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MEMBROS COMPONENTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DE SANTA TERESA – CMSST:

I – Representando os Usuários:

a) Representantes da Sociedade Pestalozzi de Santa Teresa:

Titular: Geraldo Barcelos Bolonha.

Suplente: Letícia Loss.

b) Representantes do Lions Club de Santa Teresa:

Titular: Lacy Filgueiras de Amorim. 

Suplente: Luziene Celestrino Gonçalves.

c) Representantes da Congregação Vicentina de Santa Teresa:

Titular: João Batista Scheppa.

Suplente: Angélica Maria Refelon Mattielo.

d) Representantes das Igrejas Evangélicas de Santa Teresa:

Titular: Jabes de Oliveira Lima. 

Suplente: Donias Messias Soares.

e) Representantes da Escola de Ensino Superior São Francisco de Assis:

Titular: Priscila Alves Rodrigues Rizzo. 

Suplente: Claudinéia Mognato Dalmaschio.

f) Representantes  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais,  Agricultores  e

Agricultoras Familiares de Santa Teresa:

Titular: Osorani Ana Rasseli Barone. 

Suplente: Adriana Rubia Rassele Bazon.



II – Representantes dos Trabalhadores da Rede Pública ou Privada de Saúde:

a) Representantes dos Serviços Municipais da Área de Saúde em Santa Teresa:

Titular: Gilmar Duarte.

Suplente: Danielle dos Santos Silva.

Titular: Ana Maria Massi Nunes.

Suplente: Edson Luiz Fernandes Miranda.

b) Representantes das Clínicas, Drogarias e Laboratórios de Santa Teresa:

Titular: Eudayr Alves Moreira Júnior.

Suplente: Juliana Andréia Xavier da Rocha Zuffelato.

III – Representando o Governo e as Prestadoras de Serviços Privados:

a) Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Andreia Passamani Barbosa Corteletti. 

Suplente: Carla Estela Lima.

b) Representantes da Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Samira Sperandio Merlo.

Suplente: Oduvilda Penha Dalapicola Milanezi.

c) Representantes do Hospital Madre ReginaProtmann:

Titular: Wagner Moreira Kohlert. 

Suplente: Ricardo da Silva Caetano.



COMITÊ INTERSETORIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 

PORTARIA/CGAB N°. 152/2020

I – Representante das Agências Bancárias:

Geraldo Barcellos Bolonha.

II – Representante dos Sindicatos:

Adriana Rúbia Rasseli.

III – Representante do Hospital Madre Regina Protmann:

Drª. Andrea Stefano Sousa de Almeida

IV – Representante da Câmara Municipal:

Bruno Henriques Araújo.

V – Representante do Ministério Público:

Dr. Devair Pereira.

VI – Representante das Escolas Particulares:

Rosiele Kelly Vulpi Corteletti.

VII – Represente do IFES:

Walkyria Barcelos Sperandio.

VIII – Representante da Segurança Pública:

Major Márcio Cunha Cabral.

IX – Representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas:

Hugo Dettmann.



X – Representante das Clínicas de Saúde:

Dr. Eudayr Alves Moreira Júnior.

XI – Representante de Bares e Restaurantes:

Thiago Vicente Roldi.

XII –  Representante do Instituto Nacional da Mata Atlântica:

Leandro Menegueli Biondo.

XIII – Representante de Hotéis e Pousadas:

Magaly Sperandio.

XIV– Representante da Igreja Luterana:

Pastor Nivaldo Geik Volz.

XV – Representante dos Feirantes:

Gian Frank Geraldo Fagner.

XVI – Representante da Maçonaria:

Lorenzo Sancio Bortolini.

XVII – Representante do Lions Clube:

Joice Aparecida Marrochi.

XVIII – Representante das Forças Armadas – Força Aérea Brasileira:

Cap. Luiz Guilherme Santos Gonçalves.

XIX – Representante Associação de Ministros Evangélicos:

Pastor Thiago de Souza Brasil.



XX – Representante da Igreja Católica

Frei José Wilian Corrêa de Araújo.

XXI – Representante da Associação Turística de Santa Teresa – Convention e

Visitors Bureau:

Janice Lima.

XXII – Representantes do Poder Público Municipal:

a) Secretaria de Saúde: Andreia Passamani Barbosa Corteletti;

b) Secretaria de Educação: Maria Madalena Baratella;

c) Procuradoria Jurídica: João Vinicius Tonini Custódio;

d) Secretaria de Turismo: Eliane Litke;

e) Secretaria de Planejamento: Samira Valadares Sperandio;

f) Gabinete do Prefeito: Vanessa Pizziolo Coqueto;

g) Secretaria de Assistência Social: Iraci Pasquina Carlini.



PORTARIA Nº. 105/2020 – CGAB

Dispõe sobre o Sistema de Comando de Operações (SCO) no Município de

Santa Teresa – ES.

COES-COVID-19.

I – Coordenação: Gilson Antônio de Sales Amaro – Prefeito Municipal.

II – Representante do Gabinete do Prefeito:

a) Vanessa Pizziolo Coqueto.

III – Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:

a) Andréia Passamani Barbosa Corteletti;

b) Carla Estela Lima.

IV – Representantes da Procuradoria Jurídica Municipal:

a) Monica Chiaratti;

b) João Vinícius Tononi Custódio.

V –  Representante  da  Secretaria  Municipal  de  Planejamento  e  Assuntos

Estratégicos:

a) Samira Valadares Sperandio.



PORTARIA Nº. 181/2020 – CGAB

Dispõe sobre o Centro de Operações Especiais em Saúde no Município de Santa

Teresa – ES

COES-COVD-19

Andréia  Passamani  Barbosa  Corteletti  –  Secretária  Municipal  de  Saúde  de  Santa

Teresa;

Carla Estela Lima – Secretária Adjunta de Atenção Básica e Vigilância em Saúde;

Douglas Ribeiro Santana – Gerente de Vigilância em Saúde;

Gilmar Duarte – Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família;

Katia Neumann Tomasi – Gerente de Controle, Avaliação, Monitoramento e Auditoria

em Saúde;

Lacy Filgueiras de Amorim – Médico Auditor Municipal;

Márcia Poubel Bonamigo – Médica Pediatra Municipal;

Marcidelia  Maria  Butke Nascimento – Gerente  de Regulação e Gestão em Saúde;

Maria  Luiza  Campista  Corteletti  –  Gerente  de  Atenção  Especializada  em  Saúde;

Marielly Blank – Gerente de Ações Integradas em Saúde;

Miryam Meneghini – Gerente de Sistema de Informação e Faturamento;

Victor Álvaro Fernandes Bregonci – Gerente de Atenção Primária a Saúde;

Wilson Carlos Moschem – Secretário Adjunto de Atenção Especializada em Saúde.

Observação:

O  Plano  de  Contingência  sofre  alterações,  adequações  e  inclusão  de

atividades,  considerando  o  Perfil  Epidemiológico  atual  do  Município  e  o  cenário

Estadual e Nacional, e as normativas e legislações sanitárias vigentes.



1 – INTRODUÇÃO

Em  20  de  março  de  2020,  foi  declarado  que  a  transmissão  do  Novo

Coronavírus passou a ser considerada comunitária em todo o território nacional. Com

isso, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) realizou a

adaptação do Sistema de Vigilância  de  Síndromes Respiratórias  Agudas,  visando

orientar o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde para a circulação simultânea do

Coronavírus, influenza e outros vírus respiratórios no âmbito da Emergência de Saúde

Pública de Importância Nacional.

O Sistema de Vigilância  de  Síndromes Respiratórias  Agudas foi  criado em

2000 para realizar o monitoramento do vírus influenza a partir da Vigilância Sentinela

de Síndromes Gripais (SG). Em 2009, após a pandemia de influenza pelo vírus H1N1,

foi incorporada a Vigilância Universal de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Esta adaptação é temporária e visa garantir a manutenção do sistema de vigilância de

influenza e compreender o impacto que a Doença pelo Coronavírus 2019 terá sobre o

Sistema Único de Saúde. Ainda não é possível afirmar se o Coronavírus permanecerá

endêmico ou se desaparecerá após a pandemia.

A COVID-19 é uma doença causada pelo Coronavírus,  denominado SARS-

CoV-2, que apresenta um espectro clínico que varia de infecções assintomáticas a

quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca

de  80%)  dos  pacientes  com  COVID-19  podem  ser  assintomáticos  ou

oligossintomáticos,  e  aproximadamente  20%  dos  casos  detectados  requer

atendimento  hospitalar  por  apresentarem  dificuldade  respiratória,  dos  quais

aproximadamente 5% podem necessitar de suporteventilatório.

A  Doença  pelo  Coronavírus  2019  (COVID-19),  nos  casos  sintomáticos,

apresenta-se como uma síndrome respiratória aguda. Portanto, pode ser confundida

com uma série de outras doenças comuns, principalmente, no período do outono-

inverno que marca a  sazonalidade do vírus  influenza.  Deste  modo,  as  definições

operacionais devem ser contextualizadas regionalmente, de acordo com a incidência

da  circulação  dos  vírus  influenza  A  e  B  em  todos  os  indivíduos.  Além  disso,

adicionalmente, nas crianças abaixo de cinco (5) anos, também deve-se atentar para

o vírus sincicial respiratório (VSR).



São condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações:

- Pessoas com 60 anos ou mais;

- Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados,

revascularizados,  portadores  de  arritmias,  hipertensão  arterial  sistêmica

descompensada);

- Pneumopatas  graves  ou  descompensados  (dependentes  de  oxigênio,

portadores de asma moderada/grave, DPOC);

- Imunodeprimidos;

- Doentes renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);

- Diabéticos, conforme juízo clínico;

- Gestantes de alto risco.

O vírus SARS-CoV-2 é transmitido de pessoa a pessoa, por meio de gotículas

de  saliva  ou  secreção  nasal  quando  uma pessoa  infectada  tosse  ou  espirra.  No

momento,  não  existem vacinas  ou  tratamentos  específicos  para  a  COVID-19.  No

entanto,  existem  muitos  ensaios  clínicos  em  andamento  avaliando  possíveis

tratamentos.

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

podendo chegar até 12,5 dias. 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  (COVID-19)  sugerem  que  a  transmissão

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

A suscetibilidade é geral, por ser um vírus novo. Sobre a imunidade não se

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

contra novas infecções e se essa imunidade é duradoura por toda a vida. O que se

sabe é que a projeção em relação aos números de casos está intimamente ligado a

transmissibilidade (RO) e suscetibilidade.

Em 11  de  março  de  2020,  a  Organização  Mundial  da  Saúde  classificou  a

Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) como uma pandemia. Isso significa que o

vírus  está  circulando  em  todos  os  continentes  e  há  ocorrência  de  casos

oligossintomáticos, o que dificulta a identificação. Deste modo, principalmente no



hemisfério sul, onde está o Brasil, os países devem se preparar para o outono/inverno

com o objetivo de evitar casos graves e óbitos.

Nos  meses  de  outono  (20/03  -  20/06)  e  inverno  (21/06  -  20/09),  há  uma

circulação importante dos vírus respiratórios (à exemplo do influenza),  esses vírus

causam pneumonias, otites, sinusites e meningites. Apesar de ocorrer em todas as

estações do ano, é nesse período que há maior frequência dessas doenças, quando

as pessoas ficam mais concentradas nos espaços e com menor ventilação. A doença

pelo Coronavírus não é diferente,  ela  também é uma doença respiratória  e todos

devem se prevenir. Os gestores devem adotar medidas oportunas que favoreçam a

prevenção e preservem a capacidade do Serviço de Saúde.

O Estado do Espírito Santo publicou o Decreto Nº. 4593-R, de 13 de março de

2020, que dispõe sobre o estado de Emergência em Saúde Pública no Estado do

Espírito  Santo  e  estabelece  medidas  sanitárias  e  administrativas  para  prevenção,

controle  e  contenção  de  riscos,  danos  e  agravos  decorrentes  do  surto  de  Novo

Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.

A Secretaria  de Estado da Saúde do Estado do Espírito  Santo,  estabelece

Metodologia  de  Mapeamento  de  Risco  por  município  e  divulga  esta  classificação

semanalmente no site  Oficial  do Estado,  através de Portarias.  O Mapeamento de

Risco  consiste  no  estabelecimento  de  critérios  epidemiológicos  para  o

enquadramento de cada Município do Estado do Espírito Santo em um dos seguintes

níveis de risco, em caráter crescente de gravidade: Risco baixo, Risco moderado,

Risco alto e Risco extremo.

O  Plano  de  Contingência  é  um  documento  elaborado  com  o  intuito  de

instrumentalizar o Município de Santa Teresa no enfrentamento da infecção humana

pelo Novo Coronavírus (2019-nCOV).

1.1 – Objetivo do Plano Municipal de Contingência

O objetivo principal do Plano de Contingência é preparar o Município para gerir

o risco de infecção e enfrentar eventuais casos de doença por Coronavírus SARS-

CoV-2, agente causal da COVID-19, minimizando a sua transmissão e o seu impacto

na comunidade.



1.1.1 – Objetivos Específicos

l Estabelecer respostas coordenadas no âmbito do Município de Santa Teresa –

ES, mantendo consonância com as definições dos níveis de Gestão Estadual e

Federal;

l Adotar medidas para reduzir a morbimortalidade decorrente da disseminação

do Novo Coronavírus (2019-nCoV) no Município de Santa Teresa;

l Estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos padronizados para a

resposta ao Novo Coronavírus (2019-nCoV).

1.2 – CONCEITOS: FASES DE RESPOSTA

1.2.1 – Fase de Contenção

A Fase de Contenção corresponde a uma situação em que é necessário a

detecção precoce de casos, pois há existência de transmissão de Coronavírus capaz

de causar graves problemas de saúde em humanos, em locais fora do país,  com

propagação internacional. Nessa fase há o reforço de medidas de contenção para

evitar cadeias secundárias de transmissão.

Nessa  fase,  todas  as  ações  e  medidas  são  adotadas  para  identificar

oportunamente  e  evitar  a  dispersão  do  vírus,  ou  seja,  as  estratégias  devem  ser

voltadas  para  evitar  que  o  vírus  seja  transmitido  de  pessoa  a  pessoa,  de  modo

sustentado.

Na Fase de Contenção não está recomendado fechar escolas ou faculdades ou

escritórios.

Nesse momento, as principais recomendações são:

l Medidas  preventivas  para  reduzir  a  capacidade  de  contágio  do  Novo

Coronavírus como “Etiqueta Respiratória”;

l Higienização frequente das mãos com água e sabão e/ou desinfecção com

álcool gel à 70%;

l Orientar  a  desinfecção  periódica  de  superfícies  com  álcool  à  70%  ou

hipoclorito de sódio à 1% direcionada aos diversos segmentos da sociedade e locais

públicos como shoppings e meios de transporte (ônibus, metrô, transportes aéreos),



academias de ginástica, rodoviárias, bancos, caixas eletrônicos, comércio em geral,

escolas, universidades, creches, ILPI (Instituições de Longa Permanência de Idosos),

bares e restaurantes;

l Orientação para evitar viagens;

l Identificação e isolamento respiratório dos acometidos pela COVID-19 e uso

dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) pelos Profissionais de Saúde;

l Quarentena  domiciliar  para  casos  leves  e  estratégia  de  monitoramento

domiciliar para evitar a ocupação de leitos desnecessariamente;

l Registro das informações para que a Vigilância possa consolidar e descrever

o perfil da doença, preparação da rede de atenção à saúde do SUS, com o objetivo

de  maior  sensibilização  dos  Profissionais  de  Saúde  para  detecção  de  casos

suspeitos, manejo adequado desses pacientes, bem como reforço do uso de EPI;

l Os  estoques  dos  EPI  preconizados  também  devem  ser  checados  e

aquisições emergenciais podem ser acionadas, caso necessário.

Esta orientação é dinâmica, podendo ser modificada, conforme a evolução da

epidemia, caso evolua para Transmissão Comunitária.

1.2.2 – Fase de Mitigação

Na  Fase  de  Mitigação,  as  cadeias  de  transmissão  já  se  encontram

estabelecidas no País.  Neste  contexto,  as  medidas de contenção da doença são

insuficientes  e  a  resposta  é  focada  na  mitigação  dos  efeitos  do  Covid-19  e  na

diminuição da sua propagação, de forma a minimizar a morbimortalidade e/ou até ao

surgimento de uma vacina ou novo tratamento eficaz.

Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, a fase de mitigação tem início

a  partir  do  registro  de  100  casos  positivos  do  Novo  Coronavírus.  A  partir  deste

momento, não se realiza o teste de todos os casos, apenas de casos graves em UTI.

As ações e medidas devem ser adotadas para evitar a ocorrência de casos graves e

óbitos.

Assim,  medidas  de  Atenção  Hospitalar  para  os  casos  graves  e  medidas

restritivas  individuais  de  isolamento  e  quarentena  domiciliar  para  os  casos  leves,

devem ser adotadas para evitar óbitos e o agravamento dos casos.



Esse fortalecimento da Atenção Básica ao paciente deve ocorrer no nível local,

com a adoção das medidas já estabelecidas nos protocolos de doenças respiratórias.

Nessa fase, as medidas iniciais mais recomendadas são:

l Estimular o trabalho em horários flexíveis e desencontrados;

l Maior uso de ferramentas como e-mail e vídeochamadas;

l Reuniões virtuais;

l Incentivar o trabalho à distância (homeoffice);

l Restrição  de  contato  social  para  pessoas  com  60  anos  ou  mais  e  que

apresentam comorbidades;

l Realizar testes em Profissionais de Saúde com “síndrome gripal”, mesmo os

que não tiveram contato direto com casos confirmados;

l Organizadores  devem  avaliar  a  possibilidade  de  cancelar  ou  adiar  a

realização de eventos com muitas pessoas;

l Isolamento respiratório domiciliar de viajante internacional que regressou de

País  com  transmissão  comunitária  (7  dias  de  isolamento,  se  assintomático).  Se

sintomático, investigar por PCR para Coronavírus.

