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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PLANO DE CONTINGÊNCIA- CORONA VÍRUS (SARS-CoV-2) 

PIRACICABA - 2020 

 

INTRODUÇÃO 
 

Este plano visa contribuir para as ações de vigilância, controle e assistência adequada e de 

qualidade aos pacientes com suspeita de infecção pelo Novo Corona Vírus – SARS-CoV-2, através de 

informações recentes com enfoque na gravidade da doença, definição de fluxo de atendimento, ações de 

controle e estratégias para enfrentamento de uma eventual situação de epidemia (Anexo 1) . Contém 

informações orientações e contribuições de representantes da Vigilância Epidemiológica, Departamento 

Atenção Básica, Unidades de Pronto-Atendimento e Laboratório. 

Em 31 de dezembro de 2019, o escritório nacional da Organização Mundial de Saúde (OMS) na 

China, foi informado sobre a ocorrência de casos de pneumonia de etiologia desconhecida na cidade de 

Wuhan, Província de Hubei (Figura 1). Até 3 de janeiro de 2020, foram notificados 44 pacientes com 

pneumonia de etiologia desconhecida, todos mantidos em isolamento e tratamento em unidades de 

saúde, sendo que 11 deles apresentavam quadro grave. Os sinais e sintomas clínicos apresentados foram 

principalmente febre, com alguns pacientes com dificuldade em respirar e radiografias de tórax 

apresentando infiltrados pulmonares. Alguns pacientes eram comerciantes ou fornecedores em um 

mercado de frutos do mar na cidade, onde também são comercializadas outras espécies de animais 

domésticas e silvestres. Em 09 de janeiro, houve a divulgação de a detecção de um novo coronavírus 

(SARS-CoV-2) em um paciente hospitalizado com pneumonia em Wuhan. Segundo o European Centre 

for Disease Prevention and Control (ECDC), até 22 de janeiro, 614 casos foram confirmados 

laboratorialmente para SARS-CoV-2 (Figura 2), todos com histórico de viagem à cidade de Wuhan, 

incluindo 15 profissionais de saúde e 17 óbitos. Os casos estão distribuídos na China (603), Hong Kong 

(1), Macau (2), Taiwan (1) Tailândia (4), Japão (1), Coréia do Sul (1) e Estados Unidos (1). Os 

coronavírus podem causar desde resfriado comum até doenças mais graves em humanos, sendo que 

alguns deles podem circular entre os animais, incluindo camelos, gatos e morcegos, tais como Middle 

East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). O 

SARS-CoV-2 é uma cepa que ainda não havia sido identificada em humanos. 

Em 22 de janeiro de 2020, foi ativado o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública 

para o novo Coronavírus (COE-nCoV). A ativação desta estratégia está prevista no Plano Nacional de 

Resposta às Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde (http://bit.ly/ 

planoderespostaemergencia). Desde 2005, o Sistema Único de Saúde (SUS) está aprimorando suas 

capacidades de responder às emergências por síndromes respiratórias, dispondo de planos, protocolos, 

procedimentos e guias para identificação, monitoramento e resposta às emergências em saúde pública. 

http://bit.ly/
http://bit.ly/
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Descrição sumária do município 

O município de Piracicaba localiza-se a 554 metros de altitude, na média depressão periférica 

paulista. 

Sua área territorial é 1.376,91 Km2, sendo o 19° município do estado em extensão, segundo 

dados do censo do IBGE 2010. Sua área urbana é de 229,66 Km2 e sua área rural é de 1.147,25 Km2. O 

relevo é uma topografia pouco acidentada e o clima é tropical de altitude Cwa. 

O município, que está a 152 km da capital do estado de São Paulo, integra a região  

administrativa de Campinas sendo servido pelas rodovias SP 127, SP 147, SP 304 e SP 308. Faz divisa 

com os municípios de Rio Claro, Limeira, Santa Bárbara D’Oeste, Laranjal Paulista, Iracemápolis, 

Anhembi, São Pedro, Charqueada, Rio das Pedras, Tietê, Capivari, Conchas, Santa Maria da Serra, 

Ipeúna e Saltinho. 

- População (2019-IBGE): 404.142 habitantes 

- Atividade sócio-econômica: historicamente vinculada à produção agrícola e industrial, com 

destaque para os setores sucroalcooleiro e metal-mecânico e turismo. 

