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1 - INTRODUÇÃO  
 

Este documento apresenta o Plano de Contingência do Município de Rio Largo para 
Enfrentamento da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) define o nível de 
resposta e as ações correspondentes implementadas pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Rio Largo.  

Em 10 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde (OMS), publicou uma série de 
orientações provisórias para todos os países sobre como eles podem se preparar para esses 
vírus, incluindo como monitorar pessoas doentes, testar amostras, tratar pacientes, controlar 
infecções em centros de saúde, manter os suprimentos certos e comunicar com o público 
sobre esse novo vírus.  

Em 12 de janeiro de 2020, a China compartilhou a sequência genética do novo 
Coronavírus para os países usarem no desenvolvimento de kits de diagnóstico específicos.  

De 13 a 20 de janeiro de 2020, foram confirmados os primeiros casos na Tailândia, Japão 
(1) e República da Coréia (1), todos casos importados da província de Wuhan. Entre 18 e 22 de 
janeiro de 2020, a Secretaria de Vigilância em Saúde/MS recebeu a notificação de 05 casos 
para investigação de possível relação com a Infecção Humana pelo novo Coronavírus, todos 
descartados pelo critério da OMS.  

Diante desta situação, o Ministério da Saúde (MS) no dia 22 de janeiro, ativou o Centro 
de Operações de Emergência, do Ministério da Saúde, coordenado pela SVS, para 
harmonização, planejamento e organização das atividades com os atores envolvidos e 
monitoramento internacional (Boletim Epidemiológico 4, MS 2020).  

O monitoramento dos casos de doença respiratória aguda (2019-CoV) está em 
constante atualização, à medida que a OMS consolida as informações recebidas dos países e 
novas evidências técnicas e cientificas são publicadas.  

 
1.1 A DOENÇA – CORONAVIRUS 
  

Os coronavírus (CoV) são uma grande família de vírus que causam infecções 
respiratórias e intestinais em humanos e animais, como a Síndrome Respiratória do Oriente 
Médio (MERS-CoV) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV). Os coronavírus são 
zoonóticos, investigações detalhadas descobriram que o SARS-CoV foi transmitido de gatos da 
cidade para humanos e o MERSCoV de camelos dromedários para humanos. Todos os 
coronavírus que afetam humanos tem origem animal.  

Em 31 de dezembro de 2019, o Escritório da OMS na China foi informado de casos de 
pneumonia de etiologia desconhecida (causa desconhecida) detectada na cidade de Wuhan, 
província de Hubei, na China. As autoridades chinesas em 7 de janeiro de 2020 anunciou que o 
vírus causador do surto era uma nova cepa do coronavírus.  

O novo coronavírus foi classificado como 2019-nCoV, trata-se de uma cepa que não foi 
previamente identificada em humanos, fato que tem dificultado a descrição detalhada do 
espectro clinico da infecção, bem como o padrão de letalidade, mortalidade, infectividade e 
transmissibilidade. A princípio os pacientes identificados com a doença respiratória aguda 
causada pelo 2019-CoV na China tiveram contato com animais vivos, em um mercado de 
frutos do mar e animais vivos da cidade de Wuhan, sugerindo a disseminação da doença de 
animais para pessoa, porém um número crescente de pacientes supostamente não se expôs a 
este mercado de animais, indicando assim a disseminação de pessoa para pessoa.  
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1.2 TRANSMISSÃO E PERIODO DE INCUBAÇÃO 
 

O modo de transmissão de pessoa para pessoa pode ter ocorrido principalmente por 
meio de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. O 
período médio de incubação é de 5 dias, com intervalo que pode chegar até 16 dias. Dados 
preliminares da doença respiratória aguda (2019-CoV) sugerem que a transmissão possa 
ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas, no entanto até o momento as 
informações são insuficientes para determinar o período que uma pessoa infectada pode 
transmitir o vírus.  
 
1.3 SINTOMATOLOGIA  

 
As manifestações clinicas da doença respiratória aguda (2019-CoV) podem variar de um 

simples resfriado até uma pneumonia severa, de acordo com os dados mais atuais os sinais e 
sintomas clínicos são principalmente respiratório, com apresentação de febre, tosse e 
dificuldade para respirar. As complicações incluíram síndrome respiratória aguda grave-SRAG, 
lesão cardíaca aguda e infecção segundaria e óbito.  

Em uma avaliação recente de 99 pacientes com pneumonia confirmado por laboratório 
como 2019-nCoV internados no hospital de Wuhan, (a média de idade era de 55 anos e a 
maioria dos pacientes era do sexo masculino (68%).  

• febre (83%),  
• tosse (82%),  
• falta de ar (31%),  
• dor muscular (11%),  
• confusão (9%),  
• dor de cabeça (8%),  
• dor de garganta (5%),  
• rinorréia (4%),  
• dor no peito (2%),  
• diarréia (2%)  
• e náusea e vômitos (1%).  
 
De acordo com exames de imagem:  
• (75%) apresentaram pneumonia bilateral,  
• (14%) apresentaram manchas múltiplas e opacidade em vidro fosco e  
• (1%) apresentou pneumotórax  
• (63%) dos pacientes apresentaram linfopenia.  
 

1.4 DIAGNOSTICO  
 

O diagnóstico pode ser: clínico observando os quadros de síndrome gripal, com 
investigação clínico-epidemiológico e exame físico e laboratorial específico para Coronavírus 
com as técnicas de detecção do genoma viral (RT-PCR) em tempo real e sequenciamento 
parcial ou total.  

