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CORONAVÍRUS

Vírus RNA envelopado

Apresenta espículas em forma de coroa

Tem um genoma relativamente grande

Forma de replicação com passos incomuns



Coronaviruses (CoVs) são o maior grupo de virus, pertencendo à ordem
Nidovirales que inclui as famílias Coronaviridae, Arteriviridae, e Roniviridae

São subdivididos em 4 grupos: alfa, beta, gama e delta

Tem as seguintes características estruturais:

1. Genoma altamente conservado, com um grande gene replicase que precede 
genes estruturais e acessórios;

2. Expressão de muitos genes não estruturais ;
3. Atividades incomuns codificadas na grande poliproteína replicase-

transcriptase;
4. Expressão de genes a jusante por síntese de mRNAs sub-genômicos 

aninhados em 3 ′ (“ninhos” = nido)

CORONAVÍRUS

HA



Coronavírus: SARS-CoV2

HA

NA



▪ Coronavírus causam uma variedade de doenças em mamíferos e pássaros,
passando por doenças entéricas no gado e em porcos, doenças respiratórias altas
em frangos, até infecções respiratórias letais nos humanos;

▪ 4 tipos de coronavírus causam doenças respiratórias altas: coronavírus HCoV-
OC43, HCoV-HKU1 e HCoV-229E geralmente causam quadros compatíveis com
resfriado comum, e coronavírus HCoV-NL63 pode causar bronquiolite em
crianças;

CORONAVÍRUS: VARIEDADE DE ESPÉCIES AFETADAS

NA;



▪ Coronavírus SARS-CoV pertence a mesma subfamília do atual coronavírus
(Sarbecovirus) afetou 26 países, com aproximadamente 8000 casos e 800 óbitos
entre 2002-2003, sintomas de tosse seca, mialgias, dor de cabeça, diarreia, e falta
de ar. Iniciou na província de Guandong na China, e o mamífero Civeta foi
implicado como a espécie implicada no pulo para os humanos.

▪ Coronavírus MERS-CoV em 2012 foi responsável por surto no Oriente Médio, e a
relação com Dromedários como espécie intermediária parece a responsável pela
passagem para os humanos. Até 2019 foram 2494 casos com 858 óbitos,
letalidade de 34%

CORONAVIRUS: QUADROS GRAVES E LETAIS

NA;



O espectro clínico da infecção
por coronavírus ainda está
sendo atualizado a medida
que mais trabalhos estão
sendo publicados. Em recente
publicação envolvendo 138
pacientes hospitalizados com
confirmado os principais
sintomas foram:

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

NA

Sintomas em 138 pacientes %

Febre 98,6

Cansaço/Fadiga 69,6

Tosse seca 59,4

Anorexia 39,9

Mialgia 34,8

Dispneia 31,2

Diarreia 10,1

Dor de cabeça 6,5



NA;

Estudo retrospectivo, tipo série de casos em um hospital em Wuhan, 

com 138 pacientes consecutivamente hospitalizados por infecção

confirmada pelo de 01 a 28 de janeiro 2020, com data final de follow-up 

em 3 fevereiro 2020,80 profissionais de saúde. 



NA

Variável clínica Total (%) (n=138) UTI (n=36) Não-UTI (n=102) Valor de p

Idade (X~, AIQ) 56 (42-68) 66 (57-78) 51 (37-62) <0,001

Sexo M

F

75 (54.3) 22 (61.1) 53 (52.0) 0,34

63 (45.7) 14 (38.9) 51 (37-62)

Hospitalizado

Profissional da saúde

17 (12.3) 9 (25.0) 8 (7.8) 0,02

40 (29) 1 (2.8) 39 (38.2) <0,001

HAS
DCardioV
Diabetes
DCerebroV

43 (31.2)
20 (14.5)
14 (10.1)
7 (5.1)

21 (58.3)
9 (25.0)
8 (22.2)
6 (16.7)

22 (21.6)
11 (10.8)
6 (5.9)
1 (1.0)

<0,001
0,04
0,009
0,001

Tempo entre sintomas e 
hospitalização (X~, AIQ)