 
Rede assistencial 

Pública: conta com 07 unidades de saúde com atendimento 24hs e finais de semana, sendo 04 

unidades de pronto atendimento (UPA), 02 hospitais gerais com maternidades e 01 Hospital Regional,  

47 unidades de saúde da família na zona urbana e 06 na zona rural, 11 unidades básicas de saúde na zona 

urbana, 09 centro de referência da atenção básica (CRAB), 01 hemonúcleo, 01 central de vagas que 

atende a região, equipe de serviço de atendimento móvel de urgência – SAMU, 01 policlínica, 01 

laboratório municipal, 01 centro de doenças infecto-contagiosas - CEDIC, 01 ambulatório de 

especialidades, 01 programa de atendimento domiciliar, 04 unidades que realizam ultrassonografia (01 

ambulatorial e 03 hospitalares), 07 que realizam exame radiológico e 26 farmácias municipais que 

dispensam medicamentos para população e mais 2 especializadas (alto custo e CEDIC). 

Privada: conta com 02 hospitais gerais, sendo um deles também maternidade. Os hospitais 

contam com um total de 958 leitos, sendo 399 leitos SUS (fonte: CNES). O Quadro a seguir mostra a 

distribuição das unidades de atendimento 24hs de acordo com a região do município. 

Neste contexto, o município de Piracicaba mantém-se alerta nas ações de assistência à saúde 

vigilância epidemiológica e laboratorial, com o objetivo de monitorar o eventual surgimento de casos 

suspeitos da doença e, se isso ocorrer, conter a propagação da infecção, oferecer diagnóstico rápido, 

atendimento e tratamento precoces, através do acompanhamento de indicadores como incidência, 

ocorrência de casos e letalidade. 

Importante ressaltar que no enfrentamento ao Novo Coronavírus (SARS-CoV-2) estão 

envolvidas todas as unidades de saúde, das redes pública e privada, instaladas no município de 

Piracicaba, contando 
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com o apoio da DRS X, do GVE XX e IAL Rio Claro, bem como, das demais secretarias e órgãos 

municipais, na execução das ações necessárias ao enfrentamento deste agravo. 

Características gerais sobre a Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (SARS-CoV-2) 

 
Descrição 

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

patogênicos (SARS e MERS). A Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (SARS-CoV-2) o espectro 

clínico não está descrito completamente, bem como não se sabe o padrão de letalidade, mortalidade, 

infectividade e transmissibilidade. Não há vacina ou medicamento específico disponível. O tratamento é 

de suporte e inespecífico. 

Agente etiológico 

São vírus RNA da ordem dos Nidovirales da família Coronaviridae. A subfamília é composta por 

quatro gêneros Alfacoronavírus, Betacoronavírus, Gammacoronavírus e Deltacoronavírus. Sendo que os 

Alfacoronavírus e Betacoronavírus somente infectam mamíferos, no entanto os Gammacoronavírus e 

Deltacoronavírus infectam aves e podem infectar mamíferos. Os vírus da SARS-CoV, MERS-CoV e 

2019- nCoV são Betacoronavírus e altamente patogênicos e responsáveis por causar síndrome 

respiratória e gastrointestinal. Além desses três, há outros quatro tipos de coronavírus que podem induzir 

doença no trato respiratório superior em imunodeprimido, bem como afetar crianças, jovens e idosos. 

Todos os coronavírus que afetam humanos tem origem animal. 

O coronavírus foi isolado pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi 

descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa conforme 

proposto por Tyrrell como um novo gênero de vírus. 

Reservatório e Modo de transmissão 

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

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

pessoas e depois se espalhar entre pessoas como MERS-CoV e SARS-CoV. No início, muitos dos 

pacientes com surtos de doenças respiratórias causados por SARS-CoV-2 em Wuhan, na China, tinham 

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

animais para pessoas. No entanto, um número crescente de pacientes, supostamente não teve exposição 

ao mercado de animais, indicando a ocorrência de disseminação de pessoa para pessoa. 

No momento, não está claro o quão fácil ou sustentável esse vírus está se disseminando entre as 

pessoas. As autoridades chinesas relatam que a disseminação sustentada de pessoa para pessoa está 

ocorrendo na China. Casos em instituições de saúde, como hospitais, também podem ocorrer. 

Quando a disseminação de pessoa para pessoa que ocorreu com MERS-CoV e SARS-CoV, 
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acredita-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. A disseminação de MERS-CoV e SARS-CoV entre pessoas geralmente ocorre 

entre contatos próximos. 

