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1 INTRODUÇÃO 

Considerando a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional (ESPII) realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na data de 30 de 
janeiro do ano corrente, por doença respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2, conforme casos 
detectados na China, mais especificamente, na cidade de Wuhan, província de Hubei o 
Ministério da Saúde, assim como as Secretarias Estaduais de Saúde vem montando estratégias 
e desenvolvendo planos de ação e resposta para provável introdução do novo Coronavírus no 
Brasil. Sendo assim a Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul definiu a ativação do 
Centro de Operações de Emergências (COE) e orientou os municípios de seus territórios a 
elaborar os Planos de Contingência Municipais, adequados às suas especificidades, e em 
consonância com as diretrizes traçadas pelo Ministério da Saúde (MS) e Plano de Contingência 
e Ação do Estado do Rio Grande do Sul. 

Este documento apresenta o Plano de Contingência e Ação do Município de Ipê para a 
Infecção Humana COVID-19, o qual está em consonância com as orientações do Plano de 
Contingência e Ação Estadual para Infecção Humana COVID-19, Nota Técnica Nº 04/2020 
GVIMS/GGTES/ANVISA e Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (COVID-19) do MS. As 
ações de resposta e comando constantes neste plano estão definidas em três níveis de 
complexidade conforme a situação da pandemia no País. Deste modo, seguimos a 
recomendação da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS): toda medida 
deve ser proporcional e restrita aos riscos. 

Ressalta-se que a vigilância epidemiológica da infecção humana causada pelo vírus 
SARS- CoV- 2 está sendo construída à medida que a OMS consolida as informações recebidas 
dos países e novas evidências técnicas e científicas são publicadas. Deste modo, o documento 
apresentado está sendo estruturado com base nas ações já existentes para notificação, registro, 
investigação, manejo e adoção de medidas preventivas, em analogia ao conhecimento 
acumulado sobre o SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2, que nunca ocorreram no Brasil, além 
de Planos de Vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e Síndrome Gripal (SG). 

Como toda normatização, este plano está sujeito a ajustes decorrentes da sua utilização 
prática e das modificações do cenário epidemiológico. Ressalta-se que ele se aplica ao cenário 
epidemiológico municipal na atual fase, de acordo com as orientações da OMS. 
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo Geral 
- Descrever as ações de vigilância e atenção em saúde do município de Ipê em todos os níveis 
de complexidade da infecção, a serem executadas frente a detecção de um caso confirmado 
e/ou suspeito de Infecção Humana COVID-19.  

 

2.2 Objetivos Específicos 
- Desenvolver protocolos de medidas preventivas e indicação de uso de EPI nos serviços públicos 
e privados de saúde no município;  

- Garantir a detecção, notificação, investigação de casos suspeitos de forma oportuna; 

- Determinar o fluxo de atendimento dos casos suspeitos de COVID-19; 

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

- Intensificar ações de capacitação dos profissionais de saúde da rede municipal de saúde sobre 
manejo da COVID-19 na Atenção Básica; 

- Garantir adequada assistência ao paciente, com garantia de acesso e manejo clínico adequado; 

- Definir as atividades de educação, mobilização social e comunicação que serão implementadas. 

- Monitorar e avaliar a situação epidemiológica para orientar a tomada de decisão; 

- Detectar, orientar e monitorar os casos confirmados de COVID-19, assim como, seus 
contactantes próximos. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
3.1 Características gerais sobre a infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) 
  
3.1.1 Descrição  

A infecção humana provocada pelo SARS-CoV-2 é uma zoonose. O vírus é classificado 
como um beta Coronavírus do mesmo subgênero da Síndrome Respiratória do Oriente Médio 
(MERS), porém de outro subtipo. A transmissão do SARS-CoV-2 de humanos para humanos foi 
confirmada na China e nos EUA e ocorre principalmente com o contato de gotículas respiratórias 
oriundas de pacientes doentes e sintomáticos. A transmissão do vírus por indivíduos 
assintomáticos segue em controvérsia até o presente momento. Em média, o período de 
incubação é estimado em de 5 a 6 dias, podendo variar de 0 a 14 dias. 

 

3.1.2 Sinais e sintomas 
O paciente com a doença COVID-19 apresenta geralmente os seguintes sintomas e 

sinais: 
• Febre (>=37,8ºC); 
• Tosse; 
• Dispneia; 
• Mialgia e fadiga; 
• Cefaleia; 
• Anosmia (perda do olfato); 
• Disgeusia (perda de paladar); 
• Sintomas respiratórios superiores; e 
• Sintomas gastrointestinais, como diarreia (mais raros). 
O quadro clínico, típico de uma Síndrome Gripal, pode variar seus sintomas desde uma 

apresentação leve e assintomática (não se sabe a frequência), principalmente em jovens adultos 
e crianças, até uma apresentação grave, incluindo choque séptico e falência respiratória. A 
maior parte dos casos em que ocorreu óbito foi em pacientes com algumas condições clínicas 
de risco preexistente (10,5% doença cardiovascular,7,3% diabetes, 6,3% doença respiratória 
crônica, 6% hipertensão e 5,6% câncer) e/ou idosos.  

A taxa de letalidade está em torno de 3,8% na China, porém o valor varia conforme o 
país. Estudos demonstram que, epidemiologicamente, homens entre 41 e 58 anos representam 
a grande maioria dos casos de pacientes confirmados, sendo febre e tosse os sintomas mais 
presentes. 

As alterações em exames complementares mais comuns são infiltrados bilaterais nos 
exames de imagem de tórax, linfopenia no hemograma e aumento da proteína C-reativa.  

A doença apresenta fundamentalmente complicações respiratórias: pneumonia e 
Síndrome da Angústia Respiratória Aguda – SARA. 

 
3.1.3 Período de Incubação  

O período médio de incubação da infecção por coronavírus é de 5,2 dias, com intervalo 
que pode chegar até 12,5 dias.  

3.1.4 Período de Transmissibilidade  
A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV-2 é em média de 7 dias após 

o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares sugerem que a transmissão possa ocorrer, 
mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. Até o momento, não há informação suficiente 
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que defina quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas uma pessoa infectada passa a 
transmitir o vírus.  

3.1.5 Diagnósticos  
As definições de caso e critérios clínicos para a avaliação diagnóstica ainda não são 

consenso entre os especialistas. Entretanto, pode-se avaliar o quadro da COVID-19 de maneira 
clínica e laboratorial. A definição do quadro segue o estabelecido na Nota Informativa nº11 
COE/SES/RS atualizada em 04 de junho de 2020 (ANEXO 1). 
3.1.5.1. Diagnóstico clínico  

O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como Síndrome Gripal (ver sinais e 
sintomas no item 3.1.2).  

O diagnóstico sindrômico depende da investigação clínico-epidemiológica e do exame 
físico. É recomendável, que em todos os casos de síndrome gripal seja questionado o histórico 
de viagem para o exterior ou contato próximo com pessoas confirmadas ou suspeitas. Essas 
informações devem ser registradas no prontuário do paciente para eventual investigação 
epidemiológica.  
3.1.5.2 Diagnóstico laboratorial  

O diagnóstico laboratorial para identificação do vírus SARS-CoV-2 é realizado por meio 
das técnicas de RT-PCR em tempo real ou teste rápido sorológico validado pelas instituições de 
referência. Ver ANEXO 1 - Orientações para coleta e transporte de secreção respiratória - 2020). 

 
Teste molecular RT-PCR  
O diagnóstico laboratorial considerado padrão ouro para a identificação do novo 

coronavírus (2019-nCoV), agora denominado SARS-CoV-2, continua sendo o RT-PCR . 
Esses testes moleculares baseiam-se na detecção de sequências únicas de RNA viral, 

com confirmação por sequenciamento de ácidos nucleicos, quando necessário. Esse tem sido o 
método de referência no Brasil para confirmar COVID-19 tanto por estabelecimentos de saúde 
pública como também da saúde suplementar. 

Em áreas onde a COVID-19 está amplamente disseminada, um ou mais resultados 
negativos de um mesmo caso suspeito não descartam a possibilidade de infecção pelo vírus 
SARS-CoV-2. Vários fatores podem levar a um resultado negativo em um indivíduo infectado, 
incluindo: 

• Má qualidade da amostra, contendo pouco material do paciente; 
• A amostra foi coletada em uma fase muito precoce ou tardia da infecção; 
• A amostra não foi manuseada e enviado adequadamente; 
• Razões técnicas inerentes ao teste, por exemplo, mutação do vírus ou inibição de PCR. 
Dessa forma, se um resultado negativo for obtido de um paciente com alta 

probabilidade de suspeita de COVID-19, particularmente quando foram analisadas apenas 
amostras do trato respiratório superior, indica-se, se possível, coletar amostras de vias 
respiratórias inferiores e testar novamente. 

 

Testes sorológicos 
Os testes sorológicos visam detectar anticorpo específico produzido pelo corpo humano 

contra o vírus SARS-CoV-2 ou detectar antígeno desse vírus. Para isso, os métodos sorológicos 
são desenvolvidos para detecção de anticorpos IgG e IgM ou detecção de antígenos específicos 
do vírus, alguns por ensaios imunoenzimáticos (ELISA) e imunocromatográficos (teste rápido) e 
outros por imunofluorescência.  

É importante saber que os testes rápidos apresentam limitações e a principal delas é 
que precisa ser realizado, de forma geral, a partir do 8º dia do início dos sintomas. É necessário 
que o caso suspeito ou contato de caso confirmado de COVID-19 espere esse tempo para que o 
sistema imunológico possa produzir anticorpos em quantidade suficiente para ser detectado 
pelo teste. 
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3.1.6 Manejo Clínico  
O manejo clínico da Síndrome Gripal (SG) na APS/ESF difere frente a gravidade dos casos. 

Para casos leves, inclui medidas de suporte e conforto, isolamento domiciliar e monitoramento 
até alta do isolamento. Para casos graves, inclui a estabilização clínica e o encaminhamento e 
transporte a centros de referência ou serviço de urgência/emergência ou hospitalares. 

A estratificação de intensidade da SG é a ferramenta primordial para definir a conduta 
correta para cada caso, seja para manter o paciente na APS/ESF ou para encaminhá-lo aos 
centros de referência, urgência/emergência ou hospitais. 

D ada a letalidade muito mais elevada da COVID-19 entre os idosos (pessoas com 60 
anos ou mais), deve-se priorizá-los para atendimento. Além deles, pessoas com doença crônica, 
gestantes e puérperas devem ter atendimento priorizado. Gestantes e puérperas não tem risco 
elevado para COVID-19, mas apresentam maior risco de gravidade se infectadas por Influenza. 

O s casos de síndromes gripais sem complicações ou sem condições clínicas de risco 
serão conduzidos pela APS/ESF através do teleatendimento na identificação, manejo e 
acompanhamento de pacientes com sintomas suspeitos de SG, conforme fluxo esquematizado 
no anexo 2. 

No atendimento, deve-se levar em consideração os demais diagnósticos diferenciais 
pertinentes e o adequado manejo clínico. Em caso de suspeita para Influenza, não retardar o 
início do tratamento com Fosfato de Oseltamivir nos pacientes com risco aumentado de 
complicações1.  