Importante ressaltar que essas medidas são para Municípios ou Regiões COM

Transmissão Comunitária.

Municípios  (ou  Estados  ou  o  País  todo)  em  que  a  Epidemia  na  fase  de

Transmissão Comunitária continue a evoluir, geralmente passando de 1.000 casos,

como  está  ocorrendo  em  vários  países  da  Europa  (inicialmente  na  Itália,  mas

atualmente também na Alemanha, Espanha, França) e em algumas regiões dos EUA,

o que pode ocorrer  em poucos dias ou poucas semanas,  apesar  de tomadas as

medidas anteriormente mencionadas, devem considerar:

l Redução do tamanho das turmas;

l Aumento do espaço entre alunos;

l Atividades letivas não presenciais;

l Fechamento das escolas, faculdades e universidades;

l Cancelamento de grandes eventos públicos, como jogos esportivos e cultos

religiosos;

l Fechamento de bares e boates;

l Fechamento de shoppings;



l Fechamento de meios de transporte;

l Restrição de voos para locais com alta taxa de incidência;

l Encerramento de locais de trabalho;

l Disponibilização de leitos extras de UTI;

l Pacientes  com  manifestações  clínicas  leves  devem  permanecer  em

isolamento  respiratório  domiciliar  e  não devem mais  procurar  assistência

médica, porque os serviços de saúde estarão sobrecarregados;

l Exames  para  confirmar  o  diagnóstico  só  serão  realizados  em pacientes

hospitalizados;

l Suspensão de cirurgias eletivas.

Somente  as  ações  em  conjunto  da  Sociedade  Civil,  Agentes  Públicos,

Sociedades Científicas e Profissionais de Saúde farão com que enfrentemos esta

nova Epidemia com sucesso, diminuindo a mortalidade e mitigando as consequências

sociais e econômicas.

2 – DEFINIÇÃO DE CASOS OPERACIONAIS, CRITÉRIOS DE COLETA E DEFINIÇÃO

DE ISOLAMENTO DE CASOS, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS

DE CASOS DE COVID-19 

NOTA TÉCNICA COVID-19 N°. 73/2020 – GEVS/SESA/ES, atualizada em 11  de

setembro de 2020.

NOTA TÉCNICA COVID-19 N°. 75/2020 – GEVS/SESA/ES, atualizada em 18  de

setembro de 2020.

2.1 – Definições de Casos Operacionais

2.1.1 – Casos Suspeitos

• Definição 1:

Síndrome Gripal (SG):  Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por

pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida),

calafrios,  dor  de  garganta,  dor  de  cabeça,  tosse,  coriza,  distúrbios  olfativos  ou

distúrbios gustativos. 



Em Crianças:Além dos itens anteriores considera-se também obstrução nasal, na

ausência de outro diagnóstico específico.

Em Idosos: Deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como

síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

Na suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais

(diarreia) podem estar presentes. 

• Definição 2:

Síndrome  Respiratória  Aguda  Grave  (SRAG):  Síndrome  Gripal  que  apresente:

dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de

O2 menor que 93% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto.

Em Crianças:  Além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz,

cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

Para  efeito  de  notificação  no  Sivep-Gripe,  devem ser  considerados  os  casos  de

SRAG hospitalizados ou os óbitos por SRAG independente de hospitalização. 

• Definição 3:

Pacientes com anosmia OU ageusia súbita sem relato de outros sintomas prévios. 

2.1.2 – Casos Confirmados de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) 

LABORATORIAL: 

 Biologia  Molecular: Resultado  DETECTÁVEL  para  SARS-CoV-2  realizado

pelo método RT-PCR em tempo real; OU 

 Imunológico: Resultado REAGENTE para IgM, IgA e/ou IgG* realizado pelos

seguintes métodos: 

▪ Ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay - ELISA); 

▪ Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos; 

▪ Imunoensaio por Quimioluminescência (CLIA) ou Eletroquimioluminescência

(ECLIA). 



 Pesquisa  de  Antígeno: Resultado  REAGENTE  para  SARS-CoV-2  pelo

método de Imunocromatografia para detecção de antígeno. 

Observação: 

*Considerar o resultado IgG reagente como critério laboratorial confirmatório somente

em indivíduos sem diagnóstico laboratorial anterior para COVID-19. 

CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: 

Caso de SG ou SRAG com histórico de contato próximo ou domiciliar, nos 14

dias  anteriores  ao  aparecimento  dos  sinais  e  sintomas  com  caso  confirmado

laboratorialmente  para  COVID-19  e  para  o  qual  não  foi  possível  realizar  a

confirmação laboratorial. 

CLÍNICO-IMAGEM: 

Caso de SG ou SRAG ou óbito por SRAG que não foi possível confirmar por

critério laboratorial  E que apresente pelo menos uma (1) das seguintes alterações

tomográficas:

 OPACIDADE  EM  VIDRO  FOSCO  periférico,  bilateral,  com  ou  sem

consolidação ou linhas intralobulares visíveis ("pavimentação"), OU 

 OPACIDADE EM VIDRO FOSCO multifocal de morfologia arredondada com ou

sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis ("pavimentação"), OU 

 SINAL DE HALO REVERSO ou outros achados de pneumonia em organização

(observados posteriormente na doença). 

Observação: 

Segundo o Colégio Brasileiro de Radiologia, quando houver indicação de tomografia,

o protocolo é de uma Tomografia Computadorizada de Alta Resolução (TCAR), se

possível com protocolo de baixa dose. O uso de meio de contraste endovenoso, em

geral,  não  está  indicado,  sendo  reservado  para  situações  específicas  a  serem

determinadas pelo radiologista. 

CLÍNICO: 

Caso de SG ou SRAG associado a anosmia (disfunção olfativa) OU ageusia

(disfunção  gustatória)  aguda  sem  outra  causa  pregressa,  e  que  não  foi  possível



encerrar por outro critério de confirmação. o A classificação final destes casos deverá

ser realizada como Caso Confirmado no e-SUS VS. 

POR CRITÉRIO LABORATORIAL EM INDIVÍDUO ASSINTOMÁTICO: 

Indivíduo ASSINTOMÁTICO com resultado de exame positivo ou detectável em

quaisquer um dos exames listados para o critério laboratorial acima. Observação: Na

ocorrência de testagem de assintomáticos com resultado positivo deve-se notificar o

caso como confirmado laboratorialmente e fazer a indicação adequada da modalidade

utilizada para testagem na ficha de notificação.

2.1.3 –  Caso de SG ou SRAG Não Especificada

 Caso de SG ou de SRAG para o qual não houve identificação de nenhum outro

agente etiológico E que não foi possível coletar/processar amostra clínica para

diagnóstico laboratorial,  E que não foi  possível confirmar por critério clínico-

epidemiológico, clínicoimagem ou clínico

 A classificação final destes casos deverá ser mantida como Caso Suspeito no

e-SUS VS e a ficha deve ser encerrada após 14 dias, a contar da data de início

dos sintomas, se o Caso Suspeito estiver assintomático a no mínimo 72 horas. 

Observação: 

Se o Caso Suspeito sem confirmação laboratorial e sem vinculação epidemiológica

permanecer sintomático ao final do isolamento deverá ser submetido a uma nova

avaliação médica. 

2.1.4 – Caso Descartado de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19)

 Caso que se enquadre na definição de suspeito E apresente resultado de RT-

PCR negativo para SARS-CoV2 (coletado dentro da janela de indicação); OU

 Caso que se enquadre na definição de suspeito E apresente resultado de

teste  sorológico  negativo,  por  metodologia  validada,  para  SARS-CoV2

(realizado conforme indicação, descritas no item 3 desta nota); OU

 Caso de SRAG para o qual houve identificação de outro agente etiológico

confirmada por método laboratorial específico, excluindo-se a possibilidade de



uma co-infecção, OU confirmação por causa não infecciosa, atestada pelo

médico responsável.

A  classificação  final  destes  casos  deverá  ser  realizada  como  Caso

Descartado no e-SUS VS. 

Observação: 

Caso  o  paciente  seja  submetido  a  mais  de  um  teste  diagnóstico,  por

metodologia validada, deve ser considerado o teste positivo para a classificação final

do caso. 

2.1.5 – Caso Excluído de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19)

Serão classificados como excluídos aqueles que apresentarem duplicidade OU

que não se enquadrem em uma das definições de caso acima OU casos que foram

notificados e que não foram colhidas amostras no período anterior ao de transmissão

comunitária.

2.1.6 – Caso Curado da Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19)

Diante das últimas evidências compartilhadas pela OMS e países afetados, o

Ministério da Saúde define que são curados:

 Casos em isolamento domiciliar: Casos confirmados que passaram por 14

dias em isolamento domiciliar,  a contar da data de início dos sintomas E que

estão assintomáticos a no mínimo 72 horas.

• Casos em internação: diante da avaliação médica. 

Observação: 

A liberação do paciente deve ser definida de acordo com o Plano de  Contingência

local, a considerar a capacidade operacional, podendo ser realizada a partir de visita

domiciliar ou avaliação remota (telefone ou telemedicina). 