É importante observar que a facilidade com que um vírus se espalha de pessoa para pessoa pode 

variar. Alguns vírus são altamente transmissíveis (como sarampo), enquanto outros são menos. É 

importante saber isso para entender melhor o risco associado a esse vírus. 

Período de incubação 

O período médio de incubação da infecção por coronavírus é de 5 dias, com intervalo que pode 

chegar até 16 dias. 

Período de transmissibilidade 

A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 7 dias após o início 

dos sintomas. No entanto, dados preliminares do Novo Coronavírus (2019- nCoV) sugerem que a 

transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. 

Até o momento, não há informação suficiente de quantos dias anteriores ao início dos sinais e 

sintomas que uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus. 

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. 

 

Aspectos epidemiológicos 

Situação epidemiológica no mundo 

Até 27 de janeiro de 2020, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), foram 

confirmados 2.798 casos do novo coronavírus (SARS-CoV-2) no mundo. Destes, 2.761 (98,7%) foram 

notificados pela China, incluindo as regiões administrativas especiais de Hong Kong (8 casos 

confirmados), Macau (5 casos confirmados) e Taipei (4 casos confirmados). Fora do território Chinês, 

foram confirmados 37 casos. Destes, 36 apresentam histórico de viagem para China e 34 apresentam 

histórico de viagem para a cidade de Wuhan/China ou vínculo epidemiológico com um caso confirmado 

que viajou para Wuhan/China 

 

Situação epidemiológica no Brasil 

De 03 a 27 de janeiro, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) 

Nacional analisou 7.063 rumores, sendo que 127 rumores exigiram a verificação de veracidade junto ao Ponto 
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de Contato Regional da OMS para o Regulamento Sanitário Internacional. Entre 18 e 27 de janeiro de 2020, a 

Secretaria de Vigilância em Saúde recebeu a notificação de 10 casos para investigação de possível relação com 

a Infecção Humana pelo novo Coronavírus. Todas as notificações foram recebidas, avaliadas e discutidas, caso 

a caso, com as autoridades de saúde dos estados e municípios. De 10 casos, somente um (1) caso notificado 

em 27/01 se enquadra na definição de caso suspeito. Os demais não cumpriram a definição de caso, foram 

excluídos e apresentaram resultado laboratorial para outros vírus respiratórios como o vírus Influenza 

A/H1N1, Influenza A/H3 e Rhinovirus 

 
Definição de caso suspeito 

Caso suspeito de infecção humana pelo SARS-CoV-2 

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 caso2 suspeito para o 

coronavírus (SARS-CoV-2), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; OU 

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 caso2 confirmado de coronavírus 

(SARS-CoV-2) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. 

1 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. 

2 Contato próximo é definido como: 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. 

 

Os casos que atendem a definição de caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG3) 

devem ser notificados em ficha própria (Ficha de registro individual - Casos de Síndrome Respiratória 

Aguda Grave Hospitalizado). 

3 Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): indivíduo hospitalizado com febre, mesmo que referida, 

acompanhada de tosse ou dor de garganta e que apresente dispneia ou saturação de O2 < 95% ou 

desconforto respiratório ou que evoluiu para óbito por SRAG independente de internação. 
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Fluxo de notificação 

Os casos suspeitos de infecção por SARS-CoV-2 devem ser notificados de forma imediata (até 

24 horas) pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento, à Vigilância Epidemiológica 

Municipal* (via fone/e-mail/fax) e à Central/CIEVS/SES-SP pelo telefone (0800 555 466) ou e-mail 

(notifica@saude.sp.gov.br). As informações devem ser inseridas na ficha de notificação 

(http://bit.ly/SARS-CoV-2) e a CID10 que deverá ser utilizada é a: B34.2 – Infecção por coronavírus de 

localização não especificada. 

Ao preencher o formulário eletrônico de notificação, baixar o arquivo da ficha de notificação 

(pdf) e enviar eletronicamente para a autoridade local, seja a notificação de unidade privada ou pública. 

