizar em autoclave todos os instrumentais considerados críticos, 

transmissão do novo 

coronavírus, mesmo em pacientes assintomáticos e como a assistência odontológica 

está no topo da pirâmide de profissionais em risco, recomenda-se que sejam 

realizados apenas procedimentos de urgência, minimizando os riscos de infecções 
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Neste cenário, será utilizado o seguinte fluxograma (figura 5).

 

Fig. 5 Fluxograma de Atendimento da Saúde Bucal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Cuidados Após óbitos por COVID

Os princípios das precauções padrão de controle de infecção e precauções 

baseadas na transmissão devem continuar sendo aplicados no manuseio do corpo. 

Isso ocorre devido ao risco contínuo de transmissão infecciosa por contato, embora 

o risco seja geralmente menor do 

Orientações pós-óbito de pessoas com infecção suspeita ou confirmada pelo 

novo coronavírus (SARS
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Neste cenário, será utilizado o seguinte fluxograma (figura 5).

Fig. 5 Fluxograma de Atendimento da Saúde Bucal. 

Cuidados Após óbitos por COVID-19 

Os princípios das precauções padrão de controle de infecção e precauções 

baseadas na transmissão devem continuar sendo aplicados no manuseio do corpo. 

Isso ocorre devido ao risco contínuo de transmissão infecciosa por contato, embora 

e menor do que para pacientes ainda vivos.

óbito de pessoas com infecção suspeita ou confirmada pelo 

novo coronavírus (SARS-CoV-2):  

Neste cenário, será utilizado o seguinte fluxograma (figura 5). 

Os princípios das precauções padrão de controle de infecção e precauções 

baseadas na transmissão devem continuar sendo aplicados no manuseio do corpo. 

Isso ocorre devido ao risco contínuo de transmissão infecciosa por contato, embora 

que para pacientes ainda vivos. 

óbito de pessoas com infecção suspeita ou confirmada pelo 
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a) Durante os cuidados com o cadáver, só devem estar presentes no quarto 

ou área, os profissionais estritament

Todos os profissionais que tiverem contato com o cadáver, devem usar: 

gorro, óculos de proteção ou protetor facial, máscara cirúrgica, avental 

impermeável e luvas. Se for necessário realizar procedimentos que geram 

aerossol como extubação, us

b) Os tubos, drenos e cateteres devem ser removidos do corpo, tendo 

cuidado especial com a remoção de cateteres intravenosos, outros 

dispositivos cortantes e 

c) Descartar imediatamente os res

rígidos, à prova de perfuração e vazamento, e com o s

infectante. 

d) Se recomenda desinfetar e tapar/bloquear os orifícios de drenagem de 

feridas e punção de catet

e) Limpar as secreções nos orifícios 

f) Tapar/bloquear orifícios naturais do cadáver (oral, nasal, retal) para evitar 

extravasamento de fluidos corporais.

g) Acondicionar o corpo em saco impermeável à

selado. 

h) Preferencialmen

desinfetar a superfície externa do saco (pode

solução clorada [0.5% a 1%], ou outro saneante desinfetante regulari

junto a Anvisa). 

i) Identificar adequadamente o cadáver;

j) Identificar o saco externo de transporte com a informação relativa a risco 

biológico; no contexto da COVID

k) Usar luvas descartáveis nitrílicas ao manusear o saco de

acondicionamento do cadáver.

l) A maca de transporte de cad

fim e ser de fácil limpeza e desinfeção.
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Durante os cuidados com o cadáver, só devem estar presentes no quarto 

ou área, os profissionais estritamente necessários (todos com EPI). 

Todos os profissionais que tiverem contato com o cadáver, devem usar: 

gorro, óculos de proteção ou protetor facial, máscara cirúrgica, avental 

impermeável e luvas. Se for necessário realizar procedimentos que geram 

como extubação, usar N95, PFF2, ou equivalente.

Os tubos, drenos e cateteres devem ser removidos do corpo, tendo 

cuidado especial com a remoção de cateteres intravenosos, outros 

dispositivos cortantes e do tubo endotraqueal. 

Descartar imediatamente os resíduos perfurocortantes em recipientes 

rígidos, à prova de perfuração e vazamento, e com o s

Se recomenda desinfetar e tapar/bloquear os orifícios de drenagem de 

feridas e punção de cateter com cobertura impermeável.

ecreções nos orifícios orais e nasais com compressas.