Todos os casos suspeitos devem ser notificados e reportados para o CIEVS Goiânia para 
que tenhamos condições de realizar a coleta do material em tempo oportuno. É necessário 
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coletar de 2 amostras respiratórias de swabs combinado (nasal/oral) ou também amostra de 
secreção respiratória inferior (escarro ou lavado traqueal ou lavado bronco alveolar). As duas 
amostras serão encaminhadas com urgência para o LACEN pela a equipe de epidemiologia e 
notificado ao CIEVS.  

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, até o momento, serão feitos o RT-PCR em tempo 
real e o sequenciamento através da metagenômica nos laboratórios parceiros do Ministério da 
Saúde.  

Para os pacientes que evoluíram para o óbito com suspeita de infecção humana pelo 
2019- nCoV, devem ser encaminhados ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) para coleta de 
material.  

 
1.5 TRATAMENTO  
 

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

• Uso de medicamento para dor e febre (antitérmicos e analgésicos).  
• Uso de umidificador no quarto ou tomar banho quente para auxiliar no alívio da dor 

de garanta e tosse.  
Assim que os primeiros sintomas surgirem, é fundamental procurar ajuda médica 

imediata para confirmar diagnóstico e iniciar o tratamento, levando em consideração o 
diagnóstico diferencial para adequar o manejo clínico como recomendado pelo protocolo de 
tratamento do novo Coronavírus:  
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/05/Protocolo-de-manejo-
clinicopara-o-novo-coronavirus-2019-ncov.pdf  

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.  

 
1.6 MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA  
 

Conforme as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em sua 
nota técnica Nº 04/2020 refere que: “O serviço de saúde deve garantir que as políticas e 
práticas internas minimizem a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o novo 
coronavírus (2019-nCoV). As medidas devem ser implementadas antes da chegada do paciente 
ao serviço de saúde, na chegada, triagem e espera do atendimento e durante toda a 
assistência prestada”  

 
Casos suspeitos ou 
confirmados e acompanhantes 

Usar Mascara Cirurgica 
Usar lenços de papel (tosse, espirros e secreção nassal) 
Higiene das mãos frequente com agua e sabonete liquido 
ou preparação alcoolica 

Profissionais de Saúde Higiene das mãos com preparação alcoolica 
Mascara cirúrgica 
Luvas de procedimento 
Observação: os profissionais de saúde deverão utilizar 
mascara ao realizar procedimentos geradores de de 
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aerossóis como por exemplo intubação ou aspiração 
traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da entubação e 
coletas de amostras nasotraqueais 

 
Observação 1: Todas essas medidas são baseadas no conhecimento atual sobre os casos de 
infecção pelo novo coronavírus e podem ser alteradas conforme novas informações sobre o 
vírus forem disponibilizadas.  
 
Observação 2: Usar uma máscara cirúrgica é uma das medidas de prevenção para limitar a 
propagação de doenças respiratórias, incluindo o novo coronavírus (2019-nCoV). No entanto, 
apenas o uso da máscara cirúrgica é insuficiente para fornecer o nível seguro de proteção e 
outras medidas igualmente relevantes devem ser adotadas, como a higiene das mãos com 
água e sabonete líquido ou preparação alcoólica antes e após a utilização das máscaras.  
 

Usar máscaras quando não indicado pode gerar custos desnecessários e criar uma falsa 
sensação de segurança que pode levar a negligenciar outras medidas como práticas de higiene 
das mãos. Além disso, a máscara deve estar apropriadamente ajustada à face para garantir sua 
eficácia e reduzir o risco de transmissão. Todos os profissionais devem ser orientados sobre 
como usar, remover, descartá-las e na ação de higiene das mãos antes e após o uso.  

 
1.6.1 Precauções padrão  
 

A implementação da precaução padrão constitui a principal medida de prevenção da 
transmissão entre pacientes e profissionais de saúde e deve ser adotada no cuidado de todos 
os pacientes, independentemente dos fatores de risco ou doença de base. A precaução padrão 
compreende:  

• Higienização das mãos antes e após contato com o paciente.  
• Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) – avental e luvas – ao contato com 

sangue e secreções.  
• Uso de óculos e máscara se houver risco de respingos.  
• Fazer o descarte adequado de resíduos, de acordo com o regulamento técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.  
 

1.6.2 Precauções para gotículas  
 

Além da precaução padrão, deve ser instituída a precaução para gotículas para todo 
caso suspeito de infecção pelo Coronavírus (2019-nCoV). Recomenda-se  

• Uso de máscara cirúrgica ao entrar no quarto, a menos de 1 metro do paciente – 
substituí-la a cada contato com o paciente.  

• Higienização das mãos antes e depois de cada contato com o paciente (água e sabão 
ou álcool gel).  

• Uso de máscara cirúrgica no paciente durante transporte.  
 

1.6.3 Situações em que haja geração de aerossóis  
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No caso de procedimentos que gerem aerossóis (partículas < 5 μm, que podem ficar 
suspensas no ar por longos períodos) tais como: intubação, sucção, nebulização, recomenda-
se:  

• Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) – avental e luvas, óculos e máscara 
[respirador] tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3 – pelo profissional de saúde durante o 
procedimento de assistência ao paciente e para o profissional que entrar no quarto.  

• Manter paciente preferencialmente em quarto privativo.  
• Uso de máscara cirúrgica no paciente durante transporte  

 
Atenção: Ressaltamos que o uso da máscara PFF2(N95) é por cinco oportunidades, uso 
individual, conforme padronizado pela Comciss-Goiânia, ou descartar imediatamente após o 
uso se molhar, sujar, mal funcionamento ou qualquer intercorrência na máscara.  
 