 
* Vigilância Epidemiológica Municipal 

Contatos para notificação: 

Rua do Trabalho, 634 – 2º andar – CEVISA 

Tel. (19) 3437-7900 

Fax. (19) 3437-7908 

e-m ail: ecd-dve@piracicaba.sp.gov.br ou dve@piracicaba.sp.gov.br 

 

Cuidados com o paciente: (Fluxograma- Anexos 2 e 3) 

 

Após o profissional de saúde identificar o caso suspeito, o mesmo deverá ser isolado rapidamente 

em espaço privativo (precaução padrão, contato e de aerossóis); 

O caso suspeito deverá utilizar uma máscara cirúrgica desde o momento em que for identificado 

na triagem de enfermagem até a chegada ao local de isolamento, o mais rápido possível; 

Realizar a higienização das mãos, respeitando os 5 momentos preconizados pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 

Não permitir a circulação do caso suspeito para fora da área de isolamento. Caso seja necessário 

o deslocamento, manter a máscara cirúrgica no caso suspeito durante todo o transporte. 

Qualquer pessoa que entrar em contato com o caso suspeito deverá utilizar máscara N95; óculos; 

luvas e avental; 

No caso em que houver necessidade de acompanhante, orientar quanto à importância da 

higienização das mãos e o uso de máscara N95; 

Na entrada do quarto deve ter a placa de alerta de precaução para contato e aerossóis com o 

intuito de orientar e limitar a entrada de outros indivíduos. O acesso deve ser restrito aos profissionais de 

saúde envolvidos no atendimento do caso suspeito. 

http://bit.ly/2019-ncov)
mailto:ecd-dve@piracicaba.sp.gov.br
mailto:dve@piracicaba.sp.gov.br
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PRECAUÇÕES ESPECÍFICAS 
 

 

 

Diagnóstico 

Exames que deverão ser solicitados 

 Radiografia de tórax PA ou perfil ou CT de tórax; 

 Hemograma, ureia, creatinina, TGO, TGP, bilirrubina, sódio, potássio, proteína C reativa, 

VHS, hemoculturas e gasometria arterial; 

O exame preferencial para o diagnóstico laboratorial é a coleta de secreção de nasofaringe. 

Considerando novos vírus ou novos subtipos virais em processos pandêmicos, ele pode ser estendido até 

o 7° dia, mas preferencialmente até o 3° dia. 

O diagnóstico laboratorial específico para Coronavírus inclui as seguintes técnicas: detecção do 

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

genoma viral. No Brasil, os Centros Nacionais de Influenza-NICs farão o RT-PCR em tempo real e o 

sequenciamento através da metagenômica nos laboratórios parceiros do Ministério da Saúde. 

 
Coleta, acondicionamento e transporte do material biológico para diagnóstico específico para Coronavírus 

A coleta de amostra biológica será necessária e obrigatória sempre que houver a identificação de 

um caso suspeito de SARS-CoV-2. Para o diagnóstico para o Novo Coronavírus é necessário coletar 

duas amostras respiratórias de swab de naso-orofaringe, conforme protocolo de suspeita de influenza já 

padronizado na nossa instituição (Figura 1). Também será necessária a coleta de outra amostra  

biológica para pesquisa de H1N1, conforme protocolo institucional. Após a coleta desse material 

biológico, o mesmo deverá ser encaminhado para o laboratório Labclin e obrigatoriamente comunicar a 
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CCIH que seguidamente entrará em contato com a vigilância epidemiológica para envio do material 

biológico para o Instituto Adolfo Lutz. 

Figura 1: Técnica para coleta de swab combinado. 
 

As amostras deverão ser mantidas refrigeradas em temperatura 4°-8°C e deverão chegar no Instituto 

Adolfo Lutz dentro de 24 a 72 horas da coleta. Qualquer dúvida sobre a metodologia para a coleta e envio do 

material, o enfermeiro responsável do setor deverá entrar em contato com a enfermeira da CCIH para 

orientações. A embalagem para o transporte de amostras biológicas de caso suspeito deverá seguir os 

regulamentos de remessa para substância biológica UM 3373, categoria B. 

Em caso de dúvidas sobre os procedimentos para coleta e acondicionamento, consultar o Guia 

para Rede Laboratorial de Vigilância de Influenza no Brasil, descritos nas páginas 16 a 24. 

[http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_laboratorial_influenza_vigilancia_influenza_brasil.pdf] 

 

Diagnóstico diferencial 

 

As características clínicas não são específicas e podem ser similares àquelas causadas por outros 

vírus respiratórios, que também ocorrem sob a forma de surtos e, eventualmente, circulam ao mesmo 

tempo, tais como influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, outros 

Coronavírus, entre outros. 

Os critérios para internação são: presença de consolidação alveolar em imagem (pneumonia), 

sinais de sepse e insuficiência respiratória aguda. 