7.0 (4.0-8.0) 8.0 (4.5-10.0) 6.0 (3.0-7.0) 0,009

Tempo entre sintomas e 
dispnéia

5.0 (1.0-10.0) 6.5 (3.0-10.8) 2.5 (0.0-7.3) 0,02

Tempo entre sintomas e 
SARA

8.0 (6.0-12.0) 8.0 (6.0-12.0) 8.0 (6.3-11.3) 0,97



NA

Variável (X~, AIQ) Total (%) (n=138) UTI (n=36) Não-UTI (n=102) Valor de p

Leucograma 4.5 (3.3-6.2) 6.6 (3.6-9.8) 4.3 (3.3-5.4) 0,003

Plaquetas 163 (123-191) 142 (119-202) 165 (125-188) 0,34

TGO 31 (24-51) 52 (30-70) 29 (21-38) 0,78

D-Dímero (mg/L) 203 (121-403) 414 (191-1324) 166 (101-285) <0,001

Procalcitonina
(ng/mL) > 0,05

49 (35.5) 27 (75.0) 22 (21.6) <0,001

CPK (U/L) 92 (56-130) 102 (62-252) 87 (54-121) 0,08

Infiltrados bilaterais 
ou vidro fosco

138 (100) 36 (100) 102 (100) 0,99



▪ O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como uma síndrome gripal com
poucos sintomas respiratórios altos, com predomínio de sintomas respiratórios
baixos como tosse seca e falta de ar, além de sintomas inespecíficos como febre e
mal-estar;

▪ Na investigação de um paciente com esses sintomas tão inespecíficos é
fundamental que seja levantada a relação epidemiológica para exposição;

▪ No atual momento o histórico de viagem ao exterior (principalmente China e países
do sudeste asiático) é fundamental para a relação de risco;

▪ Um contato próximo com pessoa que apresentou quadro confirmado também deve
ser levantado.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO



NA

• O diagnóstico laboratorial para identificação do vírus é realizado por meio das 
técnicas de RT-PCR em tempo real e, em algumas situações, do sequenciamento 
parcial ou total do genoma viral;

• O material mais importante para identificação viral provém da coleta de material 
da garganta através de swab;

▪ Material deve ser colocado em 2 tubos de transporte cedidos pelo Laboratório
central (Lacen), sendo que 1 desses se destina para identificação de patógenos
conhecidos e 1 encaminhado para técnicas moleculares para identificação do.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL



NA

▪ Até o atual momento diversas amostras respiratórias de pacientes sob risco do
coronavírus têm tido resultados positivos para outros vírus respiratórios,
principalmente o vírus da Influenza;

▪ Por isso é fundamental a coleta de exames para a realização de testes moleculares
para vírus respiratórios comuns que já apresentam circulação em nosso meio;

▪ Não há como se diferenciar de forma absoluta (pelos sintomas ou resultados
laboratoriais comuns) um paciente com coronavírus de um paciente com quadro
mais grave por Influenza.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL



▪ Diagnóstico de SRAG (pelo menos 1) na presença de sintomas respiratórios 
sugestivos de processo infeccioso viral

➔ Saturação O2 < 95% em ar ambiente
➔ Desconforto respiratório 
➔ Frequência respiratória em adultos > 22 incursões por minuto
➔ Hipotensão arterial (PAS < 100 mmHg)
➔ Descompensão das condições clínicas de base 

▪ Diagnóstico de SARA (todos os critérios)

➔ Início até 7 dias da doença de base
➔ Infiltrado/opacidades bilaterais, sugestivos de edema pulmonar e não causados por derrame pleural ou nodulações
➔ O edema não é causado primariamente por causa cardiogênica/congestão/hipervolemia (ex: insuficiência cardíaca)
➔ Hipoxemia, definida como relação perfusão/ventilação(P/F):

P/F (relação paO2/FiO2) ≤ 300 + PEEP ≥ 5 cmH2O

MANEJO CLÍNICO DE PACIENTES SOB SUSPEITA DE SARS-CoV2
: DIAGNÓSTICO DE SRAG E/OU SARA

Classificação de SARA:
Leve: P/F 201-300

Moderada: P/F 101-200
Grave: P/F ≤ 100



NA

▪ Paciente que cumpre definição de “caso suspeito” de infecção pelo SARS-
CoV2 e apresenta os seguintes sintomas (pelo menos uma) :