1.6.4 Outras medidas de controle do ambiente assistencial:  
 

• Equipamentos de uso compartilhado entre as pessoas (por exemplo, estetoscópios, 
pressão arterial e termômetros) devem ser limpos e desinfetados com álcool 70% após 
o uso;  

• Higienizar adequadamente as mãos com frequência, respeitando os cinco momentos 
de higienização;  

• Fornecer uma máscara cirúrgica à pessoa com suspeita de infecção pelo novo 
coronavírus, ou pessoa que têm ou teve contato com o caso suspeito ou confirmado, e 
encaminhar para uma área separada ou sala de isolamento;  

• Prevenir acidentes com agulhas ou ferimento por objetos cortantes; gerenciamento 
seguro de resíduos;  

• Limitar procedimentos indutores de aerossóis (intubação, sucção, nebulização);  
• Realizar desinfecção de equipamentos e a limpeza do ambiente com solução de 

hipoclorito de sódio em pisos e superfícies dos banheiros;  
• Descartar adequadamente os resíduos, segundo o regulamento técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde da Anvisa;  
 

1.7 MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA POPULAÇÃO  
 

Devem ser reforçadas ações preventivas diárias que possam auxiliar na prevenção de 
propagação de quaisquer vírus respiratórios:  

• Evitar contato próximo com pessoas doentes  
• Instruir todas as pessoas a cobrir o nariz e a boca durante a tosse ou espirro, 

preferencialmente com um lenço de papel descartável, ou cobrir com o cotovelo 
flexionado;  

• Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não 
houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;  

• Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;  
• Orientar sobre os sinais e sintomas do novo coronavírus que acionam o fluxo de 

atendimento para casos suspeitos da doença;  
• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;  
• Manter os ambientes bem ventilados.  
• Ficar em casa se apresentar sintomas gripais.  
• Evitar locais com aglomeração de pessoas  
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2 - OBJETIVOS GERAIS  
 

• Instrumentalizar os serviços de vigilância em saúde para ações de prevenção, controle 
e monitoramento dos casos de infecção por novo Coronavírus;  

• Estruturar a assistência à saúde e todos os profissionais para atendimento de casos de 
infecção por novo Coronavírus, bem como para casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda 
Grave) por influenza.  

• Estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos padronizados para a resposta 
de doença respiratória aguda (2019-CoV)  

• Definir a estratégia de atuação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia frente a 
ocorrência de um caso suspeito ou confirmado;  

• Instituir e intensificar medidas para evitar a disseminação e promover o controle da 
doença no município.  

 
3 -  NOTIFICAÇÃO  
 

A notificação deve ser realizada de forma imediata em até 24 horas a partir do 
conhecimento de caso que se ENQUADRE NA DEFINIÇÃO DE SUSPEITO PARA INFECÇÃO 
HUMANA PELO 2019-nCoV, através do seguinte email: notificaçãosaúde.al.gov.br.  

O código para registro de casos de Infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-
nCoV), conforme as definições, será o B34.2 – Infecção por coronavírus de localização não 
especificada . 

Todo caso suspeito deve ser informado ao CIEVS e ser preenchido a notificação do 
FormSUScap 2019-nCoV na finalização deve-se encaminhar o PDF da ficha de notificação de 
forma imediata ao CIEVS via e-mail: notificaçãosaúde.al.gov.br ou via WhatsApp do plantão 
CIEVS: 98882-9752 ou via fone 3315-2059.  
 
ATENÇÃO: Os pacientes com suspeita de infecção humana pelo 2019-nCov que atendem 
critério para síndrome respiratória aguda grave (SRAG), deve-se preencher a ficha de 
notificação para SRAG (anexo 1 e 2).  
 
3.1 Definição de caso suspeito de infecção humana pelo 2019-nCoV  
 

• Situação 1: Febre E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade 
para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de viagem para área 
com transmissão local1 *, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao 
aparecimento dos sinais ou sintomas;  

• Situação 2: Febre E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 
dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de 
contato próximo de caso suspeito para o coronavírus (2019-nCoV), nos últimos 14 dias 
anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;  

• Situação 3: Febre OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade 
para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E contato próximo de caso 
confirmado de coronavírus (2019-nCoV) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores 
ao aparecimento dos sinais ou sintomas.  
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3.2 Definição de caso provável de infecção humana pelo 2019-nCoV  
 

Caso suspeito que apresente resultado laboratorial inconclusivo para 2019-nCoV OU 
com teste positivo em ensaio de pan-coronavírus.  
 
3.3 Definição de caso confirmado de infecção humana pelo 2019-nCoV  
 

Indivíduo com confirmação laboratorial conclusiva para o novo Coronavírus (2019-
nCoV), independente de sinais e sintomas.  
 
3.4 Definição caso descartado de infecção humana pelo 2019-nCoV  
 

Caso que não se enquadre na definição de suspeito e apresente resultado laboratorial 
negativo para 2019- nCoV OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico.  
 
3.5 Definição caso excluído de infecção humana pelo 2019-nCoV  
 

Caso notificado que não se enquadrar na definição de caso suspeito. Nessa situação, o 
registro será excluído da base de dados nacional.  
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4. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS CASOS SUSPEITOS OU 
CONFIRMADOS DE INFECÇÃO 2019-NCOV  
 

O caso suspeito do novo Coronavírus (2019-nCoV) poderá ser detectado na classificação 
de risco de um serviço de saúde como as Unidades de Pronto Atendimento, Unidades da 
Atenção Primária ou Hospitais, já que o período de incubação é de até 14 dias.  