2.2. Notificação e Registro

2.2.1 – O que Notificar

• Síndrome Gripal – SG; 

• Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG; 

• Óbitos por SRAG, independente da hospitalização; 

2.2.2 – Quem deve realizar a Notificação 

•  Profissionais,  laboratórios  e  instituições de saúde do setor  público  ou

privado, em todo o território nacional, segundo legislação nacional vigente. 

OBS.: A Lei Federal nº. 6.259, de 30 de outubro de 1975, regulamentado

pelo  Decreto  nº.  78.231,  de  12  de  agosto  de  1976,  torna  obrigatória  a

notificação de doenças e agravos. 

2.2.3 – Qual ferramenta utilizar para realizar a Notificação 

Unidades Sentinelas

Outras unidades notificadoras 

(hospitais, vigilâncias municipais, 

clínicas, etc.)

SRAG Não se aplica SIVEP-Gripe E e-SUS VS

Síndrome

Gripal
SIVEP-Gripe e-SUS VS

Observação: 

SRAG já constava como doença de notificação compulsória e possui sistema de

notificação próprio (SIVEP-Gripe). Portanto, quando for realizada notificação de SRAG

com investigação de COVID, deverá haver notificação nos dois sistemas. 

2.3 – ESCOLHA DO TESTE DIAGNÓSTICO 

BIOLOGIA MOLECULAR 

 Casos  suspeitos  atendidos  nas  Unidades  Básicas  de  Saúde  e  nos  Pronto

Atendimentos, sem indicação de hospitalização, devem realizar entre o 4º e o 7º dias

a partir do primeiro dia dos sintomas; 



 Casos suspeitos hospitalizados devem ter exame oportunamente coletado. 

IMUNOLÓGICO

 Ensaio  imunoenzimático  (Enzyme-Linked  Immunosorbent  Assay  -  ELISA):

Casos  suspeitos  podem  realizar  do  8º  dia  em  diante,  a  partir  do  primeiro  dia  de

sintomas, considerando o mínimo 72 horas após desaparecimento dos sintomas. 

 Imunocromatografia  (teste  rápido)  para  detecção  de  anticorpos:  Casos

suspeitos podem realizar do 8º dia em diante, a partir  do primeiro dia de sintomas,

considerando o mínimo 72 horas após desaparecimento dos sintomas. 

 Imunoensaio  por  Quimioluminescência  (CLIA)  ou  Eletroquimioluminescência

(ECLIA): Casos suspeitos podem realizar do 8º dia em diante, a partir do primeiro dia

de sintomas, considerando o mínimo 72 horas após desaparecimento dos sintomas.

 PESQUISA DE ANTÍGENO: 

 Casos  suspeitos  atendidos  nas  Unidades  Básicas  de  Saúde  e  nos  Pronto

Atendimentos, sem indicação de hospitalização, devem realizar entre o 4º e o 7º dias a

partir do primeiro dia dos sintomas; 

 Casos suspeitos hospitalizados devem ter exame oportunamente coletado. 

2.4 – Coleta de Exames específicos para Coronavirus

Todos os pacientes que preencham a definição de Caso Suspeito. 

2.4.1 Coleta de Exames em Gestantes Assintomáticas 

Tendo em vista a linha do tempo dos exames de detecção do SARSCoV-2 e

com finalidade de diminuir a mortalidade materna, o Ministério da Saúde recomenda

que seja  realizado o  RT-PCR para  detecção do vírus  em gestantes  ou puérperas.

Considerando que os resultados de exame são liberados pelo LACEN com menos de 7

dias, recomenda-se a testagem das gestantes da seguinte maneira: 

• Na internação hospitalar: 

- Indicação obstétrica (abortamento, gravidez ectópica, mola hidatiforme, parto,

entre outros), 

- Indicação cirúrgica (cerclagem, cesariana eletiva, entre outros) ou 



- Controle clínico de alguma doença associada; OU 

• Três dias antes de parto cesárea ou outro procedimento eletivo.

Observação 

FEBRE: 

• Considera-se febre temperatura acima de 37,8°C; 

•  Alerta-se  que  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. Nessas situações, a avaliação

clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de

notificação; 

• Considerar a febre relatada pelo paciente, mesmo não mensurada. Salienta-se

que NÃO se faz necessária a presença de comorbidades para coleta de exames. 

2.5  –  Isolamento  de  Casos,  Rastreamento  e   Monitoramento  de  Contatos  de

Casos de COVID-19

2.5.1. Investigação de Casos de COVID-19 

Ao identificar um caso suspeito de COVID-19, deve ser iniciada a investigação

epidemiológica, o que inclui, o levantamento de dados em diversas fontes (prontuários

e  fichas  de  atendimento,  laudos  laboratoriais,  laudos  emitidos  por  profissionais  de

saúde,  dentre  outros)  e  a  coleta  de  informações  com  o  próprio  caso  e/ou  seus

familiares, que podem, inclusive, ser realizada por contato telefônico. No Estado do

Espírito Santo a notificação dos casos suspeitos deve ser feita utilizando as fichas de

notificação/investigação disponíveis em: 

• e-SUS VS: https://esusvs.saude.es.gov.br/auth/entrar; 

• Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe):

https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/. 

Os  indivíduos  com  sintomas  compatíveis  com  a  COVID-19  devem  ser

orientados  a  procurar  um serviço  de  saúde  para  atendimento,  utilizando  máscara,

praticando  etiqueta  respiratória,  mantendo  distanciamento  social  e  seguindo  as

orientações de isolamento.

https://esusvs.saude.es.gov.br/auth/entrar
https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/


2.5.2 – Orientações para Isolamento 

Para indivíduos com quadro de Síndrome Gripal (SG) com confirmação por

qualquer  um dos critérios (clínico,  clínico-epidemiológico,  clínico-imagem ou clínico-

laboratorial) para Covid19, recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após 10 dias

do início dos sintomas, desde que passe 72 horas de resolução de febre sem uso de

medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios. 

Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-

imagem  ou  clínico-laboratorial)  para  Covid-19,  recomenda-se  o  isolamento,

suspendendo-o após 20 dias do início dos sintomas OU após 10 dias com resultado

RT-PCR negativo,  desde  que  passe  72  horas  de  resolução  de  febre  sem uso  de

medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios, mediante avaliação

médica. 

Para  indivíduos  com  quadro  de  SG  para  os  quais  não  foi  possível  a

confirmação  pelos  critérios  clínico,  clínico  epidemiológico  ou  clínico  imagem,  que

apresentem  resultado  de  exame  laboratorial  não  reagente  ou  não  detectável  pelo

método  RT-PCR ou  teste  rápido  para  detecção  de  antígeno  para  SARS-CoV-2,  o

isolamento poderá ser suspenso, desde que passe 72 horas de resolução de febre sem

uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios. 

Para indivíduos hospitalizados com quadro de SRAG para os quais não foi

possível a confirmação pelos critérios clínico, clínico epidemiológico ou clínico imagem,

caso um primeiro teste de RT-PCR venha com resultado negativo, um segundo teste

na mesma metodologia, preferencialmente com material de via aérea baixa, deve ser

realizado 48 horas após o primeiro. Sendo os dois negativos, o paciente poderá ser

retirado  da  precaução  para  Covid-19  (atentar  para  o  diagnóstico  de  outros  vírus

respiratórios, como influenza). 

Para indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para Covid-19

(resultado detectável pelo método RT-PCR ou teste rápido para detecção de antígeno

para SARS-CoV2), deve-se manter isolamento, suspendendo-o após 10 dias da data

de coleta da amostra. 



Observações: 

1. Os contatos dos devem manter isolamento conforme Nota Técnica 75/2020 . 

2. Testes sorológicos (teste rápido, ELISA, ECLIA, CLIA) para Covid-19 não deverão

ser utilizados, de forma isolada, para estabelecer a ausência da infecção pelo SARS-

CoV-2, nem como critério para suspensão do isolamento, independentemente do tipo

de imunoglobulina (IgA, IgM ou IgG) identificada. 

3.  Para  casos  confirmados  de  COVID-19  em  indivíduos  severamente

imunocomprometidos, a estratégia baseada em testagem laboratorial (RT-PCR) deve

ser considerada, a critério médico, para descontinuidade do isolamento. 

4.  Os casos orientados a realizar  isolamento deverão continuar  usando máscara e

manter a etiqueta respiratória, sempre que tiverem contato com outros moradores da

residência, mesmo adotando o distanciamento social recomendado de pelo menos um

metro. Neste período, também é importante orientar ao caso em isolamento a limpeza e

desinfecção das superfícies. As recomendações da ANVISA podem ser acessadas no

link: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/5923491/NT+47-2020+-GHCOS/2a2e1688- 76f2-

4de4-a4c8-c050d780b9d7.

2.5.3 – Rastreamento e Monitoramento de Contatos de Casos COVID-19 

O rastreamento de contatos é uma medida de saúde pública que visa diminuir

a  propagação  de  doenças  infectocontagiosas  a  partir  da  identificação  de  novas

infecções resultantes da exposição a um caso conhecido.  Dessa forma, é  possível

isolar novos casos e prevenir o surgimento de uma próxima geração de infecções a

partir de um caso índice.