➔ Saturação O2 < 95% em ar ambiente
➔ Desconforto respiratório 
➔ Frequência respiratória em adultos > 22 incursões por minuto
➔ Hipotensão arterial (PAS < 100 mmHg)
➔ Descompensação das condições clínicas de base 

▪ Diagnóstico de SARA (todos os critérios) ➔ UTI

➔ Início até 7 dias da doença de base
➔ Infiltrado/opacidades bilaterais, sugestivos de edema pulmonar e não causados por derrame pleural ou nodulações
➔ O edema não é causado primariamente por causa cardiogênica/congestão/hipervolemia (ex: insuficiência cardíaca)
➔ Hipoxemia, definida como relação perfusão/ventilação(P/F):

P/F (relação paO2/FiO2) ≤ 300 + PEEP ≥ 5 cmH2O

CRITÉRIOS PARA ADMISSÃO HOSPITALAR OU NOS SERVIÇOS DE SARS-
CoV2 PRONTO-ATENDIMENTO DE PACIENTES SOB SUSPEITA DE

Classificação de SARA:
Leve: P/F 201-300
Moderada: P/F 101-200
Grave: P/F ≤ 100



▪ Monitoramento não-invasivo com PA, FC, FR e SatO2;
▪ Acessos periféricos (preferencialmente 2) com gelco hidrolisado em um e 

solução de eletrólitos;
▪ Oxigenioterapia com cateter nasal ou máscara reinalante;
▪ Introdução de antiviral (oseltamivir) e antibioticoterapia se julgada necessária;
▪ Coleta de material de garganta (swab) para vírus respiratórios e para o;
▪ Coleta de sangue para exames laboratoriais de suporte, hemoculturas e outros 

julgados necessários;
▪ RX tórax, e preferencialmente, Tomografia de Tórax;
▪ Avaliação contínua quanto a piora dos parâmetros respiratório; 

desenvolvimento de SRAG e/ou SARA.

MANEJO CLÍNICO DE PACIENTES SOB SUSPEITA DE SARS-CoV2
: TERAPIA BÁSICA NO ATENDIMENTO AO PACIENTE



▪ Administre oxigenoterapia suplementar imediatamente a pacientes com SRAG e dificuldade
respiratória, hipoxemia ou choque;

▪ Use tratamento conservador de fluidos em pacientes com SRAG quando não
▪ houver evidência de choque;
▪ Introduza imediatamente o antiviral Oseltamivir para todos os pacientes com quadro de SRAG;
▪ Avalie criteriosamente o uso de antimicrobianos empíricos para tratar patógenos que possam

também ser confundidos com SRAG;
▪ Administre corticosteróides se houver indicação clínica para tal, e não sistematicamente;
▪ Monitore de perto os pacientes com SRAG quanto a sinais de complicações clínicas como

insuficiência respiratória, choque, e faça intervenções de suporte;
▪ Estratifique os pacientes quanto às comorbidades para triagem mais rápida e eficaz;
▪ Agilize a coleta de exames para suporte e confirmação;
▪ Na UTI avalie e disponibilize o uso da ECMO (oxigenação por membrana extra-corpórea) para

os pacientes com quadros mais graves..

MANEJO CLÍNICO DE PACIENTES SOB SUSPEITA DE SARS-CoV2:
TERAPIA DE SUPORTE



EVOLUÇÃO DO QUADRO PULMONAR ENTRE D5 E D19 EM PACIENTE

COM QUADRO CONFIRMADO DE SARS-CoV2 COM USO DA ECMO



Para facilitar a precoce identificação de casos suspeitos, os estabelecimentos de saúde
devem:
▪ Incentivar os profissionais de saúde a ter um alto nível de suspeita clínica com treinamento

do pessoal médico de emergência;
▪ Aplicar um conjunto simples de perguntas na recepção;
▪ Sinalização em áreas públicas, lembrando aos próprios pacientes que alertem os

profissionais de saúde;
▪ A promoção da higiene respiratória é uma importante medida preventiva, orientando os

pacientes a tossirem na dobra do cotovelo para não aerossolizarem partículas e a usarem
máscara cirúrgica durante todo seu período no hospital.

ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DE PACIENTES SOB SUSPEITA DE

SARS-CoV2

Triagem clínica, incluindo reconhecimento precoce e imediata, com colocação de pacientes
em área apropriada é uma medida essencial para identificação e atendimento adequados
dos pacientes com suspeita de infecção por SARS-CoV2.



NA

Garanta as seguintes medidas de higiene respiratória:

▪ Oferecer uma máscara cirúrgica para o paciente sob suspeita de infecção por nCoV
para quem puder tolerar;

▪ Orientar o paciente que durante a tosse ou espirro o mesmo cubra o nariz e a boca 
com cotovelo flexionado para não aerossolizar secreções;

▪ Realizar a higiene das mãos após o contato com as secreções das vias respiratórias.

A efetividade dos EPI depende de suprimentos adequados e regulares, treinamento 
adequado da equipe, e higiene adequada das mãos.

FLUXO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES SOB SUSPEITA DE SARS-CoV2:
AÇÕES DE SEGURANÇA NO CUIDADO COM O PACIENTE

Precauções para coronavírus nesse momento incluem tanto contato quanto a proteção 
respiratória; uso de equipamento de proteção individual (EPI) de forma consistente; 
prevenção de ferimentos por agulhas ou pérfurocortantes; limpeza e desinfecção de 
equipamentos de assistência ao paciente.



▪ Todos os indivíduos, incluindo familiares, visitantes e profissionais de saúde devem
obedecer às precauções de contato e preferencialmente de aerossóis, e na
impossibilidade, de gotículas quando com o paciente suspeito;

▪ Quando quartos individuais não estão disponíveis, coloque pacientes com mesma suspeita
clínica de infecção por coronavirus juntos (também conhecido como “coorte de
pacientes”);

▪ Coloque as camas dos pacientes a pelo menos 1m de distância;

▪ Sempre que possível, separe alguns profissionais de saúde para cuidarem dos pacientes
com suspeita de coronavirus para reduzir o risco de propagação da doença pois podem
existir quebas inadvertidas de procedimentos de controle de infecção.

FLUXO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES SOB SUSPEITA DE SARS-CoV2:
AÇÕES DE SEGURANÇA NO CUIDADO COM O PACIENTE



NA

▪ Use uma capa limpa, não-estéril, podendo ser descartável;

▪ Use luvas de procedimento sempre colocando-as por último e retirando-as sempre primeiro após 

contato com o paciente;

▪ Use preferencialmente máscara N95 ou PPF2, e na sua impossibilidade a máscara cirúrgica, para 

atendimento ao paciente;

▪ Use equipamento descartável de uso único ou equipamento dedicado (por exemplo, estetoscópios, 

esfingomanômetros e termômetros). Se o equipamento for compartilhado entre os pacientes com 

mesma suspeita clínica, eles devem ser desinfectados com solução hidroalcoólica;

▪ Evite tocar nos olhos, nariz ou boca com mãos potencialmente contaminadas;

▪ Evite a movimentação desnecessária do paciente , a menos que seja clinicamente necessário, 

preferencialmente equipamento portátil de raios X e / ou outro equipamento de diagnóstico

FLUXO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES SOB SUSPEITA DE SARS-
CoV2: AÇÕES DE SEGURANÇA NO CUIDADO COM O PACIENTE



NA

Alguns procedimentos podem gerar aerossóis com aumento na transmissão do coronavirus, 
tais como intubação orotraqueal, ventilação não-invasiva, traqueostomia, RCP, e a própria 
ventilação manual antes da intubação, além da broncoscopia.