Assim, os serviços de saúde em qualquer nível de atenção deverão estar preparados 
para:  

1. Identificar precocemente pacientes suspeitos;  
2. Oferecer máscara cirúrgica aos pacientes suspeitos, desde o momento em que forem 

identificados na classificação de risco até sua chegada ao local de isolamento;  
3. Aos profissionais de saúde que estão em contato como caso suspeito deve utilizar EPI 

( jaleco, máscara, touca e luvas).  
4. Realizar sempre a higienização das mãos;  
5. Os insumos como sabão líquido, álcool  e EPI, deverão ser providos pela instituição;  
6. Em alguns casos confirmados ou suspeitos para o novo coronavírus podem não 

necessitar de hospitalização, podendo ser acompanhados em domicílio. Sendo necessário 
avaliar cada caso, levando-se em consideração se o paciente é capaz de seguir as medidas de 
precaução recomendadas pela equipe de saúde.  

7. Nos casos em que se recomende isolamento nos serviços de saúde ou internação 
hospitalar, as unidades de saúde deverão seguir o fluxo habitual de internação e remoção.  

 
Após identificado, deverá ser isolado imediatamente nas melhores condições possíveis e 

oferecer máscara cirúrgica, desde o momento em que for identificado na triagem até sua 
chegada ao local de isolamento, que deve ocorrer o mais rápido possível.  

Caso o paciente apresente sinais de gravidade, o profissional deverá contatar a Central 
de Regulação Hospitalar para solicitar internação, e logo que liberado a vaga o mesmo deverá 
ser removido ao Hospital, utilizando medidas de precauções no transporte.  

Se o paciente não apresentar sinais de gravidade, deverá proceder o isolamento 
domiciliar até a melhora dos sintomas, com as recomendações e medidas de precaução e 
monitorar os contactantes.  

Todavia, não se deve esquecer de notificar todos os casos, mesmo aqueles que tiverem 
indicação de tratamento domiciliar.  

  
5 - NÍVEIS DE RESPOSTA  
 

Este plano é baseado na proposta do Ministério da Saúde e da mesma forma é 
composto por três níveis de resposta: Alerta (nível 0), Perigo Iminente (nível 1) e Emergência 
em Saúde Pública (nível 2). Cada nível é baseado na avaliação do risco do novo Coronavírus 
afetar o município de Rio Largo e seu impacto para a saúde pública. Questões importantes são 
consideradas nessa avaliação:  

• Transmissibilidade da doença, como seu modo de transmissão, eficácia da transmissão 
entre reservatórios para humanos ou humano para humano, capacidade de sustentar o nível 
da comunidade e surtos;  
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• Propagação geográfica do novo coronavírus (2019-nCoV) entre humanos, animais, 
como a distribuição global das áreas afetadas, o volume de comércio e viagens entre as áreas 
afetadas e outras unidades federadas;  

• Gravidade clínica da doença, como complicações graves, internações e mortes;  
• Vulnerabilidade da população, incluindo imunidade pré-existente, grupos-alvo com 

maiores taxas de ataque ou maior risco de graves doenças;  
• Disponibilidade de medidas preventivas, como vacinas e possíveis tratamentos;  
• E recomendações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e evidências 

científicas publicadas em revistas científicas.  
 
5.1 Nível de Resposta: 0 - Alerta  
 

O Nível de resposta de Alerta (nível 0) corresponde a uma situação em que o risco de 
introdução do 2019- nCoV em Rio Largo seja elevado e não apresente casos suspeitos.  
 
5.2 Nível de Resposta: 1 - Perigo Iminente  
 

O Nível de resposta de Perigo Iminente (nível 1) corresponde a uma situação em que há 
confirmação de caso suspeito no município de Rio Largo.  
5.3 Nível de Resposta: 2 - Emergência de Saúde Pública  
 

O Nível de resposta de Emergência de Saúde Pública (nível 2) corresponde a uma 
situação em que caso seja confirmação o primeiro caso no município: transmissão local 
(autoctonia) ou casos importados de Coronavírus (2019-nCoV). Esse nível de Emergência está 
organizado em duas fases:  
 
Fase Contenção: nessa fase as ações e medidas são adotadas para evitar a dispersão do vírus.  
 
Fase Mitigação: essa fase tem início quando forem registrados 10 casos positivos do novo 
coronavirus. As ações e medidas são adotadas para evitar casos graves e óbitos.  
 

Nessa fase a resposta deverá ser de máximo esforço de toda a rede de atenção e 
vigilância e as seguintes ações podem ser tomadas:  

1. Decretar estado de emergência em saúde municipal  
2. Restrição de liberação de férias e licenças;  
3. Realocação de servidores em serviços estratégicos que mais necessitarem  
4. Mudança no horário de funcionamento de algumas unidades de saúde, conforme 

estratégia adotada;  
5. Suspensão de alguns serviços de saúde ambulatoriais de forma temporária  
6. Suspender eventos com aglomerações.  

 
6 - POTENCIAIS PARCEIROS E COLABORADORES PARA AS AÇÕES PROPOSTAS  
 

• Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas – CREMAL  
• Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN-AL  
• Universidade Federal de Alagoas (UFAL);  
• Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares/INFRAERO (ANVISA)  
• Shoppings  
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• Todos os Órgãos do Município 
 
 
 
7 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES/AÇÕES  
 
Setor: Coordenação Municipal de Atenção Básica -  Responsabilidades e competências  
 

1. Garantir a integralidade da atenção à saúde;  
2. Organizar e Acompanhar a rede de atenção para atendimento dos casos de 2019-CoV.  
3. Capacitar as equipes de assistência quanto aos protocolos, normas e rotinas, fluxos de 

atendimento, monitoramento, de medidas de prevenção e controle.  
4. Garantir insumos e medicamentos;  
5. Normatizar a regulação e o manejo clínico;  
6. Estabelecer fluxo de transporte, dos atendimentos de demanda espontânea da 

atenção primária, entre unidades básicas e Urgência.  
a. Síndrome Gripal – de atendimento e acompanhamento ambulatorial  
b. Síndrome Respiratória Grave (SRAG) – caso paciente chegue à UBS realizar 1º 

atendimento nesta e acionar SAMU para transporte à unidade de urgência.  
7. Garantir o adequado fluxo de encaminhamento dos pacientes com indicação de internação 
para os hospitais de referência. Será considerado indicação de internação os pacientes 
identificados como SRAG, sendo indicação de UTI aqueles que apresentarem: Choque, 
disfunção de órgãos vitais, insuficiência respiratória ou instabilidade hemodinâmica 
 