Tapar/bloquear orifícios naturais do cadáver (oral, nasal, retal) para evitar 

samento de fluidos corporais. 

Acondicionar o corpo em saco impermeável à prova de vazamento e 

Preferencialmente colocar o corpo em dupla embalagem impermeável e 

desinfetar a superfície externa do saco (pode-se utilizar álcool a 70º, 

solução clorada [0.5% a 1%], ou outro saneante desinfetante regulari

junto a Anvisa).  

icar adequadamente o cadáver; 

tificar o saco externo de transporte com a informação relativa a risco 

biológico; no contexto da COVID-19: agente biológico classe de risco 3.

Usar luvas descartáveis nitrílicas ao manusear o saco de

acondicionamento do cadáver. 

A maca de transporte de cadáveres deve ser utilizada apenas para esse 

e fácil limpeza e desinfeção. 

Durante os cuidados com o cadáver, só devem estar presentes no quarto 

e necessários (todos com EPI). ● 

Todos os profissionais que tiverem contato com o cadáver, devem usar: 

gorro, óculos de proteção ou protetor facial, máscara cirúrgica, avental 

impermeável e luvas. Se for necessário realizar procedimentos que geram 

ar N95, PFF2, ou equivalente. 

Os tubos, drenos e cateteres devem ser removidos do corpo, tendo 

cuidado especial com a remoção de cateteres intravenosos, outros 

íduos perfurocortantes em recipientes 

rígidos, à prova de perfuração e vazamento, e com o símbolo de resíduo 

Se recomenda desinfetar e tapar/bloquear os orifícios de drenagem de 

er com cobertura impermeável. 

orais e nasais com compressas. 

Tapar/bloquear orifícios naturais do cadáver (oral, nasal, retal) para evitar 

prova de vazamento e 

te colocar o corpo em dupla embalagem impermeável e 

se utilizar álcool a 70º, 

solução clorada [0.5% a 1%], ou outro saneante desinfetante regularizado 

tificar o saco externo de transporte com a informação relativa a risco 

19: agente biológico classe de risco 3. 

Usar luvas descartáveis nitrílicas ao manusear o saco de 

áveres deve ser utilizada apenas para esse 
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m) Após remover os EPI, sempre proceder à higienização das mãos.

 

 

6.1 Autopsias 

Os óbitos que requerem investigação serão encaminhados ao SVO e monitorados 

resultados pelo serviço de vigilância epidemiológica, seguindo os protocolos 

vigentes. 

 

6.2 Orientações para Funerárias

É importante que os envolvidos no manuseio do corpo, equipe da funerária e os 

responsáveis pelo funeral sejam informados sobre o risco biológico classe 

3, para que medidas apropriadas possam ser tomadas para se proteger contra a 

infecção. 

De preferência, recomenda

fazê-lo. Contudo, o manuseio do corpo deve ser o menor possível, assim como, o 

corpo não deve ser embalsamado. Deverá ser realizada a limpeza externa do caixão 

com álcool líquido a 70% antes de levá

cadáver vazios devem ser descartados como resíduos enquadrados na RDC 

222/2018. 

 

6.3 Recomendações relacionadas ao Funeral

Atendendo à atual situação epidemiológica, os funerais deverão decorrer com o 

menor número possível de pessoas, preferencialmente apenas os familiares mais 

próximos, para diminuir a probabilidade de contágio e como medida para c

os casos de COVID-19. 

Recomenda-se às pessoas que:

a) Sigam as medidas de higiene das mãos e de etiqueta respiratória, em todas 

as circunstâncias;

b) Devem ser evitados apertos de mão e outros tipos de contato físico entre os 

participantes do funeral;
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Após remover os EPI, sempre proceder à higienização das mãos.