Os profissionais que executam esses procedimentos devem usar de forma necessária:
- Uma máscara do tipo  N95 ou PPF2;
- Proteção para os olhos (ou seja, óculos de proteção ou protetor facial);
- Capas não-estéreis e de mangas compridas;
- Luvas de procedimento;
- Realize procedimentos em um local adequadamente ventilado, 
- Limite o número de pessoas presentes na sala para o mínimo necessário no atendimento e 
suporte ao paciente

Use preferencialmente equipamento portátil de raios X designado e / ou outro equipamento 
de diagnóstico

FLUXO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES SOB SUSPEITA DE SARS-CoV2: 
AÇÕES DE SEGURANÇA NO CUIDADO COM O PACIENTE



NA

Higienize com frequência as mãos, principalmente antes de consumir algum alimento ou antes de levar as 
mãos à boca, nariz e olhos;

Use a dobra do cotovelo quando espirrar ou tossir; 

Não compartilhe objetos de uso pessoal;

Facilite a ventilação do ambiente, permitindo correntes de convecção;

Mantenha distância de pelo menos 1 metro com pessoas que apresentem sinais ou sintomas de infecção 
respiratório, tais como coriza, tosse, dor de garganta associados ou não a febre; 

Tenha hábitos saudáveis, como alimentação adequada e ingesta frequente de líquidos, além de atividades 
físicas de rotina;

Se apresentar sintomas respiratórios tais como tosse, coriza, dor de garganta e febre, procure de imediato 
uma unidade de saúde e colabore utilizando máscara de proteção cirúrgica para não contaminar outras 
pessoas, incluindo seus familiares e amigos.

MANEJO PESSOAL DE PREVENÇÃO AO RISCO DE INFECÇÃO PELO SARS-
CoV2



Patrícia Alessandra França

Enfermeira DIVEP/CIEVS-BA

Novo Coronavírus (SARS-CoV-2): 
Aspectos Epidemiológicos



Referências utilizadas



Referências utilizadas



Referências utilizadas







➢ Casos confirmados: 45.204

➢ Número de países afetados: 29

➢ Número de óbitos: 1.117

➢ Casos confirmados na China: 44.685

➢ Casos confirmados em outros países: 519

Cenário Epidemiológico Global



Distribuição Global de Casos



Cenário Epidemiológico Global



https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Acesso em 12/02/2020, 10:58

Cenário Epidemiológico Global

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Acesso em 12/02/2020, 

10:58

Cenário Epidemiológico Global

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


Total = 08 casos suspeitos

Tratam-se de pessoas que

apresentaram febre e, pelo

menos um sinal ou sintoma

respiratório, e viajaram

para área de transmissão

local, a China, nos últimos

14 dias antes do início dos

primeiros sintomas.

Cenário Epidemiológico - Brasil



Notícias falsas



Vigilância da SRAG

➢ Estados e municípios possuem planos de preparação para pandemia de influenza e

síndromes respiratórias;

➢ O SUS possui capacidade e experiência na resposta;

➢ Os instrumentos elaborados que visam ajustar algumas recomendações ao

contexto específico desta emergência atual, têm como base as informações

disponibilizadas pela Organização Mundial da Saúde diariamente e todo

procedimento está suscetível às alterações necessárias.



Vigilância da SRAG



Vigilância da SRAG

➢ Antes de considerar a possibilidade de ser um caso

suspeito do novo coronavírus, recomenda-se descartar

para as doenças respiratórias mais comuns e adotar o

protocolo de tratamento de influenza oportunamente;

➢ Para todo caso suspeito será testado primeiramente no

LACEN/BA o exame PCR para vírus Influenza (AH1N1,

AH3N2, Influenza B) e outros vírus respiratórios (sincicial,

metapneumovírus, adenovírus, Parainfluenza).



Vigilância da SRAG

Notificação 

➢A infecção humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) é uma Emergência de Saúde

Pública de Importância Internacional (ESPII), segundo anexo II do Regulamento

Sanitário Internacional;

➢Trata-se de um evento de saúde pública de notificação imediata.



Vigilância da SRAG

➢ Notificar casos suspeitos e prováveis imediatamente, até 24h à CIEVS Bahia pelo 

e-mail cievs.notifica@saúde.ba.gov.br ou pelos telefones: (71) 3116-0018 ou 

(71) 9 9994-1088, inclusive sábados, domingos e feriados.