Setor: Coordenação Municipal de Saúde Bucal -  Responsabilidades e competências  
 

1. Garantir a integralidade da atenção à saúde bucal;  
2. Participar junto a Coordenação Municipal de Atenção Básica na organização e 

acompanhamento a rede de atenção para atendimento dos casos de 2019-CoV.  
3. Capacitar as equipes de odontologia quanto aos protocolos, normas e rotinas, fluxos 

de atendimento, monitoramento, de medidas de prevenção e controle.  
4. Garantir insumos e medicamentos;  
5. Normatizar a regulação e o manejo clínico;  

 
Setor: Coordenação Municipal de Planejamento -  Responsabilidades e competências  
 

1.  Garantir o planejamento de ações de atenção à saúde;  
2. Participar da Organização e Acompanhamento das ações da rede de atenção para 

atendimento dos casos de 2019-CoV.  
3. Articular junto a Coordenação Municipal de Atenção Básica a Capacitação das equipes 

de assistência quanto aos protocolos, normas e rotinas, fluxos de atendimento, 
monitoramento, de medidas de prevenção e controle.  
 
Setor: Coordenação Municipal de Controle e Avaliação -  Responsabilidades e competências  
 

1. Participar e orientar quando a disponibilização de ferramentas de controle dos 
agravos que por ventura venham a ser registrados;  
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Setor: Coordenação Municipal de Imunização e Epidemiologia  - Responsabilidades e 
competências 
  
1. Manter a vigilância ativa para detectar casos e níveis de resposta;  
2. Acompanhar os dados epidemiológicos sobre a circulação de doença respiratória aguda 
(2019-CoV);  
3. Desenvolver ações integradas com outros setores, além dos da saúde;  
4. Produzir e disseminar informações epidemiológicas;  
5. Investigação de todos os casos suspeitos;  
6. Acompanhar e assessorar as ações de monitoramento;  
7. Monitorar e avaliar a evolução da epidemia e o impacto das medidas implementadas;  
8. Capacitar técnicos dos municípios nos fluxos epidemiológicos e operacionais;  
9. Elaborar e divulgar os Boletins Epidemiológicos semanalmente e outras análises necessárias 
conforme demanda da gestão e a necessidade da situação  
 
Setor: Direção do Hospital IB Gato Falcão -  Responsabilidades e competências  
 

1. Garantir a integralidade da atenção à saúde;  
2. Organizar e Acompanhar a rede de atenção para atendimento dos casos de 2019-CoV.  
3. Capacitar as equipes de assistência quanto aos protocolos, normas e rotinas, fluxos de 

atendimento, monitoramento, de medidas de prevenção e controle.  
4. Garantir insumos e medicamentos;  
5. Normatizar a regulação e o manejo clínico;  
6. Estabelecer fluxo de transporte, dos atendimentos de demanda espontânea da 

atenção primária, entre unidades básicas e Urgência.  
a. Síndrome Gripal – de atendimento e acompanhamento ambulatorial  
b. Síndrome Respiratória Grave (SRAG) – caso paciente chegue à UBS realizar 1º 

atendimento nesta e acionar SAMU para transporte à unidade de urgência.  
7. Garantir o adequado fluxo de encaminhamento dos pacientes com indicação de internação 
para os hospitais de referência. Será considerado indicação de internação os pacientes 
identificados como SRAG, sendo indicação de UTI aqueles que apresentarem: Choque, 
disfunção de órgãos vitais, insuficiência respiratória ou instabilidade hemodinâmica 

 
NIVEL “0” 

Ação/Atividade Setor Responsável Prazo 

Mobilizar e colaborar na articulação intra e 
intersetorial para o enfrentamento da infecção 
pelo nCoV. 

Atenção Básica e 
Epidemiologia 

A partir de 
23/03/2020 

Participar das reuniões do Grupo de Trabalho 
de enfrentamento ao nCoV 

Toda a Equipe do GT A partir de 
19/03/2020 

Elaborar Nota Técnica para profissionais de 
saúde de unidades públicas e privadas sobre 
definições de casos, fluxos de notificação 
municipal e diagnóstico da doença 

Imunização/Epidemiologia A Partir de 
23/03/2020 
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Elaborar Nota Informativa para população 
sobre ações de prevenção contra doenças 
respiratórias 

Imunização/Epidemiologia A Partir de 
23/03/2020 

Repassar boletins epidemiológicos e 
atualizações do Ministério da Saúde sobre a 
doença, a todos os profissionais de unidades 
públicas e privadas 

Imunização/Epidemiologia A Partir de 
18/03/2020 

Elaborar boletins epidemiológicos municipais 
semanais a partir do primeiro caso confirmado 

Imunização/Epidemiologia A Partir de 
18/03/2020 

Investigar e notificar todos os casos notificados Imunização/Epidemiologia A Partir de 
18/03/2020 

Realizar a coleta de amostras dos casos 
notificados em unidade/hospitais públicos e 
privados 

Hospital IB Gato Falcão A Partir de 
18/03/2020 

Visita de Inspeção no Aeroporto para definição 
de fluxo de pacientes suspeitos, acomodação 
temporária e orientações de medidas de 
precaução 