Todos os pacientes que receberem alta durante os primeiros 07 dias do início do quadro 
(qualquer sintoma independente de febre), devem ser alertados para a possibilidade de piora 
tardia do quadro clínico e sinais de alerta de complicações como: aparecimento de febre 
(podendo haver casos iniciais afebris), elevação ou recrudescência de febre ou sinais 
respiratórios, taquicardia, dor pleurítica, fadiga, dispneia.  

Casos suspeitos ou confirmados para COVID-19 que não necessitem de hospitalização e 
o serviço de saúde opte pelo isolamento domiciliar, o médico poderá solicitar RX de tórax, 
hemograma e provas bioquímicas antes de serem dispensados para o domicílio a depender da 
avaliação clínica do paciente. Estes pacientes deverão receber orientações de controle de 
infecção, prevenção de transmissão para contatos e sinais de alerta para possíveis complicações 
e um acesso por meio de comunicação rápida deve ser providenciado para eventuais dúvidas ou 
comunicados.  

A presença de qualquer sinal de alerta deverá determinar retorno e hospitalização 
imediata do paciente. Porém, é necessária avaliação de cada caso, considerando também se o 
ambiente residencial é adequado e se o paciente é capaz de seguir as medidas de precaução 
recomendadas pela equipe de saúde responsável pelo atendimento.  

 

                                                           
1 Atenção: Em 15 de maio de 2020, por meio do Parecer Técnico 60/2020, o Ministério da Saúde divulga que, devido 
à alta demanda de Fosfato de Oseltamivir nacional e internacionalmente, há escassez do medicamento no Brasil. Por 
isso, recomenda, em caráter excepcional e temporário, a priorização do tratamento nas primeiras 48 horas do início 
dos sintomas para os casos de SRAG, bem como para os casos de SG envolvendo pessoas com as seguintes 
condições e fatores de risco: gestantes, pacientes com doença renal crônica, hepatopatia, imunossupressão e 
obesidade mórbida (IMC>40). Casos de Síndrome Gripal em adultos ≥ 60 anos, também poderão ser contemplados, 
conforme a disponibilidade de tratamento ao nível de estado e município. 
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4 ESTRUTURA DE COMANDO  

As decisões e orientações acontecerão a partir das determinações do Comitê Municipal 
de Atenção ao Coronavírus (COE/Ipê) criado e ratificado sob decreto nº1.314 de 08 de junho de 
2020.  

O COE/Ipê será composto pelos seguintes membros: 

I - um representante da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; 

II - um representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

III - um representante do corpo técnico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

IV- um representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

V - um representante do Gabinete do Prefeito; 

VI - Servidor responsável pela Vigilância Epidemiológica do Município; 

VII- Vigilante Sanitário; 

VIII -  Agente de Combate a Endemias; 

IX - um representante da rede estadual de ensino; 

X - um representante da Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agricultura de Ipê 
– ACISA . 

A ratificação do decreto de criação do COE/Ipê se deu a partir da Portaria Conjunta 

SES/SEDUC/RS nº 01/2020 publicada em 08 de junho de 2020 provocando a ampliação do COE municipal 
com a inclusão de representantes da Secretaria Municipal de Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 
5 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE COMUNS A SEREM 
IMPLANTADAS EM TODOS OS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICOS E 
PRIVADOS DO MUNICÍPIO DE IPÊ 
 

As seguintes medidas devem ser seguidas por todos os serviços de atenção básica ou 
que prestem atendimento ambulatorial aos casos suspeitos ou confirmados COVID-2019: 

- Garantir que pacientes com sintomas suspeitos de infecção humana COVID-2019 ou 
outra infecção respiratória (por exemplo, febre e tosse) não fiquem esperando atendimento 
entre outros pacientes. 

- Identificar um espaço separado e bem ventilado que permita que os pacientes 
suspeitos em espera sejam apartados. (Essa separação pode ser por coorte no mesmo ambiente, 
desde de que as áreas mantenham no mínimo um metro de distância entre elas;  

- Prover sala de isolamento em cada unidade para atendimento de triagem e 
procedimentos aerossóis; 

- Aplicar os critérios definidos para identificação e atendimento dos casos e seguir o 
fluxograma de atendimento; 

- Capacitar e orientar os profissionais de saúde quanto às medidas de precaução a serem 
adotadas assim como o uso dos EPIs. 

- Orientar os profissionais de saúde a evitar tocar superfícies próximas ao paciente (ex. 
mobiliário e equipamentos para a saúde) e aquelas fora do ambiente próximo ao paciente, com 
luvas ou outros EPIs contaminados ou com as mãos contaminadas. 

- Orientar os profissionais de saúde e profissionais de apoio a utilizarem equipamentos 
de proteção individual (EPI) durante a assistência direta aos pacientes ou que tenham contato 
com o paciente ou superfícies e materiais/produtos utilizados por ele e por seus 
acompanhantes/visitantes. 

- Seguir procedimento operacional padrão para higienização das salas, superfícies e 
equipamentos; 

- Não se deve circular pelo serviço de saúde utilizando os EPIs, esses equipamentos 
devem ser utilizados apenas nas áreas restritas de atendimento. 

5.1 As Áreas restritas de atendimento deverão estar dotadas de: 
 
5.1.1 Salas de Espera 

- Presença de folders ou cartazes orientando os pacientes a adotar as medidas de 
etiqueta respiratória: 

 Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço 
de papel; 

 Utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o 
uso e realizar a higiene das mãos); 

 Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 

 Realizar a higiene das mãos. 
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- Prover dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das mãos (sob as 
formas gel ou solução) e estimular a higiene das mãos após contato com secreções respiratórias; 

- Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de 
sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem 
contato manual; 

- Prover mesa com lenço descartável para higiene nasal e lixeira com acionamento por 
pedal para o descarte de lenços (saco branco, lixo infectante); 

- Manter os ambientes ventilados; 

- Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do consultório e de outros ambientes 
utilizados pelo paciente. 

5.1.2 Consultórios, sala de isolamento e outras salas de procedimentos 
- Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do consultório e de outros ambientes 

utilizados pelo paciente; 

- Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que tenha 
sido utilizado na assistência ao paciente; 

- Se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro serviço de saúde, 
sempre notificar previamente o serviço referenciado. 
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6 PROCEDIMENTOS IMPLANTADOS PARA DETECÇÃO OPORTUNA 
DE CASOS SUSPEITOS E MONITORAMENTO DE CASOS 
CONFIRMADOS PARA COVID-19 

 

6.1 Definições Operacionais 
Todo o caso suspeito de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) deve ser 

tratado como um alerta. As ações pertinentes devem ser desencadeadas a partir da definição 
de caso suspeito de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), que no momento atual 
é: 

6.1.1 Caso suspeito de COVID-19  
 
Definição de caso de SINDROME GRIPAL (SG): 
Indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de 

tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória, na ausência de outro diagnóstico 
específico. 

Em crianças com menos de 2 anos de idade, considera-se também como caso de 
Síndrome Gripal: febre de início súbito (mesmo que referida) e sintomas respiratórios (tosse, 
coriza e obstrução nasal), na ausência de outro diagnóstico específico. 

 
Definição de caso de SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): 
Indivíduo de qualquer idade, com Síndrome Gripal (conforme definição anterior) e que 

apresente os seguintes sinais de gravidade: 

 Saturação de SpO2 <95% em ar ambiente. 

 Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória avaliada 
de acordo com a idade. 

 Piora nas condições clínicas de doença de base. 

 Hipotensão. 
Em crianças, além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, 

tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 
Vale ressaltar que febre pode não estar presente em alguns casos excepcionais, como 

crianças, idosos, imunossuprimidos ou pessoas que utilizaram antitérmicos e, portanto, a 
avaliação clínica e epidemiológica deve ser levada em consideração. 

A estratificação de gravidade dos casos suspeitos de SG deve se dar em consulta médica 
da seguinte forma: 

 Casos leves. Aqueles que podem ser acompanhados completamente no âmbito da 
APS devido à menor gravidade do caso; e 

 Casos graves. Aqueles que se encontram em situação de maior gravidade e, 
portanto, necessitam de estabilização na APS e encaminhamento ao hospital de 
referência (Hospital São José - Antônio Prado) para avaliação ou intervenções que 
exijam maior densidade tecnológica. 

 

6.1.2 Caso confirmado de COVID-19 

POR CRITÉRIO LABORATORIAL: caso suspeito de SG ou SRAG com teste:  
 
- Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2): com 
resultado detectável paraSARS-CoV-2. 
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- Sorológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos): com 
resultado positivo para anticorpos IgM e/ou IgG, em amostra coletada após o sétimo dia 
de início dos sintomas. 
 
Obs: Casos de SRAG não detectáveis para SARS-CoV-2 serão investigados para Influenza 
(RT-PCR) seguidos de imunofluorescência direta (IFD) para outros vírus respiratórios.  

 
POR CRITÉRIO CLINICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito de SG ou SRAG para o qual não 
foi possível realizar a investigação laboratorial especifica, com histórico de contato 
próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19, nos 
últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas. 
 

6.1.3 Caso descartado de COVID-19 
Caso suspeito de SG ou SRAG com resultado laboratorial negativo para CORONAVIRUS 

(SARS-CoV-2 não detectável pelo método de RT-PCR), considerando a oportunidade da coleta 
OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico. Testes rápidos negativos não 
descartam o caso. 
 

6.1.4 Caso Curado 
 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. 

 Casos em internação hospitalar: diante da avaliação médica. 

A liberação do paciente poderá ser realizada a partir de visita domiciliar ou remota (telefone 
ou telemedicina) pela equipe de atenção básica ou vigilância epidemiológica do município. 
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7 ASSISTÊNCIA EM SAÚDE 

A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social reorganizou o fluxo de atendimento 
das unidades de saúde. A partir de maio passou a funcionar o ambulatório de atendimento 
COVID-19, anexo à UBS Centro, sendo referência para atendimento de casos suspeitos para todo 
o município. 

Este espaço dispõe de: sala de acolhimento e triagem, consultório médico, sala de 
observação e de coleta e realização de exames. O atendimento funciona por livre demanda, não 
sendo necessário o seu agendamento. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do telefone 
(54) 3233-1196 de segunda a sexta-feira em horário de expediente.  

7.1 Recepção e espera por atendimento 
Ao agendar consultas e/ou outros procedimentos, os pacientes e acompanhantes devem 

ser questionados quanto a sintomas de alguma infecção respiratória (tosse, coriza, febre, 
dificuldade para respirar, etc). Em caso de confirmação, deve-se: 

- Orientar o paciente e acompanhantes a usar a máscara de proteção facial durante toda 
permanência no serviço de saúde e etiqueta respiratória; 

- Encaminhar o paciente e acompanhantes para a área reservada para casos suspeitos; 

- Os pacientes suspeitos deverão ser encaminhados para acolhimento com prioridade de 
atendimento, a fim de mantê-lo o menor tempo possível dentro da unidade (minimização de 
risco). 