➢ Preencher ficha de notificação disponível em http://bit.ly/SARS-CoV-2

➢ Para os casos atendidos em Salvador enviar cópia da notificação para 

notifica.salvador@gmail.com

mailto:cievs.notfica@saúde.ba.gov.br
http://bit.ly/2019-ncov
mailto:notifica.salvador@gmail.com


Definição de Casos

CASO SUSPEITO: 

➢ FEBRE + SINTOMAS RESPIRATÓRIOS (por exemplo tosse e falta de ar) E nos últimos

14 dias história de: viagem para China OU contato próximo com caso suspeito ou

confirmado de infecção pelo novo Coronavírus (2019 nCoV) durante o período em

que a pessoa estava doente.

➢NOTIFICAÇÃO IMEDIATA!



Definição de Casos

➢ Caso provável de infecção humana pelo

Caso suspeito que apresente resultado laboratorial inconclusivo para OU com teste

positivo em ensaio de pan-coronavírus;

➢ Caso confirmado de infecção humana pelo

Indivíduo com confirmação laboratorial conclusiva para o novo Coronavírus (SARS-CoV-

2), independente de sinais e sintomas.



Definição de Casos

➢ Caso descartado de infecção humana pelo

Caso que não se enquadre na definição de suspeito e apresente resultado

laboratorial negativo para 2019- nCoV OU confirmação laboratorial para outro

agente etiológico;

➢ Caso excluído de infecção humana pelo

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

situação, o registro será excluído da base de dados nacional.



Transmissão local

➢ Definiu-se como transmissão local a confirmação laboratorial de transmissão do

entre pessoas com vínculo epidemiológico comprovado;

➢ Os casos que ocorrerem entre familiares próximos ou profissionais de saúde de

forma limitada não serão considerados transmissão local;

➢ Até o momento, a única área com transmissão local é a China;

➢ As áreas com transmissão local serão atualizadas e disponibilizadas no site do

Ministério da Saúde, no link: saude.gov.br/listacorona;



Procedimentos para coleta

➢ Deve ser realizada a coleta de aspirado de nasofaringe (ANF) ou swabs

combinados (nasal/oral) ou ainda amostra de secreção respiratória inferior

(escarro ou lavado traqueal ou lavado bronco alveolar), de todo caso

suspeito;

➢ A coleta, que independe do início do tratamento, deve ser realizada até o 14º

dia do início dos sintomas;

➢ É necessário coletar 2 (duas) amostras por paciente. As amostras devem ser

mantidas refrigeradas (4-8ºC), devem ser encaminhadas ao LACEN em até 48

horas.



Procedimentos para coleta



Encaminhamento de amostras

➢ As amostras devem ser encaminhadas ao LACEN/BA, após o cadastramento no Sistema

GAL - Gerenciamento do Ambiente Laboratorial;

➢ As amostras devem vir acompanhadas da Ficha de Investigação Epidemiológica

própria para CORONAVÍRUS que está disponível em http://bit.ly/SARS-CoV-2). As

amostras que chegarem sem a ficha CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) poderão não ser

processadas;

➢ Solicitação dos kits de coleta: lacen.coreplan@saude.ba.gov.br

Os kits serão disponibilizados em 72 horas após o recebimento da solicitação.

http://bit.ly/2019-ncov
mailto:lacen.coreplan@saude.ba.gov.br


Atendimento de casos suspeitos



Caso suspeito (que atenda à definição de caso)



Medidas de prevenção e controle 

➢ Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção por. A melhor maneira de

prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus;

➢ Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos;

➢ Usar desinfetante à base de álcool para as mãos.



Medidas de prevenção e controle 

➢Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

➢Evitar contato próximo com pessoas doentes;

➢ Ficar em casa quando estiver doente;

➢Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

➢ Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.



➢ Os casos suspeitos, prováveis e confirmados devem ser mantidos
em isolamento enquanto houver sinais sintomas clínicos;

➢ Casos descartado independente dos sintomas podem ser retirados
do isolamento hospitalar ou domiciliar.

Isolamento hospitalar ou domiciliar



Tratamento

➢ O tratamento é de suporte conforme a sintomatologia do 

paciente; 

➢ Seguir o protocolo de SRAG (uso do Fosfato de Oseltamivir).