Vigilância Sanitária 
Municipal 

A Partir de 
23/03/2020 

Reunião estratégica com equipe de plantonistas 
do CIEVS para padronização do fluxo de 
notificação, ações e organização das possíveis 
coletas 

Coordenações de Atenção 
Básica, Imunização e 
Epidemiologia 

A Partir de 
23/03/2020 

Investigação de rumores de casos suspeitos e 
situações inusitadas 

Epidemiologia A Partir de 
23/03/2020 

Entrar em contato com empresas de transporte 
por aplicativos e divulgação de ações de 
prevenção contra doenças respiratórias 

Atenção Básica e 
Epidemiologia 

A Partir de 
23/03/2020 

Intensificar vistorias sanitárias em hospitais, 
principalmente aqueles de referência, de forma 
a garantir o cumprimento das normas sanitárias 

Vigilância Sanitária 
Municipal 

A Partir de 
23/03/2020 

Comunicar a ANIVSA para reforçar inspeção 
sanitárias de aeronaves procedentes de 
aeroportos internacionais do nosso país. 

Vigilância Sanitária 
Municipal 

A Partir de 
23/03/2020 

Informar a INFRAERO para que comunique às 
companhias aéreas para atentar para possíveis 
solicitações de listas de viajantes, de voos 
visando a investigação de casos suspeitos e 
seus contatos 

Vigilância Sanitária 
Municipal 

A Partir de 
23/03/2020 

Colaborar na criação de materiais de 
comunicação para serem distribuídos 
fisicamente para a população e para 
profissionais de saúde. 

ASCOM Municipal A Partir de 
23/03/2020 

Avaliação das ações do Plano de Contingência 
Municipal para infecção pelo 2019-nCoV e caso 
necessária adaptar novas ações mediante a 
situação epidemiológica e condições da rede de 
atenção 

Coordenação de 
Planejamento 

Sempre que 
necessário 
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Definição da unidade de referência para casos 
suspeitos identificados no Aeroporto: Hospital 
IB Gato Falcão 

Atenção Básica e 
Epidemiologia 

A Partir de 
23/03/2020 

Garantir acolhimento com classificação de risco 
prioritário na urgência e emergência 

Hospital IB Gato Falcão Atividade 
Continua 

Garantir registro correto de atendimento de 
casos suspeitos nos sistemas de informação, de 
acordo com o CID 10 – B34.2 – Infecção pelo 
novo coronavírus de localização não 
especificada. 

Epidemiologia/ Hospital IB 
Gato Falcão 

A Partir de 
23/03/2020 

Estabelecer comunicação entre unidades de 
saúde primária, secundárias e terciárias 
(contrarreferência) no encaminhamento de 
pacientes 

Atenção Básica e 
Epidemiologia 

A Partir de 
23/03/2020 

Garantir o adequado fluxo de encaminhamento 
dos pacientes com indicação de internação 
para hospitais de referência 

Hospital IB Gato Falcão Atividade 
Continua 

Capacitação de profissionais da Atenção 
Primária. Dúvidas sobre manejo clínico em APS 
serão esclarecidas por meio do Canal de 
Telessaúde do Ministério da Saúde: 0800 644 
6543. 

Atenção 
Básica/Epidemiologia 

Atividade 
Continua 

Realizar atividades educativas a respeito dentro 
do Programa Saúde nas Escolas (PSE) 

Coordenação do PSE A Partir de 
01/04/2020 

Disponibilizar dentro das unidades de saúde e 
órgãos públicos Municipais os materiais de 
comunicação impressos elaborados 

ASCOM - Rio Largo A Partir de 
01/04/2020 

Elaborar fluxo de regulação para o paciente 
com suspeita de (2019-nCoV). 

Hospital IB Gato Falcão A partir de 
23/03/2020 

Garantir o adequado fluxo de encaminhamento 
dos pacientes com indicação de internação 
para hospitais de referência 

Hospital IB Gato Falcão A partir de 
23/03/2020 

Disponibilizar em áreas de grande 
movimentação urbana os materiais de 
comunicação escrito elaborados 

ASCOM Rio Largo Atividade 
Continua 

Divulgar informações epidemiológicas e 
boletins epidemiológicos no site da Prefeitura 
Municipal de Rio Largo, para 
parceiros/colaboradores e para a imprensa. 

ASCOM Rio Largo Atividade 
Continua 

Monitorar as redes sociais (twitter, facebook...) 
para esclarecer rumores, boatos e informações 
equivocadas 

ASCOM Rio Largo Atividade 
Continua 

Monitorar notícias para identificar fatos novos 
e necessidades relacionadas ao tema. 

ASCOM Rio Largo Atividade 
Continua 

Agilizar os processos de aquisição de insumos 
necessários para atendimento aos casos 
suspeitos, principalmente: máscaras, luvas e 

Setor Administrativo da 
Secretaria Municipal de 
Saúde 

A partir de 
23/03/2020 
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álcool em geral 

Organizar capacitação para profissionais de 
saúde das Unidades Básicas de Saúde. 