7.2 Acolhimento e avaliação de risco  
O principal objetivo neste momento é a identificação, notificação e manejo oportuno de 

casos suspeitos de COVID-19 de modo a minimizar os riscos de transmissão sustentada no 
território municipal. 

- Realização da anamnese e verificação dos sinais vitais com vistas à avaliação e 
classificação de risco do paciente;  

- Comunicar o médico assistente; 

- Avaliar possíveis riscos de surtos, por exemplo, se for um trabalhador de alguma 
indústria; 

- Utilização de EPIs pelos profissionais de saúde durante a assistência2: 

 Higiene das mãos com preparação alcoólica; 

 Óculos de proteção ou protetor facial; 

 Máscara cirúrgica; 

 Avental impermeável; 

 Luvas de procedimento; 

                                                           
2 Observação: Ao realizar procedimentos geradores de aerossóis (procedimentos que induzem a tosse, intubação ou aspiração 

traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, coletas 

de amostras nasotraqueais) os profissionais de saúde deverão, obrigatoriamente, utilizar máscaras N95 e demais EPIs, manter o 

paciente em sala de isolamento com portas fechadas, restringir o número de profissionais durante estes procedimentos e solicitar 

a higienização do local após o procedimento.  
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7.3 Consulta Médica 
- O atendimento médico do paciente suspeito deverá ser realizado na sala de isolamento 

definida para atendimento de casos suspeitos ou confirmados; 

- Em consulta médica, após confirmar a presença de Síndrome Gripal, é fundamental 
estratificar a gravidade dos casos (Quadro 1), a fim de identificar rapidamente casos suspeitos 
de Síndrome Respiratória Aguda Grave: 

 Sem sinais de gravidade: recomendado isolamento domiciliar até melhora dos 
sintomas, medidas de precaução e monitoramento por profissionais da Atenção 
Básica; 

 Com sinais de gravidade: Avaliar a gravidade do quadro clínico, caso necessário, 
realizar o encaminhado ao Hospital São José de Antônio Prado para avaliação e 
conduta; 

Quadro 1 - Critérios de gravidade e local de manejo. 

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO 

                                           Casos leves Casos Graves 

Quadro clínico  Síndrome Gripal com 
sintomas leves (sem dispneia 
ou sinais e sintomas de 
gravidade)  
E  
Ausência de comorbidades 
descompensadas que 
indiquem avaliação em 
centro de referência/atenção 
especializada  

Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) (Síndrome Gripal com 
dispneia ou sinais de gravidade)  
OU  
Comorbidades descompensadas 
que indiquem avaliação em centro 
de referência/atenção 
especializada  

Local de atendimento 
recomendado  

APS/Atenção ambulatorial  Hospitalar/Centro de referência  

Fonte: Brasil (2020). 

- Realizar a notificação de SG com preenchimento da Ficha SINAN; 

- Prescrição do isolamento deverá ser acompanhada da assinatura pela pessoa sintomática ou 
responsável, do Termo de Notificação de Isolamento Domiciliar contendo a declaração dos 
contactantes domiciliares (APÊNDICE A);  

- Realizar orientações quanto à testagem e/ou programar retorno para coleta de material para 
testagem; 

- Fornecimento de atestado pelo período de 14 dias para a pessoa sintomática e contatos 
domiciliares mesmo que não estejam presentes na consulta3. 

7.4 Transporte de Pacientes 
Diante do atual cenário da pandemia do SARS-CoV-2, os serviços de transportes de 

pacientes devem executar políticas e as boas práticas internas que minimizem a exposição a 
patógenos respiratórios, adotando medidas de prevenção e controle de infecção que resultem 
na mitigação dos riscos de transmissão de microrganismos durante o deslocamento de 
pacientes. Portanto, deve-se: 

- O paciente deve utilizar máscara durante todo o percurso, obrigatoriamente;  

                                                           
3 Este período poderá ser menor ou maior conforme avaliação e conduta médica. 



16 
 

- Evitar manipulações desnecessárias do paciente; 

- Prover álcool 70% em gel ou líquido para higienização das mãos; 

- Restringir o acesso da cabine ao salão da ambulância.  

- Melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte; 

- Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do 
transporte. A desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio ou outro 
desinfetante indicado para este fim. A limpeza terminal do veículo deve ser realizada após cada 
atendimento de paciente em situações especiais, como o atendimento de pacientes em 
precauções específicas (contato, gotículas ou aérea), no caso da COVID – 19. 

- Os materiais descartáveis utilizados deverão ser acondicionados em sacos brancos 
leitosos identificados de acordo com a legislação, que devem ser substituídos quando atingirem 
2/3 de sua capacidade. 

Quando houver necessidade de transporte interinstitucional de paciente, por exemplo, 
em caso de remoção, além das medidas citadas acima, deve-se sempre notificar previamente o 
serviço de saúde para onde o caso suspeito ou confirmado será encaminhado. 

Quando a remoção for para o Hospital São José de Antônio Prado, dever-se-á fazer 
contato prévio com a Enfermeira Patrícia Petry – Coordenadora da Enfermagem pelo telefone 
54) 3293 4500.   

7.5 Regulação de Leitos 
O quadro clínico apresentado pelo paciente pode variar de leve a gravíssimo, 

necessitando de condutas distintas e dispositivos de saúde diversos. Para tal prevê-se, conforme 
avaliação médica: 

 Casos leves/indicação: isolamento domiciliar e tratamento sintomático (não 
necessita internação hospitalar). 

 Casos graves: casos que necessitam de internações hospitalares serão 
referenciados ao Hospital São José de Antônio Prado, referência para o nosso 
município. 

 Casos gravíssimos: casos internados que necessitarem de tratamento em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) serão regulados exclusivamente pela Central Estadual 
de Regulação Hospitalar – GERINT. 
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8 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

A vigilância epidemiológica de COVID-19 está sendo construída à medida que a OMS 
consolida as informações recebidas dos países e novas evidências técnicas e científicas são 
publicadas.  

Deste modo, este plano está sendo estruturado com base nas ações já existentes para 
notificação, registro, investigação, manejo e adoção de medidas preventivas, em analogia ao 
conhecimento acumulado sobre o SARS-CoV, MERS-CoV e COVID-19, que nunca ocorreram no 
Brasil, além de Planos de Vigilância de SRAG e SG.  

O principal objetivo da vigilância é a identificação, notificação e manejo oportuno de 
casos suspeitos e/ou confirmados de COVID-19 a fim de minimizar os riscos de transmissão 
sustentada no território municipal ou romper a cadeia de transmissão. 

Os principais procedimentos realizados pela Vigilância Epidemiológica do município são 
o enquadramento do caso como suspeito de acordo com a definição vigente, a investigação 
epidemiológica e a identificação e o monitoramento de contactantes do caso suspeito ou 
confirmado, utilizando os documentos padronizados constantes no site da SES/RS.  

Principais procedimentos a serem aplicados pela Vigilância Epidemiológica: 

- Acolher as notificações de casos suspeitos dos serviços de saúde públicos, privados ou 
de referência do município; 

- Realizar a notificação on-line através do link: https://notifica.saude.gov.br dos casos 
suspeitos ou confirmados detectados em nosso município; 

- Realizar a exportação dos dados do e-sus notifica para verificação das notificações 
recebidas e/ou efetuadas; 

- Encerrar notificações no e-sus notifica; 

- Realizar o monitoramento, preferencialmente via teleatendimento4, dos casos 
suspeitos notificados como síndrome gripal, assim como, de seus contatos domiciliares; 

- Recomendar medidas de precaução intradomiciliar para contactantes de casos 
suspeitos (APÊNDICE B); 

- Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção humana COVID-19 e 
outros vírus respiratórios; 

- Realizar o monitoramento, preferencialmente via teleatendimento, dos casos positivos 
visando detectar sintomas de agravamento do quadro clínico e romper a cadeia de transmissão 
viral;  

- Coletar, acondicionar e encaminhar ao LACEN/RS amostras clínicas para RT-PCR 
conforme recomendações descritas na NI nº 11 do COE/SES5. 

                                                           
4 Em 20 de março de 2020 foi publicada Portaria nº 467, que dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de 

telemedicina, com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da epidemia de COVID-19. Por meio desta portaria, ficam autorizadas, em caráter 
excepcional e temporário, ações de telemedicina de interação a distância. Elas podem contemplar atendimento pré-clínico, 
suporte assistencial, consultas, monitoramento e diagnóstico realizados por meio de tecnologia da informação e comunicação no 
âmbito do SUS. 

 
5 Última atualização em 04 de junho de 2020. 

https://notifica.saude.gov.br/notificacoes
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- Seguir fluxos de laboratórios de referência para envio de amostras para infecção 
humana pelo SARS-CoV-2 e outros vírus respiratórios; 

- Coletar amostras para teste rápido no 10º dia após início dos sintomas; 

- Garantir os insumos para diagnóstico da infecção humana pelo COVID-19 e outros vírus 
respiratórios; 

- Emitir parecer técnico sobre a situação epidemiológica da COVID-19 no município; 

- Atuar junto ao COE Municipal para deliberar questionamentos e/ou situações visando 
a prevenção e enfrentamento à COVID-19 em nosso município; 

- Realizar a investigação e discussão de caso para óbitos domiciliares que ocorram em 
nosso município, assim como proceder a coleta post-mortem dos casos suspeitos de COVID-19. 

- Desenvolver folders, cartazes e banners de orientação para a população em geral com 
informações gerais sobre a infecção humana COVID-19, enfocando principalmente medidas 
preventivas.  

- Atuar junto às indústrias e/ou empresas do município que apresentam maior 
aglomeração de pessoas a fim de orientar para o estabelecimento de um plano de contingência 
no âmbito da prevenção da COVID-19, assim como os procedimentos a adotar diante do caso 
de um trabalhador com sintomas dessa infecção (APÊNDICE C). 

As orientações das questões sanitárias serão acompanhadas pelas notas técnicas 
emitidas pelas áreas competentes da ANVISA e Vigilância Sanitária Estadual disponíveis no site 
da SES/RS e compartilhadas para os serviços de saúde públicos e privados. 

Principais procedimentos a serem aplicados pela Vigilância Sanitária Municipal: 

- Orientar funerárias sobre manejo dos corpos de casos suspeitos ou confirmados de 
infecção por COVID-19, transporte de corpos, velório s e funerais. 

- Orientar e disponibilizar materiais educativos aos estabelecimentos de interesse à 
saúde (bares, restaurantes, salões de beleza, etc), assim como proceder a fiscalização dos 
mesmos; 

- Orientar aos serviços de saúde públicos e privados acerca das medidas propostas neste 
plano, assim como fiscalizar o cumprimento das mesmas; 

- Orientar e disponibilizar material educativo sobre medidas preventivas ao setor de 
transporte público (ônibus, inclusive escolar, táxis e terminal rodoviário); 

- Orientar medidas preventivas aos responsáveis pela realização de festas comunitárias 
no município; 
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9 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

- Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos 
pacientes. 

- Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de 
serviço farmacêutico. 

- Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que compreendem a 
definição clínica para uso do Fosfato de Oseltamivir. 

- Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito municipal. 

- Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme 
solicitação a demanda. 

- Gerenciamento e controle sobre a dispensação de EPI’s para os profissionais de saúde. 
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10 COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS 

- Prestar informações precisas e em tempo hábil para preparar a população para o 
enfrentamento de um cenário de insegurança e evitar pânico;  

- Trabalhar em sintonia com a estratégia de comunicação do MS, reforçando e 
potencializando as mensagens ministeriais;  

- Divulgação de informações e análises epidemiológicas para a população por meio do 
rádio e demais mídias sociais; 

- Monitoramento de redes sociais para esclarecer rumores, fake news, boatos e 
informações equivocadas, respondendo quando necessário;  

- Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de etiqueta 
respiratória e higienização das mãos para prevenção da COVID-19;   

- Informação e orientação sobre: o que está ocorrendo, ações desenvolvidas e o que as 
pessoas devem fazer; 

- Adotar medidas informativas visando à redução do estigma associado a pessoas que 
foram infectadas ou tiveram contato próximo com alguém infectado. 
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11 GESTÃO  

- Articular com gestores o acompanhamento da execução do Plano de Contingência 
municipal; 

- Articular junto a outros órgãos o desenvolvimento das ações e atividades propostas; 

- Garantir estoque estratégico de medicamentos para o atendimento de casos suspeitos 
e confirmados para o COVID-19; 

- Monitorar os estoques dos insumos existentes (medicamentos, insumos laboratoriais, 
testes rápidos, equipamentos de proteção individual, etc); 

- A provisão de todos os insumos como sabão líquido, álcool gel, EPI será garantida pela 
Secretaria Municipal de Saúde do município, bem como higienizantes para o ambiente; 

- Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos, manuais, 
guias, notas técnicas e informativas); 

- Promover cuidados psicossociais e de saúde mental para as equipes que trabalham na 
linha de frente da fase de resposta, particularmente aqueles que trabalham no atendimento 
direto de casos positivos e familiares; 

- Apoio e atenção psicossocial online ou presencial, considerando a urgência e os 
regulamentos de biossegurança, de acordo com os diferentes grupos e demandas. 
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CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
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Definição de caso de SÍNDROME GRIPAL (SG): 

Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo  

que relatada, acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória. 

 
EM CRIANÇAS (MENOS DE 2 ANOS DE IDADE): considera-se também obstrução nasal, na ausência 

de outro diagnóstico específico. 

EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios específicos de 

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

Definição de caso de SINDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) hospitalizado: 

Síndrome Gripal que apresente: dispnéia/desconforto respiratório OU pressão persistente no 

tórax OU saturação de O2 menor que 95% 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. 

NOTA INFORMATIVA 11 COE/SES-RS 
 
 

Porto Alegre, 04 de junho de 2020. 

 
Vigilância de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG) relacionada à infecção humana pelo 

COVID-19, sistemas de notificação, rede laboratorial e 

estratégias de testagem. 

 

O Centro de Operações de Emergências (COE) do Rio Grande do Sul (RS), a partir da 

declaração de transmissão comunitária pela Portaria MS/GM nº 454 de 20 de março de 2020 e das 

orientações do Guia de Vigilância Epidemiológica da Emergência de Saúde Pública de Importância 

Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019, orienta: 

ESTRATÉGIAS DE VIGILÂNCIA E CONTROLE 
DA DOENÇA PELO NOVO CORONAVÍRUS 

 

1. DEFINIÇÕES DE CASO 
 

 CASOS SUSPEITOS 
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POR CRITÉRIO LABORATORIAL: caso suspeito de SG ou SRAG com teste de: 
 

Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2): com resultado detectável para 
SARS-CoV-2. 

 
Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos): 

com resultado positivo para anticorpos IgM e/ou IgG, em amostra coletada após o sétimo dia de 

início dos sintomas. 

 

Obs: Casos de SRAG não detectáveis para SARS-CoV-2 serão investigados para Influenza (RT-PCR) seguidos 

de imunofluorescência direta (IFD) para outros vírus respiratórios. 

POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito de SG ou SRAG para o qual não foi possível 

realizar a investigação laboratorial específica, com histórico de contato próximo ou domiciliar com caso 

confirmado laboratorialmente para COVID-19, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas. 

CASO DESCARTADO: 

Caso suspeito de SG ou SRAG com resultado laboratorial negativo para CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2 não 

detectável pelo método de RT-PCR), considerando a oportunidade da coleta OU confirmação laboratorial 

para outro agente etiológico.Testes rápidos negativos não descartam o caso. 

 CASOS CONFIRMADOS 
 

 

 
 CASOS DESCARTADOS 

 

 

IMPORTANTE: 
 

Todos os casos deverão ser notificados nos sistemas de informação desta nota (e-SUS 

Notifica, SIVEP-Gripe e GAL), com o preenchimento OBRIGATÓRIO do CPF. 

As amostras registradas no sistema GAL só serão processadas se o caso preencher os 

critérios definidos nesta nota. Portanto o preenchimento correto da requisição, de acordo com 

as orientações definidas neste documento, garantirá a realização da análise laboratorial. 

Salientamos a importância da utilização dos protocolos de manejo clínico do paciente, 

em todos os níveis de atenção, principalmente no que se refere ao sinais e sintomas de 

gravidade e condições de risco para complicações. Esses protocolos estão disponíveis na página 

da SES/RS link: https://www.coronavirus.rs.gov.br/profissionais-da-saude. 
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2. NOTIFICAÇÃO E TESTAGEM DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) 
 

Os casos de SRAG hospitalizados e os óbitos por SRAG independente de hospitalização 

são de notificação compulsória. A Portaria SES nº 220 de 23 de março de 2020 estabelece a 

obrigatoriedade, a todos os hospitais públicos e privados do RS, da notificação diária dos casos de 

SRAG com ênfase ao COVID-19. 

As unidades notificadoras devem atender os seguintes itens: 
 

• Notificação imediata no sistema de informação SIVEP-Gripe, com o preenchimento da 

ficha de SRAG (https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe); 

• Os hospitais que não possuem acesso ao sistema devem notificar à Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) ou ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica 

Hospitalar, e este à Vigilância Epidemiológica municipal; 

• Coletar amostra clínica (swab de nasofaringe e orofaringe ou aspirado nasofaríngeo). 

Para pacientes em uso de suporte ventilatório invasivo, preferencialmente, realizar 

coleta por meio de aspirado de secreção traqueal ou lavado broncoalveolar. A coleta 

deve ser realizada independente do tempo de sintomas, preferencialmente do 3º ao 5º 

dia do início de sintomas, para realização de RT-PCR: 

o Preencher a requisição no GAL (Requisição: Finalidade = investigação, Descrição = 
Síndrome Respiratória Aguda Grave Associada ao Coronavírus) 

o Imprimir a requisição e encaminhar com a amostra ao laboratório de referência 
(LACEN/RS ou Rede Colaboradora) conforme o link 
https://www.coronavirus.rs.gov.br/laboratorios-covid19 

 

• Em caso de SRAG com resultado do RT-PCR não detectável, para COVID-19, orientamos 

a realização do teste rápido sorológico a partir do 10ª dia do início dos sintomas. 

Salientamos a importância da avaliação médica na interpretação do resultado positivo 

do TR com a clínica, nexo epidemiológico com contatos, descartando outros 

diagnósticos diferenciais. 
 

Encaminhar para o LACEN/RS: 

Laboratórios colaboradores: 
o Amostras detectáveis para SARS-CoV-2 de pacientes com SRAG: alíquotas de 

amostra in natura para armazenamento e constituição do Biobanco de SARS- 
CoV-2, quando solicitado pelo LACEN. 

o Amostras não detectáveis para SARS-CoV-2 de pacientes com SRAG: alíquotas 

de amostra in natura para o seguimento da investigação laboratorial (influenza 

e outros vírus respiratórios). Encaminhar alíquota da amostra in natura com a 

requisição do GAL. 
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Laboratórios privados: 
o Amostras detectáveis para SARS-CoV-2 de pacientes com SRAG: não há 

necessidade de envio. 
o Amostras não detectáveis para SARS-CoV-2 de pacientes com SRAG: separar e 

armazenar alíquota de amostra in natura para seguimento da investigação 

laboratorial (influenza e outros vírus respiratórios). Caberá à vigilância 

municipal resgatar a alíquota no laboratório e cadastrar no GAL com a 

informação do resultado do exame de SARS-CoV-2 (no campo observação da 

requisição). 

o Os laboratórios privados deverão acessar FormSUS para cadastro de todos os 

resultados detectáveis e não detectáveis. Link disponível na página da SES: 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=55388 

• Nos casos de SRAG com resultado positivo para COVID-19, cabe a equipe de Atenção 

Básica de referência do caso: 

o Orientar isolamento dos contatos domiciliares, até completar 14 dias a partir do 

início dos sintomas do caso de SRAG; 

o Realizar o teste rápido sorológico dos contatos domiciliares, conforme item 8; 

o Monitorar o seguimento do caso de SRAG após alta hospitalar. 

• O óbito por SRAG deve ser notificado imediatamente, por telefone, à Vigilância 

Epidemiológica Municipal, que notificará à Vigilância Estadual. No caso do óbito ocorrer 

fora do ambiente hospitalar, orienta-se realizar coleta de amostra para RT-PCR. 

 
3. NOTIFICAÇÃO E TESTAGEM DE SÍNDROMEGRIPAL (SG) 

 

CASOS DE SG NÃO HOSPITALIZADOS ATENDIDOS NAS UNIDADES PÚBLICAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA E 

PRONTO ATENDIMENTO) E UNIDADES PRIVADAS (CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS,ETC.) 

• Todos os casos que atendem a definição de SG devem ser notificados por meio do sistema 
e-SUS Notifica (https://notifica.saude.gov.br/); 

 

• Todos os casos de SG poderão realizar o teste rápido a partir do 10º dia de início dos 
sintomas. Os casos de SG, que pertencem aos grupos citados no ítem 3.1, terão prioridade 
para realiação de RT-PCR em relação ao teste rápido, conforme período adequado de 
coleta; 

 

• Todos os casos deverão realizar isolamento domiciliar por 14 dias após o início dos 
sintomas, assim como seus contatos domiciliares8; 

 

• Se o caso de SG foi testado em outro ponto de atenção à saúde, com resultado positivo 
para COVID-19, recomenda-se que a equipe de Atenção Básica de referência do caso seja 
comunicada, para que realize o seguimento clínico do seu usuário assim como de seus 
contatos domiciliares. 
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e-SUS Notifica - Cadastro: 

 
Usuário “notificador”: perfil para inclusão de notificações. Sugere-se um único perfil por serviço 
de saúde. Basta realizar cadastro de novo usuário clicando em “Criar acesso”. 