OBJETIVOS:

• Identificar e monitorar os contatos próximos de casos confirmados de Covid-19; 

• Ofertar oportunamente o exame diagnóstico para os contatos que apresentarem

sinais e sintomas característicos da Covid-19; 

• Identificar oportunamente possíveis casos em indivíduos assintomáticos; 

• Interromper a cadeia de transmissão da doença, diminuindo o número de novos

casos de Covid-19. 



DEFINIÇÃO DE CONTATO:

 É qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso confirmado de

Covid-19 durante o seu período de transmissibilidade, ou seja, entre 02 dias antes e 10

dias após a data de início dos sinais e/ou sintomas do caso confirmado. 

Para  fins  de  vigilância,  rastreamento  e  monitoramento  de  contatos,  deve-se

considerar contato próximo a pessoa que: 

•  Esteve a menos de um metro de distância,  por  um período mínimo de 15

minutos, com um caso confirmado sem uso de EPI; 

• Teve um contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos) com um caso

confirmado; 

• É profissional de saúde que prestou assistência em saúde ao caso de Covid-19

sem utilizar equipamentos de proteção individual (EPI), conforme preconizado, ou com

EPIs danificados; 

•  Seja contato domiciliar  ou residente na mesma casa/ambiente (dormitórios,

creche, alojamento, dentre outros) de um caso confirmado. 

Observações: 

1. Considera-se caso confirmado de Covid-19, o caso de SG ou SRAG que atenda um

dos critérios de confirmação descrito nas classificações operacionais. 

2. Para efeito de avaliação de contato próximo, devem ser considerados também os

ambientes laborais. 

IDENTIFICAÇÃO DE CONTATOS:

Para  rastreamento  dos  contatos,  é  importante  que  seja  realizada  uma

investigação detalhada dos casos de Covid-19 que são captados pelos sistemas de

informação (e-SUS VS ou SIVEP-Gripe). Para esta etapa, durante o atendimento do

caso suspeito pelo serviço de saúde, deve ser preenchido no campo 55 da ficha de

notificação  de  Coronavírus  (COVID-19)  quem são  os  contatos  próximos,  conforme

definição de contato acima descrita, bem como seus telefones para auxiliar na busca

ativa e monitoramento. 



RASTREAMENTO DE CONTATOS: 

A equipe de investigação municipal  deverá acionar  os contatos  identificados,

preferencialmente  nas  primeiras  48  horas  após  a  notificação  do  caso.  Todos  os

contatos devem ser contatados pessoalmente ou por telefone para confirmar se eles

atendem  às  definições  propostas  e,  portanto,  serem  incluídos  na  estratégia  de

monitoramento. Também devem ser questionados se possuem condições de realizar o

isolamento, ou se necessitam de apoio do órgão de saúde. 

Cada indivíduo identificado como contato deve receber informações sobre:

• Objetivo da estratégia de rastreamento e monitoramento de contatos; 

•  Necessidade de procurar  um serviço  de saúde para  realização de triagem

(exames clínicos) e coleta de material para exames laboratoriais, em tempo oportuno. 

•  Orientações  sobre  a  doença  e  as  manifestações  clínicas  que  deverão  ser

observadas  durante  o  período  de  monitoramento.  Isso  inclui  o  aparecimento  de

qualquer sintoma de síndrome gripal, especialmente febre, calafrios, dor de garganta,

dor de cabeça, tosse, coriza ou congestão nasal, distúrbios olfativos (perda de olfato)

ou gustativos (perda de paladar)  sem causa anterior,  falta  de ar  ou dificuldade em

respirar; 

• O que fazer se apresentar algum sintoma, incluindo 1) a quem se reportar, 2)

como  se  isolar  e  quais  precauções  adicionais  deve  tomar  (observar  sinais  de

gravidade), e 3) quais são os serviços de referência para tratamento e diagnóstico que

deve buscar; 

•  Orientações  sobre  o  monitoramento  dos  sintomas  durante  o  período  de

isolamento; 

• Orientações sobre como e onde deve ser realizado o isolamento: a) ficar em

casa  pelo  período  recomendado  após  a  data  da  última  exposição,  b)  manter

distanciamento físico de pelo menos um metro dos demais moradores da residência, c)

verificar  a  temperatura  no  mínimo  duas  vezes  ao  dia,  d)  estar  atento  para  a

manifestação de sinais e sintomas, e) evitar contato com pessoas de grupos com maior

risco (vide tópico fatores de risco); 

•  Canais  oficiais  de  comunicação  sobre  a  COVID-19  (site  do  Ministério  da

Saúde, site do Governo do Estado do Espírito Santo (https://coronavirus.es.gov.br/),

site  das  secretarias  municiais  de  saúde,  documentos  elaborados  pela  Vigilância

Epidemiológica e pelos serviços de saúde de referência, entre outros); 



•  Sigilo  e  confidencialidade  das  informações  coletadas  (como  poderão  ser

usados,  como serão  armazenados,  processados  e  divulgados  –  informes,  boletins,

artigos etc.); 

•  Forma acordada de acompanhamento durante o período de monitoramento

(pessoalmente,  por  telefone,  e-mail,  entre  outros),  incluindo  a  periodicidade  e  os

horários disponíveis. 

Observações: 

Para proteger a privacidade do caso, deve-se informar ao contato que este pode

ter sido exposto a um paciente com diagnóstico de COVID-19, preservando o sigilo e

confidencialidade da provável fonte de infecção. 

MONITORAMENTO DE CONTATOS:

 O  monitoramento  contatos  é  uma  estratégia  que  deve  ser  conduzida  para

todos os contatos próximos identificados de casos confirmados por qualquer um dos

critérios  (clínico,  clínicoepidemiológico,  clínico-imagem  ou  clínico-laboratorial)  para

Covid-19. 

Uma vez identificados, os contatos devem ser monitorados diariamente quanto

ao aparecimento de sinais e sintomas compatíveis da Covid-19 por um período de até

14  dias  após  a  data  do  último  contato  com  o  caso  confirmado  para  Covid-19,

permanecendo em isolamento durante todo o período. 

Os contatos que desenvolverem sinais ou sintomas sugestivos de Covid-19

(sintomáticos) durante o período de monitoramento, serão considerados como casos

suspeitos  de  COVID-19,  sendo  orientados  a  procurar  um serviço  de  saúde  mais

próximo, para avaliação clínica e realização de testagem em tempo oportuno. Deverá

ser seguida as orientações para isolamento descritas no item 2 desta Nota Técnica

“Orientações para isolamento”. 

Caso durante o monitoramento se identifique que o indivíduo apresente sinais

de agravamento,  como dispneia  ou  dor  torácica,  deverá  ser  orientado a  procurar

imediatamente o serviço de saúde mais próximo, conforme fluxo estabelecido pelo

território. 



Se  durante  o  monitoramento  um  caso  assintomático  tiver  confirmação

laboratorial para Covid-19 (resultado detectável pelo método RT-PCR ou teste rápido

para  detecção  de  antígeno  para  SARSCoV-2),  deve-se  manter  o  isolamento  e

monitoramento de sinais e sintomas, suspendendo-o após 10 dias da data de coleta

da  amostra,  conforme  descrito  no  item  2  desta  Nota  técnica  “Orientações  para

isolamento”. 

Para  contatos  próximos  assintomáticos  com  resultado  não  detectável  pelo

método RT-PCR ou teste rápido para detecção de antígeno para SARS-CoV-2,  o

isolamento social pode ser suspenso, mantendo o automonitoramento de possíveis

sinais e sintomas pelo período de até 14 dias do último contato.

Observações: 

1. Os contatos sintomáticos devem ser considerados como casos suspeitos, devendo

ser notificados no sistema de informação. Caso sejam confirmados, os seus contatos

devem ser rastreados e monitorados; 

2. Os casos assintomáticos que venham a desenvolver sintomas durante o período de

monitoramento, devem ser considerados casos suspeitos, devendo ser notificados no

e-SUS VS, e encaminhados para atendimento e coleta de exames em tempo oportuno. 

3 – INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL DO CORONAVÍRUS

3.1 – Teste Molecular: RT-PCR em Tempo Real (RT-PCR)

É uma técnica de laboratório  baseada no princípio  da reação em cadeia da

polimerase (PCR) para multiplicar ácidos nucleicos, onde o material genético inicial na

reação de PCR é RNA, que é transcrito no reverso em seu complemento de DNA por

enzima  transcriptase  reversa  (do  inglêsReverse  Transcription  Polymerase

ChainReaction Quantitative Real Time – RT-PCR).

Segundo a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial,  a

detecção do vírus por RT-PCR em tempo real (reação em cadeia da polimerase com

transcrição  reversa)  permanece  sendo  o  teste  laboratorial  de  escolha  para  o

diagnóstico de pacientes sintomáticos na fase aguda (entre o 3º e 7º dia de doença,

preferencialmente).