Atenção Básica A partir de 
23/03/2020 

 
NIVEL “1” 

 Ação/Atividade Setor Responsável Prazo 

Avaliação das ações do Plano de Contingência 
Municipal para infecção pelo 2019-nCoV e caso 
necessária adaptar novas ações mediante a 
situação epidemiológica e condições da rede de 
atenção 

Todo o Grupo de 
Trabalho 

A Partir de 
23/03/2020 

Manutenção e intensificação das ações do nível 
“0” 

Todo o Grupo de 
Trabalho 

Atividade 
continua a 
partir r de 
23/03/2020 

Investigar e notificar todos os casos Epidemiologia Atividade 
continua a 
partir r de 
23/03/2020 

Oportunizar o atendimento de casos não graves 
nas unidades de atenção primária 

Atenção Básica Atividade 
Continua 

Intensificar a busca ativa dos pacientes em 
monitoramento e acompanhamento nas 
unidades de saúde 

Epidemiologia, 
Enfermeiros e ACS 

Atividade 
Continua se 
houver 
notificação 

Garantir o suprimento de insumos essenciais 
para atendimento aos pacientes com doenças 
respiratórias 

Gerencia de Farmácia 
Básica 

Atividade 
Continua 

 
NIVEL “2” 

 Ação/Atividade Setor Responsável Prazo 

Avaliação das ações do Plano de Contingência 
Municipal para infecção pelo 2019-nCoV e caso 
necessária adaptar novas ações mediante a 
situação epidemiológica e condições da rede de 
atenção 

Todo o GT Atividade 
Continua a 
partir de 
01/04/2020 

Manutenção e intensificação das ações do nível 
0 e 1 

Atenção 
Básica/Epidemiologia 

Atividade 
Continua 

Avaliar possibilidade de adiantar-se a 
Campanha de Vacinação contra Influenza, com 
foco na prevenção para casos de coinfecção por 
influenza 

Setor de Imunização A depender da 
situação 
epidemiológica 

Avaliar necessidade de mudança de horário de 
abertura de unidades de atenção primária, com 
foco em redistribuir o atendimento de 
pacientes com problemas respiratórios leves 
para estas unidades 

Atenção Básica A depender da 
situação 
epidemiológica 
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Avaliação da suspensão de alguns serviços de 
saúde ambulatoriais de forma temporária, de 
forma a priorizar o atendimento de pacientes 
com problemas respiratórios 

Atenção Básica Situação já em 
andamento 

Avaliar a necessidade de restrição de liberação 
de férias e licenças 

Recursos Humanos A depender da 
situação 
epidemiológica 

Avaliar a necessidade de realocação de 
servidores em serviços estratégicos que mais 
necessitarem 

Recursos Humanos A depender da 
situação 
epidemiológica 
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Figura 1 – Fluxo de vigilância/diagnóstico da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Largo para 
casos suspeito de infecção humana pelo 2019-nCoV  
 

Caso suspeito de infecção humana pelo 2019-nCoV 
conforme definição de caso (situação 1, 2 e 3) 

 

Acionar o CIEVS para solicitar coleta através dos 
seguintes contatos: 3315-2059 – Dias úteis das 07 às 
19 horas Plantão CIEVS: 98882-9752 – Período 
noturno, finais de semana e feriados 

 

Realizar a notificação imediata do caso suspeito pelo 
link: http://bit.ly/2019-ncov Salvar a ficha e 
encaminhá-la em formato *.pdf por email: 
notificaçãosaúde.al.gov.br ou whatsapp do plantão 
CIEVS: 98882-9752 

 

Se paciente também atende critério 
para Síndrome Respiratória Aguda 
Grave preencher a ficha de 
notificação para SRAG 

 

Realizar o CADASTRO no GAL (CAIS, CIAMS e o NVEH): Cadastrar a solicitação no GAL, 
preencher no campo “Agravo/Doença” selecionando a opção “Influenza” ou “Vírus 
respiratórios”. No campo “observação” da requisição, descrever que as amostras são de 
paciente que atende definição de caso suspeito do novo Coronavírus. - Unidades que não 
possuem o sistema de cadastro GAL preencher a ficha física em uma via 

 

Atenção: 1) fornecer máscara cirúrgica para o 
paciente identificado como caso suspeito. 2) 
Atendimento preferencialmente em quarto 
privativo. 3) Profissionais devem utilizar medidas de 
precaução padrão, de contato e de gotículas 

 

Orientação de Isolamento domiciliar:  
Para casos tidos como leves: sem insuficiência respiratória grave  
1. Permanecer em afastamento temporário em domicilio com ambiente privativo e 
ventilação natural e em distância dos demais familiares;  
2. Evitar compartilhamento de utensílios domésticos, enquanto houver sinais e sintomas 
clínicos;  
3. Restringir contato com outras pessoas e se estiver em contato sempre usar mascara 
cirúrgica corretamente;  
4. Realizar a correta higienização das mãos;  
5. Se algum indivíduo próximo apresentar sintomas, procurar imediatamente um serviço de 
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saúde;  
6. Se apresentar piora no quadro respiratório, retornar a unidade para nova avaliação 
médica 

  
FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO E CONTROLE 

 
APÊNDICE 1 – Roteiro de investigação epidemiológica - coronavírus (2019 nCoV) - Versão prévia 

DEFINIÇÕES DE CASO SUSPEITO DE DOENÇA RESPIRATÓRIA AGUDA 2019-nCoV, CONFORME 

CRITÉRIOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS 

Situação 1: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 

respirar, batimento das asas nasais entre outros) E Histórico de viagem para área com 

transmissão local, nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas. 

Situação 2: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 

respirar, batimento das asas nasais entre outros) E Histórico de contato próximo de caso2 

suspeito para o coronavírus (2019-nCOV) nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos 

sinais ou sintomas. 

Situação 3: Febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 

respirar, batimento das asas nasais entre outros) E contato próximo de caso2 confirmado de 

coronavírus (2019-nCOV) 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.  

2 - Contato próximo é definido como: estar a aproximadamente dois metros (2 m) 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. 