Assistência Hospitalar 

➢ Identificar e isolar precocemente pacientes suspeitos (precaução

padrão, por contato e gotículas);

➢ Os pacientes suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o

momento em que forem identificados na triagem até sua chegada ao

local de isolamento, que deve ocorrer o mais rápido possível.



Assistência na Atenção Primária

➢ Identificar precocemente pacientes suspeitos;

➢ Pacientes suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento

em que forem identificados na triagem até sua chegada ao local de

isolamento, que deve ocorrer o mais rápido possível.



Cuidados em domicílio

➢ Orientar sobre a necessidade de permanecer em afastamento

temporário em domicílio, mantendo distância dos demais familiares,

além de evitar o compartilhamento de utensílios domésticos;

➢ O paciente deve ser isolado em ambiente privativo com ventilação

natural e limitar a recepção de contatos externos;

➢ Orientar possíveis contatos quanto à importância da higienização das

mãos.



Avaliação dos contactantes

➢ Deverá ser realizada a busca ativa de contatos próximos (conforme

investigação), possibilidade afastamento temporário em domicílio, evitar o

compartilhamento de utensílios domésticos e pessoais, até que seja

descartada a suspeita;

➢ Indivíduos próximos que manifestarem sintomas, devem procurar

imediatamente o serviço de saúde.



Portos, aeroportos e fronteiras

A Gerência-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária orienta a adoção de medidas nos 

pontos de entrada:

➢Detecção de casos suspeitos;

➢Notificação imediata; 

➢Avisos sonoros (Medidas de precauções); 

➢Procedimento de limpeza e desinfecção e uso de EPI’s;

➢Atentar para possíveis solicitações de listas de viajantes, de voos e embarcações, 

visando a investigação de casos suspeitos e seus contatos.



Portos, aeroportos e fronteiras

➢Observar e acompanhar as orientações da OMS para pontos de entrada;

➢Assegurar adequada cobertura de atividades nos Aeroporto Internacionais;

➢Intensificar a vigilância de casos suspeitos do nos pontos de entrada, para notificação 

imediata aos órgãos de vigilância epidemiológica.

➢Sensibilizar as equipes de vigilância sanitária e dos postos médicos dos pontos de entrada 

para detecção de casos suspeitos e utilização de Equipamento de Proteção Individual – EPI;

➢Atualização dos Planos de Contingência para capacidade de resposta;



Outras atividades em curso 

✓Atendimento às solicitações da imprensa através de entrevistas em canais de

rádios e emissoras de TV;

✓Reunião com a comunidade aeroportuária juntamente com a ANVISA;

✓Web aula sobre condutas clínicas e perfil epidemiológico para casos suspeitos de

Coronavírus 2019nCoV.



Links de referência

Boletins Epidemiológicos/SVS (http://www.saude.gov.br/boletins-epidemiológicos)

Plano Resposta às Emergências em Saúde Pública (http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/ 

pdf/2014/outubro/07/plano-de-resposta-emergencias-saude-publica-2014.pdf) 

Guia de Vigilância em Saúde | Capítulo 1 - Influenza página 09 (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ 

publicacoes/guia_vigilancia_saude_4ed.pdf) 

Plano Brasileiro de Preparação para Enfrentamento de uma Pandemia de Influenza (http://bvsms. 

saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_brasileiro_ pandemia_influenza_IV.pdf) 

Guia para a Rede Laboratorial de Vigilância de Influenza no Brasil (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ 

publicacoes/guia_laboratorial_influenza_vigilancia_ influenza_brasil.pdf) 

Protocolo de Tratamento de Influenza (http:// portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/ abril/19/protocolo-

influenza-2017.pdf) 

http://www.saude.gov.br/boletins-epidemiologicos


1.Organização Mundial de Saúde. Relatório de situação – 6 novos coronavírus (SARS-CoV-2). Disponível em  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports;

2.Sociedade Brasileira de Infectologia. Informe sobre novo Coronavírus. Disponível em 

https://amb.org.br/noticias/informe-sobre-novo-coronavírus.

3.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim epidemiológico 01 COE .

REFERÊNCIAS: 
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https://amb.org.br/noticias/informe-sobre-novo-coronavírus
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