3.2 – Testes Imunológicos: Teste Rápido ou Sorologia Clássica para Detecção

de Anticorpos

Até  o  momento,  o  Ministério  da  Saúde,  só  dispõe  do  ensaio

imunocromatográfico para detecção rápida e qualitativa dos anticorpos IgG/IgM da

síndrome respiratória aguda grave por Coronavírus 2 (SARS-CoV2), em amostras de

sangue total, soro ou plasma humano.

O teste deve ser usado como uma ferramenta para auxílio no diagnóstico da

doença por infecção por Coronavírus (COVID 19), causada pelo SARS-CoV2. São

testes  qualitativos  para  triagem  e  auxílio  diagnóstico.  Resultados  negativos  não

excluem a infecção por SARS-CoV2 e resultados positivos não podem ser usados

como evidência absoluta de SARS-CoV2. O resultado deve ser interpretado por um

médico com auxílio dos dados clínicos e outros exames laboratoriais confirmatórios.

3.3 – Processamento de Amostras

 Teste molecular: RT-PCR em tempo real (RT-PCR)

O diagnóstico  laboratorial  considerado  padrão  ouro  para  a  identificação  do

novo Coronavírus (2019-nCoV), agora denominado SARS-CoV2, continua sendo a

RT-PCR em tempo real (qRT-PCR).

Esses testes moleculares baseiam-se na detecção de sequências únicas de

RNA  viral,  com  confirmação  por  sequenciamento  de  ácidos  nucleicos,  quando

necessário. Para o diagnóstico molecular de COVID-19, até o momento, os genes

virais alvo do SARS-CoV-2 são: N, E, S e RdRP.

Entre alguns protocolos existentes para detecção desses genes, o que tem

sido adotado pela maior parte dos países e recomendado pela Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) é o protocolo internacional desenvolvido pelo Instituto

Charité/Berlim. Esse método tem sido amplamente utilizado por estabelecimentos de

saúde pública e da saúde suplementar, incluindo laboratórios da rede privada e, até

esse  momento,  é  considerado  o  método  de  referência  no  Brasil  para  confirmar

COVID-19.



3.3.1 – Escolha do Teste Diagnóstico

• RT-PCR: Casos suspeitos atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e  nos

Pronto-Atendimentos, sem indicação de hospitalização, devem realizar entre o 4º e o

7º dias a partir do primeiro dia dos sintomas; o Casos suspeitos hospitalizados devem

ter exame oportunamente coletado.

• Sorologia os casos suspeitos podem realizar do 8º dia em diante, a partir do

primeiro dia de sintomas, considerando o mínimo 72 horas após desaparecimento dos

sintomas.

3.4 – Biossegurança para coleta de amostras

O Profissional  de  Saúde  responsável  pela  coleta  de  amostras  respiratórias

deverá utilizar os seguintes Equipamentos de Proteção Individual (EPI):

- Gorro descartável;

- Óculos de proteção ou protetorf acial;

- Máscara modelo PFF2 (N95) ou equivalente;

- Avental de mangas compridas;

- Luva de procedimento.

Obs.:

Os itens não descartáveis deverão ser limpos e desinfetados ou esterilizados

com  produtos  especificados  no  tópico  “medidas  de  prevenção  e  controle  para

atendimento de casos suspeitos ou confirmados”.

3.4 – Técnica para a coleta e acondicionamento das amostras

Orienta-se a coleta de amostras de uma das seguintes possibilidades:

- Amostra de Aspirado nasofaríngeo (ANF);

- Swabs combinado (nasal/oral);

- Amostra de Secreção respiratória inferior: escarro, lavado traqueal ou lavado



broncoalveolar.

Obs.:

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

processadas  dentro  de  24  a  72  horas  da  coleta  até  chegar  ao  LACEN  ou  no

laboratório privado. Após esse período, recomenda-se congelar as amostras a -70°C

até o envio ao laboratório, assegurando a manutenção da temperatura.

3.5 – Coleta de amostras

O procedimento de coleta de amostras respiratórias dos casos suspeitos de

COVID-19 deve seguir o protocolo de coleta da Influenza. Contudo, considerando se

tratar de um novo vírus ou novo subtipo viral  em processo pandêmico, a amostra

deverá ser coletada até o 10° dia dos sintomas, preferencialmente entre o 3º ao 5º

dia, quando for para realização do teste molecular por RT-PCR em tempo real.

4 – AÇÕES ESTRATÉGICAS POR EIXO

Na  ausência  de  vacina,  as  intervenções  não  farmacêuticas  se  tornam  a

estratégia  de  resposta  mais  importante.  Estas  são  intervenções  comunitárias  que

visam  reduzir  o  impacto  da  doença  e  a  velocidade  de  transmissão  do  vírus  na

comunidade  para,  desta  forma,  retardar  a  progressão  da  epidemia.  Além  disso,

atrasam o pico da epidemia ao tempo em que reduzem a altura do pico, permitindo,

dessa forma, uma melhor distribuição dos casos ao longo do tempo e evitando assim

o esgotamento dos Serviços de Saúde.

4.1 – Eixo: Gestão

- Elaborar o Plano de Contingência da COVID-19 e suas atualizações, dando ciência

do mesmo ao Conselho Municipal de Saúde;

- Coordenar o processo de organização e execução do Plano de Contingência de

COVID-19;

- Monitorar  uso  e  efetividade  de  ações  preventivas  de  acordo  com  atualizações



disponibilizadas sobre o perfil de disseminação do COVID-19;

- Garantir o apoio logístico conforme necessidade (transporte, insumos, comunicação,

recursos humanos, materiais e etc.);

- Coordenar o Comitê Municipal de Prevenção e Controle do COVID-19;

- Pautar na reunião do Conselho Municipal de Saúde para atualização dos dados e

informações relacionados ao tema;

- Articular parcerias e apoio institucional e intersetorial;

- Acompanhar  a  Organização  da  Resposta  às  Emergências  em  Saúde  Pública

Segundo as Fases de Ativação na Rede de Serviços, descrito no capítulo 5 desde

plano;

- Articular com os espaços de gestão de saúde (CIR, CIB, COSEMS/CONASEMS)

estratégias e suporte técnico de enfrentamento da Pandemia;

- Coordenar a preparação e resposta adequada, ordenada e integrada intra e inter

institucionalmente, em tempo oportuno;

- Mobilizar ações integradas entre as secretarias municipais e outras instituições;

- Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência, e outros órgãos

envolvidos na prevenção e controle do Novo Coronavírus (COVID-19).

4.2 – Eixo: Comunicação e Publicidade

- As informações oficiais serão emitidas por meio de boletins informativos digitais que

terão  periodicidade  definida  pelo  setor,  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de  Santa

Teresa (https://santateresa.es.gov.br/site/pagina/informacoes/501/1).

- Anúncios e entrevistas na rádio local,  utilização de carro de som, divulgação de

ações e orientações em mídias  sociais,  confecção e distribuição de folders e cartilhas

educativas, e confecção de faixas orientativas.

4.3– Eixo: Vigilância Epidemiológica

- Acompanhar, monitorar e coordenar a situação epidemiológica do Novo Coronavírus
no município de Santa Teresa;

- Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos;

https://santateresa.es.gov.br/site/pagina/informacoes/501/1


- Acompanhar e garantir a notificação dos casos suspeitos no sistema de informação
oficial, pelos Serviços de Saúde público e privado;

- Instruir  os  serviços  de  saúde  públicos  e  privados  para  a  detecção,  notificação,

investigação e monitoramento de casos suspeitos;

- Monitorar  o  comportamento  dos  casos  de  Síndrome  Gripal  (SG)  e  Síndrome

Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação da rede, para permitir

avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão;

- Divulgar a  situação epidemiológica do Novo Coronavírus no município  de Santa
Teresa – ES;

- Conduzir investigação epidemiológica e rastrear contatos de casos suspeitos;

- Capacitar os Profissionais de Saúde para atividades de Educação em Saúde na

Comunidade.

4.4 – Eixo: Vigilância Sanitária

- Elaborar Procedimentos Operacionais Padrão (POP) com medidas de prevenção e

controle do COVID-19 para serem aplicados em vários estabelecimentos e serviços;

- Realizar treinamentos para os responsáveis dos estabelecimentos e atividades;

- Realizar os procedimentos de fiscalização, mantendo equipe de plantão e treinada

para a execução da atividade;

- Acompanhar as legislações sanitárias referentes aos procedimentos relacionados ao

COVID-19;

- Notificar todos os estabelecimentos de saúde privados sobre as condutas corretas

de notificação e procedimentos de pacientes com suspeita de COVID-19;

- Capacitar a equipe Ouvidoria SUS e Ouvidoria Municipal.