 

1 – Identificação da Paciente 

Nome Completo: 

Data de Nascimento _____/________/________ - Idade _______anos 

Sexo (  )Masculino (  )Feminino 

Nome da Mãe: 

Numero do Cartão SUS: 

CPF nº: 

Profissão: 

Endereço: 

 

 

Telefone para Contatos: 

Datas: 
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Registro:____/______/____ - Numero do FormSUDcap:_______________________________ 

Notificação:____/____/____ - Numero do SINAN NET:________________________________ 

Notificação:___/____/_____ - Numero do SIVEP –Gripe:______________________________ 

2 – Histórico Vacinal 

Possui Cartão de Vacina: (  )Sim (  )Não 

Vacina Influenza Trivalente: (  )Sim (  )Não – Data da Ultima Dose:____/____/____ 

 

3 – Condições Pré Existentes: 

Condições Pré Existentes Sim Não Desconhecido 

Obesidade    

Neoplasia (tumor solido ou hematológivo)    

Diabetes    

Infecção Pelo HIV    

Imunodeficiencia    

Doença cardiovascular, incluindo hipertensão    

Doença pulmonar cronica    

Doença hepática cronica    

Distúrbio hematológico cronico    

Doença renal cronica    

Doença Neurologica crônica ou nueromuscular    

Recebeu doação de sangue/orgão    

Gravidez - se sim especifique o trimestre (  )Primeiro (  )Segundo (  ) Terceiro 

 

4 –Sinais e Sintomas: 

 

 

 

Data de Inicio de Sintomas:___/____/_______ 

Sinais/Sintomas Sim Não Desconhecido 

Febre    

Tosse    

Dor de garganta    

Dispneia (Dificuldade de Respirar)    

Diarreia    

Vomitos/Nausea    

Dor de Cabeça    

Coriza    

Irritabilidade/Confusão    

Fraqueza    

Convulsões    

Conjuntivite    

Calafrios    

Erupção Cutanea    

Dores Musculares    
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5 – Sinais de Gravidade 

Sinais/Sintomas Sim Não Desconhecido 

Ausculta pulmonar anormal    

Achados anormais na radiografia de pulmão    

Desconforto respiratório ou aumento da frequência 

respiratória (FR) 

   

Pneumonia    

Piora nas condições clínicas de doenças de base    

Hipotensão    

Linfopenia     

Exsudato de faringeo    

Coma Coma    

Injeção conjuntival    

SpO2<95% em ar ambiente    

Ventilação Mecanica    

Outros sinais e sintomas    

Se sim, especifique  

 

6 – Sinais de Gravidade: 

- Hospitalização ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido  

   Data da primeira internação ___ / ___ / ___ 

 - Admissão na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido  

   Admissão na UTI ___ / ___ / ___ Alta da UTI ___ / ___ / ___  

- Ventilação mecânica ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido  

   Data de Início:___/___/___ Termino: ___/___/___  

-Insuficiência renal aguda ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido,  

Se sim, data de início ___ / ___ / ___  

-Insuficiência cardíaca ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido  

Se sim, data de início ___ / ___ / ___ 

 - Coagulopatia ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido  

Se sim, data de início ___ / ___ / ___  

- Pneumonia por radiografia de tórax ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido  

Se sim, data de início ___ / ___ / ___  

- Hipotensão que requer vasopressores ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido  

Se sim, data de início ___ / ___ / ___ 

 - Outros sintomas ( )Sim ( )Não ( )Des 
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7 – Locais de Exposição do Paciente: 

- Viajou, no Brasil, nos 14 dias anteriores ao início de sintomas? ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido 

   Se sim, datas da viagem: embarque ___/___/___ retorno___/___/___  

   Cidades visitadas: ____________________________________________________________ 

 - Viajou, internacionalmente, nos 14 dias anteriores ao início de sintomas? ( )Sim ( )Não 

   ( )Desconhecido, Se sim, datas da viagem: embarque ___/___/___ retorno___/___/___ 

   Países visitados:______________________________________________________________ 

  Cidades visitadas:_____________________________________________________________  

- Teve contato próximo com uma pessoa com infecção respiratória aguda nos 14 dias 

anteriores ao início dos sintomas? ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido  

- Compareceu a evento com aglomeração de pessoas nos 14 dias anteriores ao início dos 

sintomas? ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido  

Se sim, especifique: ____________________________________________________________  

- Nos últimos 14 dias, teve contato com um caso provável ou confirmado de coronavírus 

(2019-nCOV)? ( )Sim ( )Não ( )Desconhecido Se sim, data do último contato:___ / ___ / ___ 

Local da exposição ( )casa ( )serviço de saúde ( )escola ( )local de trabalho ( )igreja ( )Outro, 

especifique: _____________________________________________________________  

- Visitou algum serviço de saúde nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas? ( )Sim ( )Não  

( )Desconhecido Se sim, especifique: ___________________________________________ 

 

8 – Diagnostico Laboratorial: 
 
Tipo de Amostra (  )Aspirado de nasofaringe, (  )Swabs Combinado (Nasal/Oral), (  )Secreção 
Respiratória Inferior 

Tipo de Exame 
Realizado 

Laboratório 
Responsável 

Data da 
Coleta 

Data do 
Resultado 

Agente Isolado 

RT-PCR     

Sequenciamento 
genomico 

    

 
9 – Encerramento do Caso: 

-Data do encerramento: ___ / ___ / ___  
- Classificação final do caso para 2019 nCOV: ( ) Confirmado ( ) Descartado  
   Se for confirmado especificar o caso como: ( ) Primário ( )Secundário ( )Importado 
- Critério de encerramento: ( ) Laboratorial ( ) Clínico – epidemiológico ( ) Clínico  
- Situação de saúde no momento da notificação: ( ) Sintomático ( ) Cura ( ) Ignorado ( ) Óbito 
Data do óbito: ___ / ___ / ___ 
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Informações Adicionais: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Responsável pela Investigação: 

Data  

Nome  

Função  

Telefone  

E-mail  
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