Usuário “gestor”: perfil para visualização de outras notificações e encerramento (Vigilância 

Epidemiológica das SMS). Realizar o cadastro de novo usuário clicando em “Criar acesso”. Enviar 

e-mail para a vigilância epidemiológica da sua respectiva CRS solicitando alteração de perfil para 

gestor municipal. 

 
e-SUS Notifica - Monitoramento e encerramento de casos: 
 
Acessar o Instrutivo no link https://coronavirus.rs.gov.br/profissionais-da-saude, na parte de “Sistemas de 
notificação (e-SUS Notifica e Sivep) e cadastro no GAL (laboratórios)". 

• Os laboratórios privados devem registrar os resultados dos exames realizados da seguinte 
maneira: 

 
o  Quando o tipo de teste for TESTE RÁPIDO, os laboratórios privados devem notificar todos 

os resultados (positivos e negativos) dos casos suspeitos diretamente no e-SUS 
Notifica. A partir do dia 15 de junho de 2020, a opção para marcação de teste rápido 
no FormSUS será desabilitada. Os laboratórios privados devem estabelecer fluxos de 
comunicação com as vigilâncias epidemiológicas locais. 
 

o  Quando o tipo de teste for RT-PCR ou outros sorológicos, que não teste rápido, todos os 
resultados (positivos e negativos) dos casos suspeitos devem ser inseridos no 
FormSUS:  http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=55388  
Os laboratórios privados devem estabelecer fluxos de comunicação com as 
vigilâncias epidemiológicas locais. 

 

 
 3.1 GRUPOS COM INDICAÇÃO PARA TESTES LABORATORIAIS: 

A. Pessoas com ≥ 50 anos de idade; 

B. Gestantes (em qualquer idade gestacional) e puérperas; 

C. Profissionais que trabalhem em veículos de transporte de cargas e transporte coletivo de 

passageiros; 

D. Profissionais do setor portuário (portos e navios); 

E. Trabalhadores de Estabelecimentos de Saúde que atendem pacientes com SG/SRAG e da 

Vigilância em Saúde; 

F. Trabalhadores da Administração Penitenciária - SEAPEN que exerçam atividades 

operacionais e aqueles da área da saúde dessas instituições; 

G. Trabalhadores da Segurança Pública (Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar, 

Departamento Estadual de Trânsito, Instituto Geral Perícias, Polícia Civil, Polícia Federal, 

Polícia Rodoviária Federal e Forças Armadas) que exerçam atividades operacionais e 
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aqueles da área da saúde nestas instituições; 

H. Trabalhadores da Assistência Social (CRAS, CREAS, FASC, Ação Rua ou outras equipes 
municipais que desenvolvam trabalho específico para população em situação de rua); 

I. Trabalhadores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 
[Trabalhadores dos Conselhos Tutelares, de instituições de acolhimento institucional de 
crianças e adolescentes (abrigos), trabalhadores do Sistema Socio Educativo (FASE e 
CASES)]; 

J. População Quilombola; 

K. População Indígena. 
 
Os indivíduos destes grupos serão investigados laboratorialmente de acordo com as seguintes 
orientações sobre testes diagnósticos e condutas de isolamento: 

 

Tipo de 
teste 

Período para 
coleta 

Conduta para realização 
do teste 

Resultado positivo 
sintomático 

Resultado negativo 
sintomático 

RT-PCR Até o 7° dia  do 
início dos sintomas, 
preferencialmente 
do 3º ao 5ºdia. 

� Coletar amostra clínica 
(secreção de nasofaringe e 
orofaringe), 

� Preencher a requisição no GAL 
quando (Requisição: Finalidade 

= investigação, Descrição = 
COVID-19) 

� Imprimir a requisição e 
encaminhar com a amostra ao 
Laboratório de referência 
(LACEN/RS ou Rede 
Colaboradora) conforme o link 
https://www.coronavirus.rs.gov 
.br/laboratorios-covid19 

� Manter-se    em 
isolamento 
domiciliar  até 
completar 14 dias 
após o início dos 
sintomas, assim 
como seus contatos 
domiciliares. 

� Orienta-se avaliação 
clínica do paciente para 
retorno as suas 
atividades, assim como 
dos contatos 
domiciliares. 

OU  

Teste 
rápido de 
anticorpo 

A partir do 10º dia 
do início dos 
sintomas. 

� Coletar amostra de sangue 
capilar ou venoso; 

� Recomenda-se a utilização de 
lancetas disponíveis nos 
serviços desaúde; 

� A execução e a leitura dos 
resultados devem ser 
realizadas por trabalhadores 
da saúde de nível médio, com 
supervisão, e/ou de nível 
superior. 

� Manter-se  em 
isolamento 
domiciliar  até 
completar 14 dias 
após o início dos 
sintomas, assim 
como seus contatos 
domiciliares. 

� Realizado após 72 horas 
do desaparecimento dos 
sintomas, o paciente 
estará apto a retornar às 
suas atividades, 
utilizando  máscara 
cirúrgica até o final do 
período de 14 dias. Ou 
seja, não precisará 
cumprir todo o período 
de isolamento em 
teletrabalho ou em 
outras atividades 
finalísticas, exceto para 
aqueles que apresentam 
fatores    de    risco   para 
gravidade. 
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Observa-se que pessoas ≥ 60 anos de idade, principalmente de Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPI), têm outros problemas de saúde que podem mascarar as manifestações da infecção por SARS- 

CoV-2. Assim, qualquer mudança significativa no estado clínico em relação à linha de base desses idosos, sem 

explicações imediatas, podem ser associadas ao COVID-19. 

Orienta-se que esse grupo de pacientes seja monitorado a cada 24h até a realização do exame. Se 

resultado positivo, receber acompanhamento clínico próximo e avaliação imediata da Atenção Especializada 

em caso de piora dos sintomas. Caso resultado negativo, sigam sendo monitoradas até completar 14 dias do 

início dos sintomas. Ocorrendo sinal de piora do quadro clínico é necessária avaliação presencial imediata, 

para que seja realizada intervenção apropriada em tempo oportuno. 

Medidas de manejo e isolamento em IPLI vide NOTA INFORMATIVA DVE/DVS/CEVS/RS E DAS - SAÚDE DO 

IDOSO/SES-RS de 27 de abril de 2020, NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 05/2020 e PORTARIA SES Nº 

289/2020 de 05 de maio de 2020. 

Definição de surto de SG: ocorrência de pelo menos 2 (dois) casos suspeitos ou confirmados em 

ambientes de longa permanência, com vínculo temporal de até 7 dias entre as datas de início dos 

sintomas dos casos. 

 

 

4. SURTO DE SÍNDROME GRIPAL EM INSTITUIÇÕES FECHADAS 
 

Cabe à Vigilância analisar a situação para confirmar ou descartar a existência do surto e 

adotar as medidas de controle cabíveis. Surtos de SG podem ocorrer em comunidades com 

distintas características como: Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI), clínicas de 

repouso, creches, população albergada, dormitórios coletivos, entre outros, o que implica distintas 

abordagens e estratégias decontrole. 
 

• Notificar imediatamente à vigilância regional/estadual; 

• Coletar cerca de três amostras clínicas (swab de nasofaringe e orofaringe) de casos* de SG 
até o 7° dia do início dos sintomas, preferencialmente entre o 3º ao 5º dia, para realização 
de RT-PCR; 

o Preencher a requisição no GAL (Requisição: Finalidade = investigação, 

descrição = COVID-19; Informações clínicas: Caso =Surto, campo Observações: 

nome da instituição) 

o Imprimir a requisição e encaminhar com a amostra ao Laboratório de 

referência (LACEN/RS ou Rede Colaboradora) conforme o link 

https://www.coronavirus.rs.gov.br/laboratorios-covid19 

 

 *em surtos envolvendo profissionais da saúde e da segurança pública e ILPI, deve-se coletar amostra de todos os 

casos de síndrome gripal. 

 

• Todos os casos devem ser notificados individualmente no e-SUS Notifica 
(https://notifica.saude.gov.br/) e, se forem hospitalizados, deverão ser notificados 
individualmente no Sivep-gripe (https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe); 
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• O surto de SG deve ser notificado pela vigilância epidemiológica municipal de forma 
agregada no módulo de surto no SinanNET, assinalando no campo “Código do 
Agravo/Doença” (J06 - Síndrome Gripal) e inserindo no campo observação"COVID-19". 

 

• Após a identificação do surto, os demais casos sintomáticos identificados até o 7º dia após 
o início dos sintomas do caso confirmado laboratorialmente deverão ser notificados no e- 
SUS Notifica (https://notifica.saude.gov.br/) e classificados como “Confirmado Clínico- 
Epidemiológico; 

 

• Considera-se um surto encerrado quando transcorrido um período de 15 dias sem o 
registro de novos casos. 

 

• Na ocorrência de surtos em ILPI: 

 
a) Descrever, diariamente, a evolução dos casos (profissionais e residentes) por meio de 

uma planilha de acompanhamento on-line (planilha google docs enviada pelo e-mail 
surtoscoe@gmail.com); 

 
b) Todos os casos sintomáticos deverão ser testados com RT-PCR, e os contactantes 

assintomáticos da instituição (profissionais e residentes) também serão testados com 
teste rápido sorológico a partir do 10º dia após a data do último dia de contato com o 
caso confirmado para COVID-19. 

 

c) Estes deverão ser notificados no e-SUS Notifica (https://notifica.saude.gov.br/) e 
classificados, independente do resultado (positivos ou negativos). 

 
5. POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE 

 

• Na ocorrência de primeiro caso de SG em população privada de liberdade, este deverá ser 
testado por RT-PCR. Coletar amostra até o 7º dia do início dos sintomas, preferencialmente 
entre o 3º e o 5º dia; 

 

• Todos os casos sintomáticos ≥ 50 anos de idade e/ou com presença de comorbidade serão 
testados com RT-PCR; 

 

• Serão testados por teste rápido sorológico, após o 10º dia do início dos sintomas do caso 
confirmado, todos os contactantes próximos assintomáticos (mesma cela/ala) do caso 
confirmado de COVID-19. A relação dos contatos para testagem será definida pela 
investigação em conjunto com instituição prisional; 

 

• A instituição prisional deverá garantir o isolamento individual por 14 dias dos casos 
sintomáticos e assintomáticos contactantes; 

 

• Novos ingressantes deverão ficar em quarentena por 14 dias e serem testados. Os 
sintomáticos realizarão RT-PCR e os assintomáticos, teste rápido sorológico no momento da 
sua liberação para ambiente comum; 
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• Os testes RT-PCR e teste rápido sorológico serão disponibilizados para as instituições 
conforme a disponibilidade de insumos. 

 

6. UNIDADES DE VIGILÂNCIA SENTINELA DE SÍNDROME GRIPAL 
 

A rede de Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal é composta por serviços de saúde 
conforme Resolução nº 401/19 – CIB/RS. 