Os óbitos que requerem investigação serão encaminhados ao SVO e monitorados 

serviço de vigilância epidemiológica, seguindo os protocolos 

6.2 Orientações para Funerárias 

É importante que os envolvidos no manuseio do corpo, equipe da funerária e os 

responsáveis pelo funeral sejam informados sobre o risco biológico classe 

3, para que medidas apropriadas possam ser tomadas para se proteger contra a 

De preferência, recomenda-se cremar os cadáveres, embora não seja obrigatório 

lo. Contudo, o manuseio do corpo deve ser o menor possível, assim como, o 

po não deve ser embalsamado. Deverá ser realizada a limpeza externa do caixão 

com álcool líquido a 70% antes de levá-lo para ao velório. Após o uso, os sacos de 

cadáver vazios devem ser descartados como resíduos enquadrados na RDC 

ões relacionadas ao Funeral 

Atendendo à atual situação epidemiológica, os funerais deverão decorrer com o 

menor número possível de pessoas, preferencialmente apenas os familiares mais 

próximos, para diminuir a probabilidade de contágio e como medida para c

 

se às pessoas que: 

Sigam as medidas de higiene das mãos e de etiqueta respiratória, em todas 

as circunstâncias; 

Devem ser evitados apertos de mão e outros tipos de contato físico entre os 

participantes do funeral; 

Após remover os EPI, sempre proceder à higienização das mãos. 

Os óbitos que requerem investigação serão encaminhados ao SVO e monitorados 

serviço de vigilância epidemiológica, seguindo os protocolos 

É importante que os envolvidos no manuseio do corpo, equipe da funerária e os 

responsáveis pelo funeral sejam informados sobre o risco biológico classe de risco 

3, para que medidas apropriadas possam ser tomadas para se proteger contra a 

se cremar os cadáveres, embora não seja obrigatório 

lo. Contudo, o manuseio do corpo deve ser o menor possível, assim como, o 

po não deve ser embalsamado. Deverá ser realizada a limpeza externa do caixão 

lo para ao velório. Após o uso, os sacos de 

cadáver vazios devem ser descartados como resíduos enquadrados na RDC 

Atendendo à atual situação epidemiológica, os funerais deverão decorrer com o 

menor número possível de pessoas, preferencialmente apenas os familiares mais 

próximos, para diminuir a probabilidade de contágio e como medida para controlar 

Sigam as medidas de higiene das mãos e de etiqueta respiratória, em todas 

Devem ser evitados apertos de mão e outros tipos de contato físico entre os 
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c) Recomenda-se que as pessoas dos grupos mais vulneráveis (crianças, 

idosos, grávidas e pessoas com imunossupressão ou com doença crônica), 

não participem nos funerais; bem como, pessoas sintomáticas respiratórias;

d) Recomenda-se que o caixão seja mantido fecha

evitar contato físico com o corpo;

e) Devem ser disponibilizados água, sabonete líquido, papel toalha e álcool gel a 

70% para higienização das mãos.

 

7. Outros Dados 

Segundo publicações em revista The Lancet, drogas 

ibuprofeno, podem agravar indivíduos sintomáticos respiratórios, portadores de 

doenças crônicas como hipertensão arterial e diabetes, acometidos pelo COVID, que 

utilizam terapias com inibidores da enzima conversora de angiotensa.

Contudo, nota emitida pelo Ministério da Saúde indica a ausência de 

evidências científicas para a suspensão destes grupos de drogas no país, uma vez 

que trata-se de uma recente epidemia e novos estudos devem ser realizados 

(https://noticias.r7.com/saude/mini

agravam-covid-19-16032020). Logo, este plano orienta a conduta com precaução, a 

partir de uma minuciosa avaliação clínica e histórico/antecedentes.

 

8. Comunicação e Publicidade

A comunicação pública e 

será responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde

secretaria municipal de comunicação

informativos/epidemiológicos

Caberá a Secretaria Municipal de Saúde promover o alinhamento de 

respostas à imprensa junto às assessorias de comunicação municipais, rádio 

comunitária, tribuna da câmara, dentre outros.
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se que as pessoas dos grupos mais vulneráveis (crianças, 

idosos, grávidas e pessoas com imunossupressão ou com doença crônica), 

não participem nos funerais; bem como, pessoas sintomáticas respiratórias;

se que o caixão seja mantido fechado durante o funeral, para 

evitar contato físico com o corpo; 

Devem ser disponibilizados água, sabonete líquido, papel toalha e álcool gel a 

70% para higienização das mãos. 