 
Tratamento e atendimento 

Até o momento não há medicamento específico para o tratamento da Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (SARS-CoV-2). No entanto, medidas de suporte devem ser implementadas. 

No atendimento, devem-se levar em consideração os demais diagnósticos diferenciais pertinentes 

e o adequado manejo clínico. Em caso de suspeita para Influenza, não retardar o início do tratamento 

com Fosfato de Oseltamivir, conforme protocolo de tratamento de Influenza: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_tratamento_influenza_2017.pdf 

(Fonte: Boletim epidemiológico 01/ COE-nCoV, versão 2, 28/01/2020 – SVS/MS.) 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_laboratorial_influenza_vigilancia_influenza_brasil.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_tratamento_influenza_2017.pdf


9  

 

ANEXO 1 

Ações propostas por eixo e de acordo com os cenários definidos 

Parâmetros para definição do Cenário de Risco: 

 

Cenário 1 - Silencioso Cenário 2 - Baixo Risco Cenário 3 - Alto Risco 

Sem registro de casos suspeitos Registro de Caso Suspeito Registro de Caso Confirmado 

 

EIXO: EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

AÇÃO 
CENÁRIOS 

01 02 03 

Informar a população sobre as formas de transmissão e métodos de prevenção da 
infecção. 

X X X 

Realizar reuniões com representantes de todos os setores: saúde, educação, 

assistência social, comércio, indústria, serviços, líderes comunitários, clubes de 

serviço, associações, etc 
X X X 

Realizar orientação direta com comerciantes e trabalhadores do comércio, com 

principal enfoque nos estabelecimentos que apresentam relação com áreas de 
transmissão – colônias de imigrantes 

 

X 

 

X 

 

X 

Afixar cartazes ou outras formas de comunicação com orientações à população 
sobre etiqueta respiratória e uso de máscaras. 

X X X 

Emitir Informes e Alertas de acordo com o cenário de risco  X X 

Orientar afastamento temporário em domicílio para os casos leves  X X 

Manter contato, emitir notas técnicas para os diversos setores envolvidos com a 
pandemia, principalmente instituições de acolhimento de pessoas, em especial as 
ILPI, serviços de saúde, cemitérios e funerárias. 

X X X 

 

EIXO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

AÇÃO 
CENÁRIOS 

01 02 03 

Estabelecer fluxo de notificação de casos (em até 24h) X X X 

Atualizar as áreas com transmissão local X X X 

Monitorar as amostras de swab naso-orofarínge enviadas ao laboratório  X X 

Alimentar os sistemas de informação  X X 

Apoiar tecnicamente as capacitações de enfermeiros para a rede assistencial em 

classificação de risco e estabelecer estratégias que mantenham os profissionais 

de saúde atentos para a questão do coronavírus (SARS-CoV-2) 

 
X 

 
X 

 
X 

Apoiar tecnicamente as capacitações de médicos para a rede assistencial em 

manejo de pacientes e estabelecer estratégias que mantenham os profissionais de 

saúde atentos para a questão do coronavírus (SARS-CoV-2) 

 
X 

 
X 

 
X 

Investigar e analisar todos os casos  X X 

Monitorar os casos suspeitos e confirmados via telefone  X X 

Identificar e monitorar possíveis surtos da doença, principalmente em ILPI  X X 

Propor ações de testagem e controle da pandemia  X X 

 

EIXO: VIGILÂNCIA LABORATORIAL 

AÇÃO 
CENÁRIOS 

01 02 03 

Manter o recebimento prioritário de amostras de swab naso-orofarínge  X X 

Manter fluxo de envio de amostras de swab naso-orofarínge e dos respectivos 
resultados dos exames com o IAL-Rio Claro e outros que venhm a fazer parte da 
rede, incluindo parceiros em ações siociis mais amplas. 