• Todos os casos de SG identificados nas Unidades Sentinelas devem ter coleta realizada 

para diagnóstico por RT-PCR: 

o Coletar amostra clínica (swab de nasofaringe e orofaringe ou aspirado 

nasofaríngeo). A coleta deve ser realizada até o 7º dia dos sintomas, 

preferencialmente do 3º ao 5º dia; 

o Preencher a requisição no GAL (Requisição: Finalidade = investigação, Descrição = 

Unidade Sentinela de Influenza - Síndrome Gripal); 

o Imprimir a requisição e encaminhar com a amostra ao Laboratório de referência 

(LACEN/RS ou Rede Colaboradora) conforme o link 

https://coronavirus.rs.gov.br/laboratorios-covid19 

• Essas Unidades Sentinelas devem seguir realizando os mesmos fluxos já estabelecidos 

para a vigilância da influenza e outros vírus respiratórios, notificando no Sistema de 

Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) 

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

• Para a informação do agregado de SG da Unidade Sentinela, deve-se selecionar o 

número de atendimentos por SG na respectiva semana epidemiológica por faixa etária 

e sexo, utilizando, como critérios de inclusão, os atendimentos por: gripe, SG, doença 

pelo coronavírus 2019, influenza, resfriado, faringite, laringite, amigdalite, traqueíte, 

infecção das vias aéreas superiores (IVAS), dor de garganta, rinorreia e laringotraqueíte. 

 

7. TRABALHADORES ASSINTOMÁTICOS E CONTACTANTES DE CASOS 

CONFIRMADOS/SUSPEITOS DOMICILIARES E CONFIRMADOS DO MESMO AMBIENTE DE 

TRABALHO SEM O USO CORRETO DE EPIs (contato próximo e continuado na mesma sala, 

mesmo dormitório, mesmo veículo de trabalho, entre outros) (grupos das letras E,F,G,H e 

I do item 3.1) 

• Quando o profissional assintomático for contato de um caso confirmado proveniente de 
ambiente de trabalho, deverá utilizar máscara como medida protetiva coletiva, 
permanecer em atividade e recomenda-se a realização de teste rápido sorológico a partir 
do 10º dia após a data do último dia de contato com o caso confirmado para COVID-19. 
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Teste Rápido do profissional assintomático 

Tipo de 

teste 

Conduta para realização do teste Resultado positivo 
assintomático 

Resultado negativo 
assintomático 

Teste rápido 
anticorpo 

� Coletar amostras de sangue capilar ou 
venoso a partir do 10º dia após a data do 
último dia de contato com o caso 
confirmado para COVID-19. 

� Recomenda-se a utilização de lancetas 
disponíveis nos serviços desaúde; 

� A execução e a leitura dos resultados 
devem ser realizadas por trabalhadores da 
saúde de nível médio, com supervisão, e/ou 
de nível superior. 

� Afastar-se de suas 
atividades por 7 dias a 
partir do resultado do 
teste. 

� Permanecer 
trabalhando. 

 

• Se o profissional apresentar sintomas respiratórios, durante o período de 14 dias a contar 

da data do início dos sintomas do caso confirmado, seguir orientações do item 3.1. 

 

• Quando o profissional assintomático for contato de um caso suspeito ou confirmado no 
seu domicílio: 

 

Caso domiciliar confirmado de COVID-19 

o O profissional deve ser afastado por 14 dias de suas atividades e deverá realizar o 

teste rápido sorológico ao final do seu afastamento, no 14º dia. 
 

Caso domiciliar suspeito de COVID-19 

o O profissional deve ser afastado de suas atividades e o caso domiciliar sintomático 

com SG realizará o teste rápido a partir do 10° dia do início dos sintomas; 

o Resultado POSITIVO do caso domiciliar: Profissional mantém-se afastado de suas 

atividades até completar 14 dias e deverá realizar o teste rápido sorológico ao 

final do seu afastamento, no 14º dia. 

o Resultado NEGATIVO do caso domiciliar: Profissional retorna imediatamente ao 

trabalho, desde que assintomático, e recomenda-se uso de máscara como medida 

protetiva coletiva. Não realiza teste rápido sorológico. 

 
• É IMPRESCINDÍVEL notificar no e-SUS Notifica (https://notifica.saude.gov.br/) todos os 

casos que realizaram o teste rápido de anticorpos (profissionais e contatos domiciliares) 

com preenchimento obrigatório do campo ocupação quando profissional de saúde ou da 

segurança, independente do resultado (positivos e negativos). 

 
• Recomenda-se que, sempre que possível, busque alternativas para que, durante o período 

de isolamento do caso de SG ou confirmado de COVID-19, o profissional possa ser mantido 

afastado do seu domicílio, reduzindo o seu risco de infecção e resguardando a integridade 

da coletividade. 
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• Quando os laboratórios privados realizarem TESTE RÁPIDO, eles deverão notificar todos os 
os resultados (positivos e negativos) dos casos suspeitos diretamente no e-SUS Notifica. A 
partir do dia 15 de junho de 2020, a opção para marcação de teste rápido no FormSUS será 
desabilitada. Os laboratórios privados devem estabelecer fluxos de comunicação com as 
vigilâncias epidemiológicas locais. 

 

8. CONTACTANTES DOMICILIARES DE CASOS CONFIRMADOS PARA COVID-19 POR RT-PCR 

 
• Recomenda-se que todos os contactantes domiciliares de casos confirmados para COVID-19 por 

RT-PCR realizem teste rápido sorológico a partir do 10° dia após a data do último dia de contato 
com o caso confirmado para COVID-19, conforme quadro abaixo: 

 
Tipo de 

teste 

Conduta para realização do teste Resultado positivo Resultado negativo 

Teste rápido 
anticorpo 

� Coletar amostras de sangue capilar ou 
venoso a partir do 10º dia após a data do 
último dia de contato com o caso 
confirmado para COVID-19. 

� Recomenda-se a utilização de lancetas 
disponíveis nos serviços desaúde; 

� A execução e a leitura dos resultados 
devem ser realizadas por trabalhadores da 
saúde de nível médio, com supervisão, e/ou 
de nível superior. 

� Manter-se em isolamento 
domiciliar por 7 dias a 
partir do resultado do 
teste. 

� Se sintomático: manter-se 
em isolamento domiciliar 
por 7 dias a partir do 
resultado do teste. 

� Se assintomático: retornar 
as suas atividades mas 
permenecer de máscara 
como medida protetiva 
coletiva (domicílio 
/trabalho). 

 
• É IMPRESCINDÍVEL notificar no e-SUS Notifica (https://notifica.saude.gov.br/) todos os casos 

que realizaram o teste rápido de anticorpos independente do resultado (positivos e 

negativos). 

• Quando os laboratórios privados realizarem TESTE RÁPIDO, eles deverão notificar todos os os 

resultados (positivos e negativos) dos casos suspeitos diretamente no e-SUS Notifica. A partir 

do dia 15 de junho de 2020, a opção para marcação de teste rápido no FormSUS será 

desabilitada. Os laboratórios privados devem estabelecer fluxos de comunicação com as 

vigilâncias epidemiológicas locais. 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

� Todos indivíduos, sintomáticos ou assintomáticos, com resultado de diagnóstico laboratorial para 

COVID-19, positivo ou negativo, devem ser notificados no e-SUS Notifica. Quando o caso for 

assintomático, na ficha de notificação, no campo sintomas, deve ser marcada a opção "outros" e, 

na caixa de texto que se abre abaixo, deve-se digitar "ASSINTOMÁTICO". Na data de início de 

primeiros sintomas, que o sistema solicita, preencher com a data de notificação. 

 
� Outros tipos de testes sorológicos, aprovados pela ANVISA (quimioluminescência, 

imunofluorescência, ELISA, entre outros) tem sido disponibilizados por laboratórios privados. Os 

resultados desses testes deverão ser inseridos no FormSUS 

(http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=55388) pelos laboratórios. Os 
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Oportunamente outras estratégias de testagem com ampliação de grupos prioritários poderão ser 

implementadas pelo estado a partir da aquisição de insumos diagnósticos. Essas estratégias serão 

atualizadas em novo documento. 

casos deverão ser notificados no e-SUS Notifica. Como não há opção para selecionar esses testes no 

e-SUS Notifica até o momento, orientamos que os resultados (positivos e negativos) sejam lançados 

no campo “Tipo de Teste” como “Teste-Rápido Anticorpo” e os resultados positivos classificados 

como “Confirmado laboratorial”. 
 

 
 

 

9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 
 

Métodos disponíveis para a identificação do SARS-Cov-2 (Figura 1): 
 

1. Teste Molecular do Vírus (RT-PCR): detecta o material genético do vírus(RNA); 

2. Teste Rápido de IgM e IgG (sorologia): detecta a produção de anticorpos; 

3. Teste Rápido do Vírus (ou antígeno): detecta alguma proteína do vírus. 
 

 

Figura 1. Arte Gráfica: Camila Alberti 1
 

 

Os métodos de diagnóstico laboratorial são definidos de acordo com o período de evolução 

da doença. Do 3º ao 5º dia de início dos sintomas, observa-se um aumento da carga viral, sendo 

este o melhor período para identificação do vírus, por RT-PCR ou teste rápido de antígeno. No 10º 

dia, há um decréscimo da carga viral e a elevação da titulação de anticorpos IgM e IgG, quando se 

torna viável a utilização de teste sorológico. 

O teste RT-PCR é uma técnica de laboratório baseada no princípio da reação em cadeia da 

polimerase (PCR). A detecção do vírus, por RT-PCR em tempo real, permanece sendo o teste 

laboratorial de escolha para o diagnóstico. 

O teste rápido de anticorpos trata-se de um teste de triagem para auxílio diagnóstico, de 

fácil execução e com boa especificidade, porém com sensibilidade limitada, sendo, portanto, uma 

ferramenta de diagnóstico indicada para ser utilizada na fase de convalescença da doença. 

As evidências cientificas, até o momento, não suportam conclusões definitivas sobre a 
dinâmica da resposta imune ao SARS-CoV-2 e os dados disponíveis demonstram que o tempo 
mediano para soroconversão foi de 12 dias para IgM e 14 dias para IgG2. 
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Pacientes que foram testados em até uma semana após o início dos sintomas tiveram uma 
proporção considerável no número de resultados falsos negativos nos testes rápidos de 
anticorpos2. 

Evidências científicas demonstram que após o 14º dia do início dos sintomas os níveis de 
soropositividade para IgG em pacientes podem ser maiores que 90%3 e que a detecção de IgG 
ocorre simultaneamente ou um dia antes do que a detecção para o IgM, e ambas são observadas, 
em média, no 11º dia4,5,6. 

 

 
 
 

Procedimentos para realização do teste rápido sorológico 
 

 

Apresentação do conteúdo do kit do teste rápido sorológico 
 

 
 
 

 

 

Todos os casos sintomáticos e assintomáticos com resultado positivo ou negativo, por meio 
dos testes rápidos de anticorpo, com registro na ANVISA, deverão ser notificado à Vigilância 
Municipal e registrados no sistema e-SUS Notifica https://notifica.saude.gov.br/, 
independentemente se realizados por redes laboratoriais públicas ou privadas. 
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OBJETIVO: Agilizar o atendimento de casos de Síndrome Gripal na APS, incluindo os casos de COVID-19, priorizando pacientes em risco de
infecção, principalmente idosos acima de 60 anos, e evitar o contágio local com outros pacientes.