Segundo publicações em revista The Lancet, drogas antiinflamatórias, como 

ibuprofeno, podem agravar indivíduos sintomáticos respiratórios, portadores de 

doenças crônicas como hipertensão arterial e diabetes, acometidos pelo COVID, que 

utilizam terapias com inibidores da enzima conversora de angiotensa.

ntudo, nota emitida pelo Ministério da Saúde indica a ausência de 

evidências científicas para a suspensão destes grupos de drogas no país, uma vez 

se de uma recente epidemia e novos estudos devem ser realizados 

(https://noticias.r7.com/saude/ministerio-da-saude-diz-que-anti-inflamatorios

16032020). Logo, este plano orienta a conduta com precaução, a 

partir de uma minuciosa avaliação clínica e histórico/antecedentes.

Publicidade 

A comunicação pública e divulgação de dados epidemiológicos municipais 

será responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde em pareceria com a 

secretaria municipal de comunicação, por meio de boletins 

/epidemiológicos digitais que terão periodicidade definida pelo s

Caberá a Secretaria Municipal de Saúde promover o alinhamento de 

respostas à imprensa junto às assessorias de comunicação municipais, rádio 

comunitária, tribuna da câmara, dentre outros. 

se que as pessoas dos grupos mais vulneráveis (crianças, 

idosos, grávidas e pessoas com imunossupressão ou com doença crônica), 

não participem nos funerais; bem como, pessoas sintomáticas respiratórias; 

do durante o funeral, para 

Devem ser disponibilizados água, sabonete líquido, papel toalha e álcool gel a 

antiinflamatórias, como 

ibuprofeno, podem agravar indivíduos sintomáticos respiratórios, portadores de 

doenças crônicas como hipertensão arterial e diabetes, acometidos pelo COVID, que 

utilizam terapias com inibidores da enzima conversora de angiotensa. 

ntudo, nota emitida pelo Ministério da Saúde indica a ausência de 

evidências científicas para a suspensão destes grupos de drogas no país, uma vez 

se de uma recente epidemia e novos estudos devem ser realizados 

inflamatorios-nao-

16032020). Logo, este plano orienta a conduta com precaução, a 

partir de uma minuciosa avaliação clínica e histórico/antecedentes. 

divulgação de dados epidemiológicos municipais 

em pareceria com a 

, por meio de boletins 

dicidade definida pelo setor. 

Caberá a Secretaria Municipal de Saúde promover o alinhamento de 

respostas à imprensa junto às assessorias de comunicação municipais, rádio 
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8. Considerações Finais

Considerando tratar

amplificação de casos comunitários, espera

contenção do COVID 19 na região, evitando agravos e seqüelas, em especial na 

população de maior vulnerabilidade e/ou susceptibilidade.

Além disso, cabe ressaltar que alterações neste plano poderão ser 

propostas/realizadas conforme recomendações da Secretaria Municipal de Saúde, 

Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde e/ou situações epidemiológicas 

diferenciadas. 
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. Considerações Finais 

Considerando tratar-se de uma situação de pandemia, com espera de 

amplificação de casos comunitários, espera-se com o presente plano uma 

contenção do COVID 19 na região, evitando agravos e seqüelas, em especial na 

população de maior vulnerabilidade e/ou susceptibilidade. 

be ressaltar que alterações neste plano poderão ser 

propostas/realizadas conforme recomendações da Secretaria Municipal de Saúde, 

Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde e/ou situações epidemiológicas 
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contenção do COVID 19 na região, evitando agravos e seqüelas, em especial na 
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ANEXO G. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

 

Eu,___________________________________________________________, RG nº 
____________________________, CPF nº 
____________________________declaro que fui devidamente informado (a) pelo 
profissional 
__________________ (CRM ou COREM) sobre a necessidade de 
____________________________ (isolamento ou quarentena) a que devo ser 
submetido, com data de início _______________, previsão de 
término_______________, local de cumprimento da 
medida__________________
realização. 

PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Nome: __________________________________________________________ 
Grau de Parentesco: _________________________
Identidade Nº: ________________Assinatura: _
______/______/______ Hora: _____: 

 

PROFISSIONAL 

Expliquei o funcionamento da medida de saúde pública a que o paciente acima 
referido está sujeito, ao próprio paciente e/ou seu responsável, sobre riscos do não 
atendimento da medida, tendo respondido às perguntas formuladas pelos mesmos.