 
X X 
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EIXO: GESTOR 

AÇÃO 
CENÁRIOS 

01 02 03 

Adquirir insumos para adequada higienização das mãos (álcool gel, sabonete 
líquido) 

X X X 

Adquirir insumos e EPIs (máscaras cirúrgicas e N95, óculos/protetor de face, 
gorros, capotes/aventais de mangas longas, luvas, etc) 

X X X 

Possibilitar incremento de recursos humanos e/ou a previsão de horas extras para 
a adequada resposta à situação emergencial 

 
X X 

EIXO: ASSISTÊNCIA 

AÇÃO 
CENÁRIOS 

01 02 03 

Incentivar e responsabilizar a Rede de Atenção quanto à utilização dos 
protocolos de “Manejo Clínico do Ministério da Saúde” 

X X X 

Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) X X X 

Intensificar a higienização das mãos X X X 

Monitorar e promover as adequações necessárias á Rede de Atenção  X X 

Promover aproximação com a saúde suplementar, no sentido de estabelecer os 

fluxos e rotinas de atendimento (enviar protocolos de atendimento para todos os 

hospitais: públicos e particulares) 

 
X 

 
X 

 
X 

Manter disponíveis as normas e rotinas dos procedimentos adotados na prestação 

de serviços de atenção à saúde de pacientes suspeitos de infecção pelo 2019- 

nCoV 

  
X 

 
X 

Organizar o fluxo de atendimento aos pacientes suspeitos: 

 Estabelecer sinalização à entrada da unidade, apontando para o fluxo de 

atendimento destes pacientes; 

 Definir a área de espera e local exclusivo para atendimento de pacientes 

sintomáticos; 

 Fornecer máscara cirúrgica ao paciente sintomático e/ou identificado 

como suspeito. 

  

 

 
X 

 

 

 
X 

Instituir medidas de precaução respiratórias e precaução de contato  X X 

Instituir precaução respiratória para aerossol, quando o profissional atuar em 

procedimentos com risco de geração de aerossol em atendimento a paciente com 

suspeita ou confirmados para infecção pelo SARS-CoV-2 

  
X 

 
X 

Pactuar o incremento de recursos humanos (médicos, enfermeiros, 

auxiliares/técnicos de enfermagem, auxiliar administrativos, agentes 

comunitários de saúde) para atendimento na situação emergencial e/ou a previsão 

de horas extras. 

  

X 

 

X 

Capacitar profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos/auxiliares de 

enfermagem, ACS) para a utilização dos protocolos instituídos de prevenção e 

atenção ao SARS-CoV-2 X X X 

Indicar e garantir o afastamento do trabalho aos  profissionais de saúde suspeitos 

e/ou confirmados da infecção pelo SARS-Cov 2 pelo tempo necessário, 

efetuando, nos casos conformados, testagem para retorno ao trabalho ao final do 

período de afastamento (14 dias). 

  X X 
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Garantir a manutenção de funcionário capacitado para a ação de investigação e 
fluxo de notificação (SINAN) e fluxo de repasse de informação (sentinelas) 

X X X 

Suspender a realização de eventos (limite entre cenários 2 e 3)   X 

Determinar suspensão das aulas nas escolas do município.   X 

Implantar unidade de referência para triagem dos casos suspeitos (tenda) – UPA 
Piracicamirim 

 X X 

Garantir a implantação, se necessária, de Unidade de Referência Secundária para 
assistência aos casos graves. 

  
X 

Instituir equipe técnica de assistência para suporte a instituiçõeses com eventuais 
surtos identificados (especialmente ILPI) 

  X 

Adquirir kits diagnósticos para a detecção do SARS-Cov 2 ou de anticorpos anti-
SARS-Cov 2 

  X 
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Critérios Clínicos Critérios Epidemilógicos 
Nos últimos 14 dias antes do inicio dos sintomas, histórico de viagem à área 

Febre e sintomas respiratórios com transmissão local* 

(por exemplo, tosse e e ou 
dificuldade para respirar) Nos últimos 14 dias antes do inicio dos sintomas, tenha tido contato próximo 

com caso suspeito para SARS-CoV-2 

Febre ou sintomas respiratórios 
(por exemplo, tosse e 
dificuldade para respirar) 

 
Nos últimos 14 dias, tenha tido contato próximo com caso confirmado em 
laboratório para SARS-CoV-2 

ATENÇÃO PROFISSIONAL: 
1- Realizar pesquisa para H1N1 também como diagnóstico diferencial e introduzir 
oseltamivir em todos os casos suspeitos de Coronavírus. 

2- Internação em UTI- isolamento de contato e aerossóis (pelo risco maior de 
aerossolização): mascara N95, avental de manga longa, luva de procedimento e óculos 
de proteção. 

3- Internação em Unidade de internação- Isolamento de contato e gotícula: mascara 

cirúrgico, avental de manga longa, luva de procedimento e óculos de proteção. 