4.5 – Eixo: Assistência à Saúde

- Capacitar médicos e enfermeiros sobre Manejo Clinico;

- Padronizar ações para a detecção precoce de pessoas caracterizadas como casos

suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19);



- Realizar o manejo clínico dos casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus

(COVID-19), utilizando os protocolos do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da

Saúde e Municipal;

- Realizar atendimento de forma oportuna e segura, considerando a condição clínica

do usuário;

- Obter informações clínicas, histórico de viagem internacional ou contato com caso

suspeito ou confirmado;

- Realizar notificação imediata no sistema de Informação;

- Adotar medidas para reduzir casos graves e óbitos;

- Orientar a população sobre medidas de prevenção e controle;

- Promover a organização da rede de atenção para atendimento aos casos de SG e

SRAG;

- Mobilizar/estimular os responsáveis pelos serviços de saúde, que fazem parte da

rede de atenção, a elaborarem e ou adotarem protocolos, normas e rotinas para o

acolhimento, atendimento, medidas de prevenção e controle, entre outros;

- Apoiar a equipe da vigilância na realização de busca ativa dos contatos;

- Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos

para infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);

- Divulgar os protocolos para Enfrentamento do Novo Coronavírus junto às redes de

urgência e emergência;

- Organizar  o  atendimento  pré-hospitalar  móvel  de  urgência  e  transporte

interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados;

- Projeto de Reabertura da Unidade Cuidar de Santa Teresa com objetivo de garantir

acesso  aos  usuários  que  necessitam  de  atendimento  especializado  devido  ao



agravamento  e  consequências  da  Pandemia.  Amplia-se  a  porta  de  acesso  aos

Municípios da Região que possuem a mesma realidade.  A oferta está pautada na

necessidade regional, principalmente nas áreas mais afetadas a pandemia, tais como

Psiquiatria, Cardiologia e Neurologia.

5 – AÇÕES E ATIVIDADES

5.1 – GESTÃO

AÇÕES ATIVIDADES

1  –  Definir  as  responsabilidades  e
tarefas  dos  setores  envolvidos  na
elaboração  de  protocolos  e  normas
técnicas.

- Ativar  o  funcionamento  da  sala  de  situação,
acompanhando  os  indicadores  epidemiológicos,
operacionais e assistenciais;

- Estabelecimento  de  reuniões  periódicas da  Sala  de
Situação para articular a elaboração dos protocolos;

- Atribuição de tarefas de acordo com as competências.

2 – Prover os recursos necessários.

- Provimento  e  garantia  de  estoques  estratégicos  de
recursos  materiais:  Equipamentos  de  Proteção
Individual, insumos, materiais de higienização, materiais
de laboratório,  oxímetros; medicamentos, espaçadores
adulto  e  pediátrico,  refeições,  lanches,  materiais  de
gráfica e divulgação, pulverizadores costal, borrifadores,
e demais materiais necessários;

- Aquisição  de  EPIs  destinados  às  Equipes  da
Vigilância, insumos de laboratório, aquisição de serviços
de testagem, aquisição de insumos para testagem de
imunocromatografia.

- Garantir a manutenção do transporte sanitário;

- Garantir  o  apoio  e  adequação  de  logística  para  o
transporte  com  objetivo  de  intensificar  as  visitas  e
procedimentos  domiciliares,  transporte  adequação  de
amostras  em  tempo  oportuno  para  o  Laboratório
Central;



3 – Definir equipes profissionais para as
ações  de  vigilância  e  resposta,  e
atenção básica em saúde (equipes de
campo).

- Organização  da  equipe  da  vigilância  em  saúde  e
atenção  básica  em  saúde  e  motoristas  (nomes  e
escalas de plantões);

- Organização  de  equipes  da  assistência  (nomes  e
escalas de plantões);

- Garantia  com  o  Setor  Administrativo
diárias/hospedagens,  passagens/deslocamentos  nas
emergências e horários especiais; plantões);

- Instituir  regime de sobreaviso e plantões de final de
semana e feriados.

4 – Articular  e organizar reuniões
estratégicas.

- Participação de reuniões com gestores municipais e
regionais  para  discussão  e  elaboração de estratégias
para enfrentamento da Pandemia do COVID-19;

- Avaliar a necessidade de mobilizar ações intersetoriais
deGoverno;

- Avaliar  a  necessidade de convocação extraordinária
de  representantes  de  outros  órgãos  e/ou  secretarias
para  atualização,  discussão e  encaminhamentos  para
tomadas de  decisão;

- Coordenar o Comitê Intersetorial de enfrentamento ao
COVID-19;

- Mobilização dos diversos setores da sociedade para a
discussão  e  encaminhamentos  de  medidas  de
prevenção e controle do novo Coronavírus.

5 – Fomentar a organização de
Barreiras Sanitárias com parcerias.

- Ações de barreiras sanitárias em parceria com o Corpo
de  Bombeiros  e  demais  secretarias  nas  áreas  rurais,
com o objetivo de triagem e busca ativa de possíveis
casos suspeitos realizando o bloqueio e as intervenções
de prevenção necessárias;

- Articular a realização de barreiras sanitárias no limites
dos municípios tendo com coordenadores da atividade a
secretaria de Transporte e Polícia Militar.

- Fomentar ações de mobilização e educação em saúde
à  população  em  datas  estratégicas,  como:  feriados



nacionais e municipais, realizando abordagem, incentivo
de higienização das mãos e o uso de máscara, orientação
quanto  ao  distanciamento  seguro  e  demais  normas
sanitárias.

5.2 – Vigilância Epidemiológica

1  –  Monitorar  o  comportamento  dos
casos  de  Síndrome  Gripal  (SG)  e
Síndrome  Respiratória  Aguda  Grave
(SRAG), nos sistemas de informação da
rede, para permitir avaliação de risco e
apoiar a tomada de decisão.

- Monitoramento diário da rede de saúde (ambulatorial e
hospitalar);

- Monitorar  a  situação  epidemiológica  do  Novo
Coronavírus no cenário Nacional e Estadual;

- Apoiar  a  intensificação  da  Vigilância  das  Doenças
Respiratórias frente a investigação de casos suspeitos e
confirmados do Novo Coronavírus;

2  –  Reforçar  a  importância  da
comunicação e notificação imediata de
casos suspeitos.

- Definição do fluxo  de notificação imediata:  listas  de
telefones de referências para a notificação;

- Acompanhar  e  manter  atualizados  os  Sistemas  de
Informações:  ESUS/VS,  GAL  e  outros,  de  modo  a
permitir  a  avaliação de risco e apoiar  as tomadas de
decisão;

- Consolidar  as  informações  epidemiológicas,
laboratoriais.

3  –  Instruir  os  serviços  de  saúde
públicos  e  privados  para  a  detecção,
notificação,  investigação  e
monitoramento de casos suspeitos.

- Instruções  por  meio  de  Informe,  manuais,
capacitações, videoconferência, telessaúde;

- Orientar  sobre  a  coleta,  o  armazenamento  e  o
transporte de amostras de swabs de nasoorofaringe dos
casos  suspeitos,  bem  como  difundir  as  normas  de
biossegurança para estes procedimentos.

4  –  Capacitar  profissionais  de  saúde

sobre:

- Detecção de possíveis casos suspeitos;

- Fluxo de notificação dos casos;

-  Capacitação  para  rastreamento,  monitoramento  e
identificação de contactantes;

- Coleta e encaminhamento de amostras;

- Atuação  diante  de  casos  suspeitos  ou  viajantes;

oriundos  dos  países  com  transmissão  local  de

COVID19;



- Medidas de biossegurança;

- Sensibilização da etiqueta respiratória

5  –  Divulgar  a  situação

epidemiológica  do  Novo

Coronavírus.

- Divulgação na página da Prefeitura Municipal de Santa

Teresa – ES de Boletins Informativos;

- Instrução  da  Comunicação  Social  para  notas  de

encerramento  de  casos  suspeitos  conforme  os

resultados laboratoriais forem divulgados.

6  –  Conduzir  investigação

epidemiológica e rastrear contatos de

casos suspeitos.

- Monitoramento  dos  contatos  por  14  dias  após  a

exposição;

- Preenchimento  de  ficha  de  contatos  próximos  e
controle

7 –  Revisar  periodicamente  as

informações técnicas.

- Readequação, atualização e divulgação dos manuais,

guias, protocolos operacionais de vigilância,  detecção,

resposta e manejo clínico em conjunto com as áreas

técnicas afins.

8  –  Manter  canais  de  comunicação

imediata para notificação e orientações

técnicas.

- Disponibilização de telefones de contato/24 horas de

cada um dos setores e serviços envolvidos.

9  –  Organizar  e  estruturar  o

rastreamento,  monitoramento  e

investigação  de  casos  suspeitos,

confirmados e contactantes

-  Estruturar  uma sala  de monitoramento  de COVID-19

com  Recursos  Humanos  capacitados,  com  suporte

logístico  adequado  (linhas  telefônicas,  internet,

computadores)

- Manter equipe formada para manter o monitoramento

permanente do Sistema Escola Segura, e em caso de

identificação de surto, aplicar intervenções necessárias

para controle da doença;



10  –  Mobilizar  o  levantamento

sorológico através da testagem rápida

de  COVID-19  em  público-alvo

estratégico no Município.

- Elaborar projeto e apresentar ao Conselho Municipal de

Saúde;

- Definir o público-alvo;

-  Adquirir  e  organizar  Recursos  Humanos,  Insumos  e

adequar espaços físicos para coleta.

-  Mobilizar  público-alvo  e  gerenciar  o  processo  de

trabalho  (garantindo  notificação,  registro  de  testagens,

emissão de laudos, intervenção em casos positivos tanto

do paciente, quanto de contactantes).