De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável, está em 
condições de compreender o que lhes foi informado e deverão ser seguidas as 
seguintes orientações: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

___________________________________________________________, RG nº 
____________________________, CPF nº 
____________________________declaro que fui devidamente informado (a) pelo 
profissional ____________________________________________, 

____________ (CRM ou COREM) sobre a necessidade de 
____________________________ (isolamento ou quarentena) a que devo ser 
submetido, com data de início _______________, previsão de 

______, local de cumprimento da 
____________,bem como as possíveis consequências da sua não 

PACIENTE OU RESPONSÁVEL 

Nome: __________________________________________________________ 
Grau de Parentesco: _____________________________________________
Identidade Nº: ________________Assinatura: _________________________ Data: 
______/______/______ Hora: _____: _____. 

Expliquei o funcionamento da medida de saúde pública a que o paciente acima 
referido está sujeito, ao próprio paciente e/ou seu responsável, sobre riscos do não 

to da medida, tendo respondido às perguntas formuladas pelos mesmos.

De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável, está em 
condições de compreender o que lhes foi informado e deverão ser seguidas as 

______________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

___________________________________________________________, RG nº 
____________________________, CPF nº 
____________________________declaro que fui devidamente informado (a) pelo 

______________________________________, 
____________ (CRM ou COREM) sobre a necessidade de 

____________________________ (isolamento ou quarentena) a que devo ser 
submetido, com data de início _______________, previsão de 

______, local de cumprimento da 
m como as possíveis consequências da sua não 

Nome: __________________________________________________________ 
____________________ 

________________________ Data: 

Expliquei o funcionamento da medida de saúde pública a que o paciente acima 
referido está sujeito, ao próprio paciente e/ou seu responsável, sobre riscos do não 

to da medida, tendo respondido às perguntas formuladas pelos mesmos. 

De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável, está em 
condições de compreender o que lhes foi informado e deverão ser seguidas as 

______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

________________ 
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Assinatura e carimbo: __________________________________________

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

 

Eu,___________________________________________________________, RG nº 

____________________________, CPF nº 

residente e domiciliado na _______________

Bairro_______________, CEP

________________, estado

informado (a) pelo profissional 

____________________________________________, __________________ 

(CRM ou COREM) sobre a necessidade de isolamento a que devo ser submetido(a), 

bem como as pessoas que residem no mesmo endereço ou dos trabalhadores 

domésticos que exercem atividades no âmbit

_______________, previsão de término __________, local de cumprimento da 

medida _____________ .

 

Nome das pessoas que residem no mesmo endereço que deverão cumprir medida 

de isolamento domiciliar: 

1.______________________

2.____________________________________________ 

3.____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

 

Assinatura da pessoa sintomática: _________

Data: ______/______/______ Hora: ______: ________

 

____________________________________________
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Assinatura e carimbo: __________________________________________

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu,___________________________________________________________, RG nº 

____________________________, CPF nº ____________________________, 

nte e domiciliado na __________________________________________ 

Bairro_______________, CEP _______________ , 

stado do Espírito Santo,  declaro que fui devidamente 

informado (a) pelo profissional 

____________________________________________, __________________ 

(CRM ou COREM) sobre a necessidade de isolamento a que devo ser submetido(a), 

bem como as pessoas que residem no mesmo endereço ou dos trabalhadores 

domésticos que exercem atividades no âmbito residencial, com data de início 

_______________, previsão de término __________, local de cumprimento da 

medida _____________ . 

Nome das pessoas que residem no mesmo endereço que deverão cumprir medida 

de isolamento domiciliar:  

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3.____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________  

Assinatura da pessoa sintomática: ______________________________

Data: ______/______/______ Hora: ______: ________ 

____________________________________________

Assinatura e carimbo: ____________________________________________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu,___________________________________________________________, RG nº 

____________________________, 

___________________________ 

, na cidade de 

,  declaro que fui devidamente 

informado (a) pelo profissional -

____________________________________________, __________________ 

(CRM ou COREM) sobre a necessidade de isolamento a que devo ser submetido(a), 

bem como as pessoas que residem no mesmo endereço ou dos trabalhadores 

o residencial, com data de início 

_______________, previsão de término __________, local de cumprimento da 

Nome das pessoas que residem no mesmo endereço que deverão cumprir medida 

_______________ 

____________________________________________ 
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Assinatura e carimbo do profissional 