 

ANEXO 2 

Fluxograma de atendimento de casos suspeitos de Coronavírus 

Definição de Caso suspeito: 
 

* As áreas com transmissão local serão atualizadas e disponibilizadas no site do Ministério da Saúde, no link: 

saúde.gov.br/listacorona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Referência: Boletim epidemiológico - SVS – Ministério da Saúde 

ORIENTAÇÃO DOMICILIAR: 
1- Permanecer em afastamento temporário em 
domicilio com ambiente privativo e ventilação 
natural, distância dos demais familiares e evitar 
compartilhamento de utensílios domésticos, 
enquanto houver sinais e sintomas clínicos. 

2- Orientar importância de higienização das mãos; 

3- Restringir contato com outras pessoas; 

4- Orientar que indivíduos próximos que tiverem 
sintomas procurem imediatamente um serviço de 
saúde, lembrando que o período de incubação é de 
14 dias. 

Caso leve: notificar* e orientar 

sobre precaução domiciliar e 

retorno se necessário 

Obs - se profissional de saúde: 

coletar swab naso-orofaringe e 

encaminhar para Adolfo Lutz  

Atendimento médico 

Caso grave: paciente grave em 

insuficiência respiratória- instituir 

isolamento de contato e aerossóis (máscara 

N95) durante o atendimento e transferir 

rapidamente para UTI (quarto), ou unidade 

de internação, conforme quadro clínico. 

Notificar* e coletar swab naso-orofaringe 

e encaminhar para Adolfo Lutz 

Triagem enfermagem: classificação 

laranja (manter paciente com máscara 

cirúrgica até o atendimento médico) 
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Critérios Clínicos 

 

Febre e sintomas respiratórios 

(por exemplo, tosse e 

dificuldade para respirar) 
 

Febre ou sintomas respiratórios 

(por exemplo, tosse e 

dificuldade para respirar) 

Critérios Epidemilógicos 

Nos últimos 14 dias antes do inicio dos sintomas, histórico de viagem à área 

com transmissão local* 

ou 

Nos últimos 14 dias antes do inicio dos sintomas, tenha tido contato próximo 

com caso suspeito para SARS-CoV-2 

e 
Nos últimos 14 dias, tenha tido contato próximo com caso confirmado em 
laboratório para SARS-CoV-2 

Caso leve: notificar* e orientar sobre 

precaução domiciliar e retorno se necessário 

Obs - se profissional de saúde: coletar swab naso-

orofaringe e encaminhar para Adolfo Lutz 

ORIENTAÇÃO DOMICILIAR: 

1- Permanecer em afastamento temporário em domicilio com ambiente privativo e ventilação natural, 

distância dos demais familiares e evitar compartilhamento de utensílios domésticos, enquanto houver sinais 

e sintomas clínicos. 

2- Orientar importância de higienização das mãos; 

3- Restringir contato com outras pessoas; 

4- Orientar que indivíduos próximos que tiverem sintomas procurem imediatamente um serviço de saúde, 

lembrando que o período de incubação é de 14 dias. 

 

ANEXO 3 

Fluxograma de atendimento de casos suspeitos de Coronavírus na UPA 
 

Definição de Caso suspeito: 
 

* As áreas com transmissão local serão atualizadas e disponibilizadas no site do Ministério da Saúde, no link: 

saúde.gov.br/listacorona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Referência: Boletim epidemiológico - SVS – Ministério da Saúde 

ATENÇÃO PROFISSIONAL: 

1- Realizar pesquisa para H1N1 também como diagnóstico diferencial e introduzir oseltamivir em 

todos os casos suspeitos de Coronavírus. 

2- Internação em UTI- isolamento de contato e aerossóis (pelo risco maior de aerossolização): 

mascara N95, avental de manga longa, luva de procedimento e óculos de proteção. 

3- Internação em Unidade de internação- Isolamento de contato e gotícula: mascara cirúrgico, 

avental de manga longa, luva de procedimento e óculos de proteção. 

Atendimento médico 

Caso grave: paciente grave em insuficiência 

respiratória- instituir isolamento de contato e 

aerossóis (máscara N95) durante o atendimento e 

transferir rapidamente para UTI (quarto), ou 

unidade de internação, conforme quadro clínico. 

Notificar* e coletar swab naso-orofaringe e 

encaminhar para Adolfo Lutz 

Triagem enfermagem: classificação 

laranja (manter paciente com máscara 

cirúrgica até o atendimento médico) 

Sindrome Gripal 
ou 

Sindrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 