FAST-TRACK: Ferramenta de fluxo rápido de triagem e atendimento de casos de COVID-19. O trabalho é integrado e regido pelo fluxograma do
Fast-Track e deve ser incorporado pelas equipes das UBS.

ANEXO 2                            FAST-TRACK PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA 
EM LOCAIS COM TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA DE COVID-19

PACIENTE PROCURA UBS

UBS como porta de entrada resolutiva, de identificação precoce e encaminhamento correto de casos graves. Pacientes com prioridade no 
atendimento: pessoas acima de 60 anos, pacientes com doenças crônicas e/ou imunossuprimidos, gestantes e puérperas até 45 dias após o parto. 

PRIMEIRO CONTATO

RECEPCIONISTA
Questionar sobre queixas de Síndrome 

Respiratória. Sintomas respiratórios (tosse, 
dor de garganta, desconforto ou esforço 

respiratório) com ou sem febre

NÃO

1. Acesso conforme fluxo normal 
da unidade.

SIM

1. Ofereça uma máscara cirúrgica; 
2. Oriente higienização imediata das 

mãos/forneça álcool gel; 
3. Solicite que evite tocar no rosto e 

em superfícies;
4. Colocar a pessoa em uma área 

específica visando ao isolamento 
respiratório;

1. Verificação de sinais vitais (Tax., PA, FC,
SPO2)

2. Atentar nos sintomas respiratórios graves
ou outro sinal e sintoma preocupante,
nesse caso, acione imediatamente
enfermeiro e/ou médica(o).

3. Caso contrário, mantenha a pessoa com
máscara cirúrgica e direcione para o
atendimento do enfermeira(o).

1. CASO SUSPEITO DE SINDROME GRIPAL?
2. Avaliar presença de febre, comorbidades, 

alergias, internações recentes, etc.
3. Caso a pessoa apresente sintomas 

respiratórios graves ou outro sinal e sintoma 
preocupante, acione imediatamente o 
médico. Caso contrário, mantenha a pessoa 
com máscara cirúrgica e direcione para o 
atendimento do médico.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

1. Avaliar outros sinais e sintomas, diagnósticos 
alternativos, descompensação de comorbidades, etc. 

2. Se Síndrome Gripal:
- CASO GRAVE - estabilização encaminhamento para 
centro de referência ;
- CASO LEVE – avaliar comorbidades que 
contraindicam isolamento domiciliar (ver protocolo 
clínico). 
1 Se possível acompanhar na APS, realizar manejo 
clínico apropriado (medicamentos sintomáticos, 
prescrever oseltamivir para pessoas com condições de 
risco para complicações, etc.), 
2 Orientações de isolamento domiciliar e 
monitoramento de 48/48 horas presencial (conforme 
necessidade clínica) ou por telefone. 
3 Fornecer atestado médico de 14 dias para propiciar 
o isolamento domiciliar (CID 10: J11 (Síndrome Gripal) 
ou B34.2 (COVID-19) ).

ENFERMEIRO

MÉDICO



CASO GRAVE 
CENTRO DE REFERÊNCIA/ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

Síndrome gripal que apresente dispnéia ou os 
sinais de gravidade (saturação 95%, taquipneia, 
hipotensão, piora nas condições clínicas basais, 
alteração do estado mental, entre outras –
consultar protocolo clínico).

OU
Comorbidades que contraindicam isolamento 
domiciliar (doença cardíaca crônica, doenças 
respiratórias crônicas, doenças renais, 
imunossuprimidos, doenças cromossômicas, 
entre outros – consultar protocolo clínico).

CASO GRAVE
- Estabilização e encaminhamento para o Hospital 
São José – HSJ por transporte apropriado.
- HSJ notificará SIVEP GRIPE como SRAG;
- HSJ realizará a coleta de amostra para envio ao 
Laboratório Central do Estado do RS.
- VE de Antônio Prado solicitará o exame de 
investigação no GAL.
- Município realizará a logística de entrega da 
amostra no LACEN/RS.

CASO LEVE
APS/ESF
Síndrome gripal com sintomas leves (sem dispneia ou 

sinais de gravidade)
E
Ausência de comorbidades descompensadas que 

contraindicam isolamento domiciliar/sinais de 
gravidade.

CASO LEVE 
- Manejo clínico;
- Notificação de isolamento domiciliar assinado ou 

por fé pública do profissional que atendeu;
- Atestado de 14 dias por Síndrome Gripal CID J11.
- Monitoramento de 48/48 horas presencial ou, 

preferencialmente, por telefone de acordo com 
necessidade clínica; 

- Se familiares desenvolverem sintomas, orientá-los a 
procurar atendimento. Se possível, já munidos de 
máscaras.



 

APÊNDICE A 

 
Prefeitura Municipal de Ipê 

Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social 
Vigilância em Saúde 

 

Termo de Notificação de Isolamento Domiciliar 

Eu _____________________________________________________________, CPF nº:___________________________________, residente 

na rua ______________________________________________________________  neste município.  

Declaro estar ciente de que uma pessoa infectada por SARS-CoV-2 pode transmitir o vírus enquanto apresentar sintomas 
respiratórios e que, após ser avaliado pela equipe de saúde, estou ciente de ser um CASO SUSPEITO, e com a conclusão de que NÃO há 
necessidade de internação hospitalar, devo permanecer em casa até a melhora dos sintomas da doença, em ISOLAMENTO DOMICILIAR. 

Declaro também, que cumprirei todas as recomendações referentes à transmissão da doença, que incluem:  

● Manter distância mínima de 2 (dois) metros dos demais familiares; 
● Não compartilhar alimentos, copos, talheres, chimarrão, toalhas e outros objetos de uso pessoal; 
● O paciente deve ser isolado em ambiente privativo (quarto) com ventilação natural; 
● Restringir as visitas; 
● O acesso em domicílio deve ser restrito aos trabalhadores da saúde envolvidos no acompanhamento do caso;  
● Sair de casa apenas em situações emergenciais, e sempre colocar máscara cirúrgica; 
● Evitar tocar olhos, nariz ou boca; 
● Lavar as mãos várias vezes ao dia com sabonete e água e usar álcool gel a 70%, principalmente depois de tossir ou espirrar; 
● Enquanto permanecer com sintomas respiratórios, usar máscara cirúrgica ao sair do seu quarto e trocar a máscara sempre que 

estiver úmida;  
● Na ausência da máscara, proteger a boca e o nariz ao tossir ou espirrar com lenços descartáveis (ex: papel higiênico, papel toalha, 

guardanapo ou lenço de papel);  
● Orientar todos os indivíduos próximos ou que entraram em contato com o paciente que manifestarem sintomas respiratórios 

procurem imediatamente o serviço de saúde; 
● Entrar em contato imediatamente com a Vigilância em Saúde, caso algum contactante venha a apresentar sintomas respiratórios; 

Declaro, ainda, ter ciência de que se descumprir as recomendações citadas acima, minha conduta configurará infração sanitária 
conforme o art. 10, VII, da Lei nº 6.437/77, e que responderei pelo fato em Processo Administrativo Sanitário.  

Também estou ciente de que o descumprimento deste Termo de Notificação configura crime previsto no art. 268 do Código Penal, 
que cita: 

Art. 268. Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de 
doença contagiosa, 

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se o 
agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou 
enfermeiro. 

Cientifico-me de que, por causa do descumprimento a tais medidas, eu possa vir a disseminar o vírus, causando epidemia, poderei 
responder pelo crime do art. 267 do CP: Art. 267. Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos. 

 Pena - reclusão, de dez a quinze anos. § 1º Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. § 2º No caso de culpa, a pena é 
de detenção, de um a dois anos, ou, se resulta morte, de dois a quatro anos. 

Ipê, _____, de  ________________ de 2020. 

__________________________________________ 
Assinatura do Paciente 

 

Telefone para contato:____________________________ 

1 - __________________________________________ 

2 - __________________________________________ 

3 - __________________________________________ 

4 - __________________________________________ 

5 - __________________________________________ 

Contactantes Domiciliares 



NÃO sair de casa. PERMANECER em casa por até 14 dias de acordo com a recomendação
da equipe de saúde;

Procurar imediatamente o serviço de saúde em caso de piora dos sintomas: 

O paciente só poderá sair de casa em casos de emergência. Caso necessário, sair de
máscara e evitar  aglomerações, preferindo transportes individuais ou a pé, sempre que
possível;

Restringir as visitas;

O acesso ao domicílio deve ser restrito aos residentes da casa;

O paciente sintomático deve ficar isolado em ambiente privativo (quarto) com ventilação
natural;

Caso não seja possível isolar o paciente em um quarto único, manter pelo menos 1
metro de distância do paciente. Diminuir a movimentação do paciente pela casa pela
casa. Locais da casa com compartilhamento (como cozinha, banheiro, sala, etc) devem
ser bem ventilados;

A pessoa em isolamento domiciliar deve ficar o maior tempo possível de máscara
cirúrgica. Na ausência de máscara  proteger a boca e o nariz  ao tossir ou espirrar com a
parte de dentro do cotovelo ou com um lenço descartável;

ORIENTAÇÕES SOBRE O ISOLAMENTO DOMICILIAR

PROPÓSITO: Evitar transmissão intradomiciliar da infecção humana causada pelo novo
coronavírus - COVID-19.

    - Qualquer idade: falta de ar, respiração ofegante, sensação de desmaio, sede excessiva,
piora do mal estar, palpitações, desorientação, vômitos.
    - Crianças: respiração acelerada, mal estado geral, recusa na amamentação e, até,
convulsões.
Tome atitude:
    - Em caso de aparecimento de qualquer um dos sintomas acima ligue para a Unidade
Básica de Saúde Centro 54) 3233 1196 ou ao serviço de ambulância do município de Ipê
pelo telefone 54) 9 99957022.

APÊNDICE B



Enxugar as mãos preferencialmente, com toalha de papel. Se não disponível, enxugar com
toalha de pano limpa (exclusiva para a pessoa em isolamento) e substituí-la quando ela
estiver molhada;

Limpar várias vezes ao dia as superfícies frequentemente tocadas (exemplo: maçaneta da
porta, torneiras, mesa de cabeceira, quadros ou cabeceira de cama e demais móveis do
quarto). Utilizar solução contendo água sanitária ( 2 colheres de água sanitária para 1 litro
de água), faça o mesmo para banheiros. Onde não pode ser usado água sanitária, usar
álcool 70%;

Escolher somente uma pessoa para exercer a função de cuidador. Essa pessoa deve estar
em boas condições de saúde, sem patologias crônicas (pressão alta, diabetes, etc)
associadas ou com imunidade baixa;O cuidador/familiar: também deve utilizar máscara
cirúrgica bem ajustada, que cubra adequadamente a boca e nariz, quando estiver no
mesmo quarto que a pessoa em isolamento domiciliar;

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

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

Orientar todos os indivíduos próximos ou que entrarem em contato com o paciente que
manifestarem sintomas respiratórios procurem imediatamente o serviço de saúde;

Para dúvidas, orientações ou esclarecimentos ligue para a Secretaria Municipal de Saúde
e/ou Vigilância Epidemiológica pelos telefones:
54) 3233 1196  
54) 3233 1535 
54) 3233 1659  

Prefeitura Municipal de Ipê
Secret. Mun. de Saúde e Assist. Social
Vigilância em Saúde



 
APÊNDICE C 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÊ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 

IPÊ, 09 DE ABRIL DE 2020 
 

NOTA TÉCNICA Nº 01/2020 – VS/SMSAS IPÊ 

OBJETIVO 
A presente Nota Técnica descreve as principais etapas que as empresas devem 

considerar para estabelecer um plano de contingência no âmbito da infecção pelo novo 

coronavírus (SARS-CoV-2), assim como os procedimentos a adotar diante do caso de um 

trabalhador com sintomas dessa infecção. 