5.3 – Comunicação e Divulgação

Comunicação e Divulgação

- Intensificar  informações  com  esclarecimento  à

população,  com  orientações  de  higiene  pessoal  e

prevenção da doença;

- Colaborar  no  desenvolvimento  de  campanhas  de

comunicação  para  mobilizar  a  população  sobre  a

importância das medidas de prevenção;

- Apoiar  a  divulgação  das  medidas  de  prevenção  e

controle  da doença junto à população e nas redes de

serviços de saúde públicas e privadas.

- Confeccionar Cartazes sobre técnicas de lavagem das

mãos para distribuir em locais públicos;

- Confecção de Folders sobre orientação de prevenção

aos pacientes e sobre a rede de saúde;

- Organizar a divulgação em carro de som, na rádio com

filipetas, entrevistas e outras estratégias;

- Disponibilizar no Site da Prefeitura Municipal de Santa 

Teresa um espaço para inserir informações para a 

comunidade e outro espaço para profissionais de saúde 

com orientações, protocolos, manuais e outros materiais;

- Utilizar redes sociais para divulgar informações de 

forma organizada eoficial.

5.4 – Vigilância Sanitária

-  Orientar  sobre  a  destinação  adequada  dos  resíduos



Ações de Controle Sanitário e
 Vigilância Sanitária

biológicos conforme RDC nº 306 da Agência Nacional

de Vigilância Sanitária (ANVISA) de 07/12/2004;

-  Orientar  sobre  a  coleta,  o  armazenamento  e  o

transporte de amostras de swabs de nasoorofaringe dos

casos  suspeitos,  bem  como  difundir  as  normas  de

biossegurança para estes procedimentos;

- Discutir ações conjuntas com a vigilância

epidemiológica;

-  Estimular  os  serviços  privados  sobre  a  adoção  dos

protocolos laboratoriais da rede pública, para os casos

suspeitos  de  infecção  humana  pelo  novo  Coronavírus

(2019-nCoV);

-  Intensificar  as  recomendações  para  garantir  a

segurança dos trabalhadores e dos clientes dos serviços

essenciais;

-  Revisar,  em parceria  com a Secretaria  Municipal  de

Serviços urbanos e Assistência social sobre as condutas

em caso de morte confirmada ou por suspeita de COVID-

19;

- Em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura

organizar  a  feira  de  hortifrutigranjeiros  para

enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública

decorrente do COVID-19;

-  Garantir  capacitação para  Motoristas  dos transportes

Sanitários, higiene e orientação para os pacientes;

-  Garantir  capacitação  para  as  serventes,  Auxiliar  de

serviços  Gerais  dos  setores  públicos  da  prefeitura

Municipal de Santa Teresa;

-  Elaborar  Procedimentos  Operacionais  Padrão  (POP)

com o Setor  de  Medicina do Trabalho  e  Emissão de

Notificação  para  os  setores  regulados  acompanhado

com orientação e treinamento in loco:

• Clínicas e farmácias Veterinárias.

• Fábrica de alimentos.



• Fábricas em geral.

• Farmácias e drogarias.

• Funerárias.

• Postos de Combustíveis.

• Repartições Públicas.

• Supermercados, mercearias e padarias.

• Transporte coletivo.

• Entregadores.

• Instituições Financeiras.

• Laboratórios e clínicas de serviços de saúde.

• Demais estabelecimentos de interesse ao controle

do COVID-19.

- Garantir  treinamentos  para  todos  os  servidores

responsáveis  pela  limpeza  das  repartições  públicas

municipais;

- Garantir  a  fiscalização  dos  estabelecimentos  para

seguirem as regras sanitárias definidas pelas esferas da

gestão Municipal, Estadual e Federal;

- Manter equipes de plantão e sobreaviso;

-  Articular  ações  estratégicas  em  parceria  com  a

Secretaria  de  Agricultura  e  seus  parceiros,  com  o

objetivo de desenvolver ações de educação e orientação

quanto as medidas de controle e prevenção do COVID-

19 para o setor de agronegócio;

- Elaboração com a Secretaria de Agricultura e demais

parceiros  a  confecção  de  cartilhas  com  orientações

sobre a prevenção e o cuidado na área de agricultura;

Realização  de  reuniões  com  setores  regulados  para

discussão de normatizações e metodologia de trabalho

com cuidados necessários aos cuidados por segmentos;



5.5 – Assistência à Saúde

1  –  Padronizar  das  ações  para  a

detecção  precoce  de  pessoas

caracterizadas  como  casos

suspeitos  de  infecção  pelo  Novo

Coronavírus (COVID-19).

- Realização  de  medidas  de  prevenção  e  controle,

conforme  Protocolo  de  Manejo  Clínico  para  o  Novo

Coronavírus  (COVID-19),  do  Ministério  da  Saúde  e

normativas da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito

Santo  e  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Santa

Teresa;

- Estabelecer  critérios  de  triagem  para  identificação  e

pronto atendimento dos casos.

2  –  Realizar  do  manejo  clínico  dos

casos suspeitos de infecção pelo Novo

Coronavírus (COVID-19).

- Acolhida  e  avaliação rapidamente  todas as  pessoas,

independentemente da idade, que apresentem febre ou

pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca,

dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade

para respirar e batimento das asas nasais, entre outros);

- Para as pessoas com os sintomas acima, em casos

suspeitos de infecção pelo Novo Coronavírus, priorizar o

atendimento, ofertar máscara cirúrgica imediatamente e

isolar (acomodar a pessoa suspeita, em local ventilado e

sem circulação de pessoas sem proteção) sempre que

possível;

- Realização  de  medidas  de  controle  ambiental

assistência;

- Seguir  os  cinco  momentos  de  higienização  das
mãos:

Antes  de  contato  com  a  pessoa  suspeita  de
infecção pelo Novo Coronavírus;

II) antes da realização de procedimentos;

III) após risco de exposição a fluidos biológicos;

IV) após contato com a pessoa suspeita;e

V) após contato com áreas próximas à pessoa suspeita;

- Utilização  dos  EPIS  conforme  preconizado  pelo

Ministério da Saúde;

- Monitoramento  dos  casos  suspeitos  em  isolamento



domiciliar,  através  de  visita  domiciliar  e/ou  contato

telefônico,  até  o  término  dos  sinais  e  sintomas  ou

descarte do caso;

- Iniciar os atendimentos por meio da telemedicina dos

casos suspeitos;

- Reorganizar o atendimento à população nas Unidades
Básicas de Saúde por grau de prioridade e critérios de
risco, como medida de prevenção ao novo Coronavírus.

3  –  Realizar  atendimento  de

forma  oportuna  e  segura,

considerando  a  condição  clínica

do usuário

- Nos casos que não for possível o isolamento domiciliar

em  virtude  da  condição  clínica  do  usuário,  acionar

transporte e encaminhar casos suspeitos para a unidade

de referência de forma oportuna e segura.

4  –  Obter  informações  clínicas,

histórico  de  viagem  ou  contato  com

caso suspeito ou confirmado.

- Registro do atendimento no Sistema de Informação da

Atenção  Primária  –  ESUS/AB,  através  do

CONSULFARMA;

- Compartilhamento  das  informações  com  a  Vigilância

Epidemiológica.

5  –  Apoiar  a  equipe  da vigilância  na

realização de busca ativa dos contatos.

- Utilização da definição de contato próximo  preconizado

pelo Ministério da Saúde;

Acompanhamento,  através  de  visitas  domiciliares  e/ou
contatos  telefônicos,  todos  os  contatos  próximos  de
casos  suspeitos,  reforçando  apresentação  de  sinais  e
sintomas;

- Na  presença  de  sinais  e  sintomas,  orientar  que

procure  o  serviço  de  saúde  para  avaliação  e

encaminhamento;

- Registro atualizado do acompanhamento dos contatos

e disponibilizá-los para a Secretaria Municipal de Saúde/

Vigilância Epidemiológica para orientações e início das

ações de controle e investigação.

- A notificação é imediata (Portaria nº 204/2016) e deve

ser  realizada  pelo  meio  de  comunicação  mais  rápido

disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento de

caso que se enquadre na definição de suspeito;



6 – Realizar notificação imediata.

- O profissional da APS deve comunicar imediatamente o

caso  suspeito  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde/

Vigilância Epidemiológica para orientações e início das

ações de controle e investigação (identificação da área

de  transmissão,  dos  contatos,  casos  secundários  ou

possíveis casos relacionados e histórico de viagens do

caso suspeito).

7 – Adotar medidas para reduzir casos

graves e óbitos.

-  Realização de manejo  clínico  adequado,  conforme o

Protocolo  de Manejo  Clínico para o Novo Coronavírus

(COVID-19), do Ministério da Saúde e conforme o Fluxo

de atendimento da Secretaria de Estado da Saúde e da

secretaria municipal de Santa Teresa.

8  –  Orientar  a  população  sobre

medidas de prevenção e controle.

Informação  à  população  sobre  todas  as  normas
sanitárias,  incluindo  etiqueta  respiratória,  lavagem  das
mãos e uso obrigatório de máscara.
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