PÚBLICO ALVO 
Empresas Públicas e Privadas. 

 

Diante da Emergência em Saúde Pública declarada pela Organização Mundial da Saúde 

na data de 30 de janeiro do ano corrente, por doença respiratória causada pelo agente novo 

coronavírus (COVID-19), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e as autoridades de saúde 

pública de todo o mundo estão tomando medidas para conter o surto de COVID-19.  

Frente a indiscutível importância de respeito às medidas adotadas, é necessário 

ressaltar o papel de toda a sociedade no esforço conjunto de conter a disseminação da doença 

COVID-19. 

Assim, elencamos abaixo algumas medidas de segurança que deverão ser adotadas 

pelas empresas e estabelecimentos, bem como de condutas frente a funcionários que vierem a 

apresentar sintomas compatíveis com os sintomas suspeitos de COVID-19, conforme descrito 

abaixo.  

1 ESCLARECIMENTOS SOBRE A FORMA DE TRANSMISSÃO DA DOENÇA E AS 

FORMAS DE PREVENÇÃO EM GERAL  
Os sintomas variam de leves a muito graves, podendo chegar ao óbito em algumas 

situações, prevendo-se que o período de incubação, ou seja, o tempo entre a exposição ao 

vírus e o aparecimento dos sintomas, pode variar de 2 a 14 dias.  



O conhecimento atual de como o vírus causador da doença pelo novo coronavírus 

(SARS-CoV-2) se transmite, se baseia amplamente no que se sabe sobre outros coronavírus 

semelhantes.  

Propagação de pessoa para pessoa:  
- Acredita-se que o vírus se espalhe principalmente de pessoa para pessoa.  

- Entre as pessoas que mantêm contato íntimo (a cerca de um metro e meio de distância).  

- Através de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. 

Essas gotículas podem atingir a boca ou o nariz das pessoas próximas ou possivelmente entrar 

nos pulmões ao respirar.  

Propagação por contato com superfícies ou objetos contaminados:  
- Pode ser possível que uma pessoa se contamine ao tocar uma superfície ou objeto que tenha 

o vírus e depois seja levado pelas mãos a sua boca, nariz ou possivelmente seus olhos, embora 

não se acredite que essa seja a principal maneira de propagação do vírus.  

Em razão disso, uma das estratégias adotadas mundialmente envolve medidas de 

como evitar o contato direto com pessoas e superfícies, bem como medidas de higiene pessoal 

como são a lavagem frequente das mãos com água e sabão, antissepsia com preparações 

alcoólicas ou outras substâncias.  

As evidências atuais sugerem que o novo coronavírus pode permanecer viável por 

horas e até dias em determinadas superfícies, dependendo do tipo de material. Portanto, a 

limpeza de objetos e superfícies, seguida de desinfecção, são medidas recomendadas para a 

prevenção da COVID-19 e de outras doenças respiratórias virais em ambientes comunitários.  

Limpeza - refere-se à remoção de germes, sujeiras e impurezas das superfícies. A 

limpeza não mata os germes, mas, ao removê-los, diminui o número e o risco de propagação 

da infecção.  

Desinfecção - refere-se ao uso de produtos químicos para matar germes em 

superfícies. Esse processo não limpa necessariamente superfícies sujas ou remove germes, 

mas ao matar germes em uma superfície após a limpeza, ele pode reduzir ainda mais o risco de 

propagação de infeções.  

2 RECOMENDAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS QUÍMICOS ULIZADOS PARA 

DESINFECÇÃO  
- Somente devem ser utilizados produtos regularizados na Anvisa ou no Ibama, observado o 

seu prazo de validade.  

- Devem ser seguidas as instruções do fabricante para todos os produtos de desinfecção (por 

exemplo, concentração, método de aplicação e tempo de contato, diluição recomendada, 

etc.), constantes no rótulo (ou bula) do produto.  

- Nunca misturar os produtos, utilize somente um produto para o procedimento de 

desinfecção.  

- Os produtos desinfetantes aprovados pela Anvisa para o combate de microrganismos 

semelhantes ao novo coronavírus, estão disponibilizados no site eletrônico da Agência.  

Link: http://portal.anvisa.gov.br/nocias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/saneantes-

populacao-deve-usar-produtos-regularizados/219201? 

Especificamente para desinfecção de ambientes externos, podem ser utilizados 

produtos à base de:  

- Hipoclorito de sódio, na concentração 1%,  

http://portal.anvisa.gov.br/nocias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/saneantes-populacao-deve-usar-produtos-regularizados/219201
http://portal.anvisa.gov.br/nocias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/saneantes-populacao-deve-usar-produtos-regularizados/219201


- Quaternários de amônio, como o cloreto de benzalcônio,  

- Desinfetantes de uso geral com ação virucida. 

3 ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÃO RESPIRATÓRIA, COMO, POR 

EXEMPLO, A COVID-19, NO LOCAL DE TRABALHO 
- As empresas devem implantar as ações preventivas imediatamente, mesmo que ainda não 

tenhamos casos de COVID-19 confirmados. Essas ações serão capazes de reduzir e/ou 

minimizar a propagação, não só da COVID-19, caso chegue ao ambiente de trabalho, como 

também de outras doenças respiratórias. Precauções e planejamento simples podem fazer 

uma grande diferença. 

- Desenvolver um plano de ação caso algum de seus funcionários adoeça com suspeita de 

COVID-19 no âmbito de sua empresa; tal plano de ação deve atender às seguintes orientações: 

- Prover dispensadores com preparações alcoólicas à 70% para a higiene das mãos (sob as 

formas gel ou solução) e estimular a higiene das mãos após contato com secreções 

respiratórias; 

- Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de sabonete 

líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com abertura sem contato manual 

(com pedal e tampa); 

- Manter os ambientes ventilados; 

- Realizar a limpeza e desinfecção (álcool a 70% por fricção ou solução de hipoclorito) de 

mesas, cadeiras, maçanetas, balcões e demais objetos de uso comuns; 

- Instalar painéis, folders ou cartazes orientativos para adoção das medidas de etiqueta 

respiratória, em diferentes ambientes da empresa, incluindo área de laser: 

 Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de 

papel; 

 Utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e 

realizar a higiene das mãos); 

 Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 

 Realizar a higiene das mãos. Com água e sabão e, na impossibilidade de acesso, utilizar 

o álcool gel. 

- Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas, pranchetas 

e telefones. 

- Empresas que dispõem de restaurante empresarial devem solicitar ao serviço terceirizado 

que desenvolva plano de contingência específico para a área de manipulação e de 

fornecimento de alimentos. 

4 ORIENTAÇÕES PARA O EMPREGADOR PERANTE A SITUAÇÃO DE UM 

FUNCIONÁRIO QUE APRESENTE SINTOMAS RESPIRATÓRIOS 
Para a vigilância do COVID-19 segue as definições e orientações abaixo: 

SINDROME GRIPAL 
DEFINIÇÃO: Paciente com febre de início súbito (≥ 37,8°c ) mesmo que referida, 

acompanhada de tosse OU dor de garganta E pelo menos um dos sintomas: mialgia, cefaleia 

ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico especifico. 

Crianças < 2 anos: febre de início súbito e sintomas respiratórios: tosse, coriza e 

obstrução nasal), na ausência de outro diagnóstico especifico. 



A portaria 211/2020 SES/RS adotou o protocolo de isolamento domiciliar, por 14 dias, 

para pessoas com sintomas de Síndrome Gripal, bem como todos os seus contatos 

domiciliares, independentemente de confirmação laboratorial, e diante da piora no quadro e 

agravamento dos sintomas, recomenda a procura de atendimento em uma Unidade de Saúde 

para avaliação clínica. Estes receberão as recomendações de precaução e isolamento 

conforme documentos orientativos. 

Neste momento de contenção, fase de mitigação, SOMENTE serão testados 

àqueles pacientes que apresentarem quadros mais graves da doença como Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG) e tiverem necessidade de hospitalização. 

Quadros leves de Síndrome Gripal receberão avaliação clínica para após conduta 

de isolamento domiciliar e demais precauções. 

- Proceder o isolamento do funcionário que apresente sintomas respiratórios, através da 

colocação de máscara cirúrgica, assim que seja identificado sintomas que caracterizem 

Síndrome Gripal; 

- Identificar um espaço separado e bem ventilado que permita que o funcionário seja apartado 

dos demais até que se façam os encaminhamentos necessários; 

- Caso se confirme alguma das hipóteses acima acompanhada de febre e/ou outro sintoma 

respiratório, o funcionário deve ser encaminhado para avaliação médica. 

OBS: Empresas que dispõem de plano de saúde encaminham para a Rede de Saúde Privada, as 

demais para as Unidades Básicas de Saúde. 

5 CASOS QUE NÃO ATENDAM AO CRITÉRIO DE CASO SUSPEITO DEFINIDO PELO 

ESTADO 
- Funcionários que apresentem apenas um quadro simples de gripe ou resfriado, recomenda-

se o uso de máscara cirúrgica durante suas atividades, ficando o afastamento do trabalho a 

critério da empresa; 

- Recomenda-se que os funcionários que retornarem de viagem de outro país, Estado ou 

Município com transmissão comunitária da Covid-19 sejam orientados a permanecer em sua 

residência pelo período mínimo de 7 dias; 

- Caso venham a apresentar algum sintoma respiratório, devem contatar a Vigilância 

Epidemiológica pelo telefone 3233 1196 e permanecer em Isolamento Voluntário por 14 dias 

ou até que cessem os sintomas; 

ATENÇÃO: O afastamento referido acima deve ser acordado entre empregador e empregado, 

ficando dispensada a apresentação de atestado médico, tendo em vista o entendimento entre 

as partes. Com isso, busca-se evitar a superlotação e o possível colapso da rede pública de 

saúde; 

6 ORIENTAÇÕES GERAIS 
- É importante que as empresas: 

 Quando possível, promovam o trabalho remoto, com o funcionário exercendo suas 

funções em casa; 

 Atuem no sentido de evitar aglomerações desnecessárias de pessoas; 

 Mantenham os ambientes limpos e arejados; 

 Promovam ações de conscientização junto aos colaboradores. 



 

7 DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 

Vigilância em Saúde/ Ipê 

 

Vigilância Epidemiológica 54) 3233 1196 

E-mail: vigilancia@ipe-rs.com.br  
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