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Coronavírus: SARS-CoV2 



CORONAVÍRUS: VARIEDADE DE ESPÉCIES AFETADAS

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: QUADROS GRAVES E LETAIS

• 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%



MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

• O espectro clínico da infecção por coronavírus é diferente entre aqueles pacientes que 

fazem um quadro mais brando e não são internados em relação àqueles que são 

internados;

• Nos primeiros dias a dor de garganta, tosse seca, mialgias, e graus variados de febre 

são os principais sintomas;

• No decorrer dos primeiros 5-7 dias pode aparecer taquipneia, dispneia, com evolução 

para quadros mais graves respiratórios.



Estudo com os primeiros 28 casos de COVID-19 na Coréia do Sul:

Sintomas mais frequentes foram Febre, Tosse, Dor de Garganta, Mialgias

3 pacientes estavam assintomáticos

18 evoluíram para pneumonia

16 pacientes se infectaram no exterior e 10 pacientes foram infectados por esses 

casos índices



Estudo multicêntrico de coorte retrospectiva, adultos > 18 anos, em 2 

hospitais (Jinyintan e Wuhan) que receberam alta ou faleceram até 

31.01.2020 191 pacientes incluídos – 137 tiveram alta e 54 faleceram



Idade – mediana dos que faleceram em 69 anos

Comorbidades aumentaram o risco de mortalidade

Frequência respiratória acima de 24 incursões por minuto 

associada a maior mortalidade

Dados clínicos relacionados a mortalidade



Contagem absoluta de linfócitos abaixo de 800 –

76% dos que faleceram versus 26% naqueles 

sobreviventes

Troponina-I elevada – acima de 28 ng/mL 46% dos 

que faleceram versus 1% sobreviventes

D-dímero acima de 1ug/L – 81% dos que faleceram 

versus 24% sobreviventes

DADOS LABORATORIAIS RELACIONADOS A MORTALIDADE



PRINCIPAIS RESULTADOS

▪ 95% receberam antibióticos durante a internação;

▪ 21% receberam antivirais (Lopinavir/ritonavir);

▪ Mediana de tempo entre admissão e alta de 22 dias;

▪ Mediana de tempo entre admissão e óbito 18,5 dias;

▪ 32 pacientes foram submetidos a ventilação mecânica, dos quais 31 faleceram (97%);

▪ ECMO utilizada em 3 pacientes – todos faleceram;

▪ Sepse foi a complicação mais frequente;

▪ Dano cardíaco agudo em 59% dos que foram a óbito versus 1% dos que sobreviveram;

▪ Dano renal agudo em 50% dos que foram a óbito versus 1% dos que sobreviveram.



PRINCIPAIS RESULTADOS



DEFINIÇÕES DE CASOS DE SARS-COV2: DIAGNÓSTICO E NOTIFICAÇÃO



DEFINIÇÕES DE CASOS DE SARS-COV2



DIAGNÓSTICO CLÍNICO

▪ O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como uma síndrome gripal com 

alguns sintomas respiratórios altos, principalmente dor de garganta, e tosse. Pode 

evoluir com falta de ar e dispneia progressiva. A presença de febre é variável.

▪ Difere em certa medida do vírus Influenza por poucas manifestações gastrointestinais 

assim como cefaleia menos intensa;

▪ A medida que mais áreas no Brasil sejam acometidas progressivamente se reduzirá a 

relação com viagens internacionais ou mesmo para áreas locais de transmissão. No 

entanto esse vínculo ainda é importante para a investigação diagnóstica no momento;



DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

▪ O diagnóstico laboratorial para identificação do vírus SARS-CoV2 é realizado por meio das

técnicas de RT-PCR em tempo real;

▪ O material mais importante para identificação viral provém da coleta de material da garganta e

das narinas através de swabs;

▪ Material deve ser colocado em 1 tubo de transporte cedido pelo Laboratório central (Lacen);

▪ O Lacen no momento está testando amostras diretamente para o COVID-19 assim como outros

vírus respiratórios;

▪ É necessário notificar o caso para COVID-19 para prosseguir na realização da testagem

das amostras.



• Estratificar o paciente naqueles com quadro clínico leve a moderado, sem dificuldade

respiratória, dispneia, ou disfunções orgânicas;

• Esses pacientes podem ter alta, orientados quanto ao uso de medicações sintomáticas, e

procederem a isolamento domiciliar por 14 dias;

• No entanto esses pacientes devem ser orientados a retornarem as unidades de saúde se

apresentarem desconforto respiratório, frequência respiratória acima de 22 ipm, ou

descompensação de suas condições clínicas de base (e.g., diabetes, HAS, etc).

MANEJO CLÍNICO DE PACIENTES SOB SUSPEITA DE SARS-COV2: PACIENTES 

ESTÁVEIS, SEM PARÂMETROS CLÍNICOS DE GRAVIDADE OU DISFUNÇÕES



• Paciente  apresenta pelo menos um dos seguintes sintomas:

➔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;

MANEJO CLÍNICO DE PACIENTES SOB SUSPEITA DE SARS-COV2: CRITÉRIOS PARA 

ADMISSÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE



• Monitoramento não-invasivo com PA, FC, FR e SatO2;

• Acessos periféricos (preferencialmente 2) com gelco hidrolisado em um e solução de

eletrólitos no outro;

• Coleta de swabs como indicado por Nota Técnica do Lacen;

• Coleta de sangue para exames laboratoriais de suporte, hemoculturas e outros julgados

necessários;

• RX tórax, e preferencialmente, Tomografia de Tórax.

MANEJO CLÍNICO DE PACIENTES SOB SUSPEITA DE SARS-COV2: AÇÕES IMEDIATAS

NA ADMISSÃO DO PACIENTE



▪ Estratifique os pacientes quanto à idade e comorbidades para triagem mais rápida e eficaz;

▪ 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.

MANEJO CLÍNICO DE PACIENTES SOB SUSPEITA DE SARS-COV2: TERAPIA BÁSICA DE 

SUPORTE 



▪ 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;

▪ Segundo a Organização Mundial de Saúde a recomendação é a utilização da máscara cirúrgica para atendimentos de

pacientes não geradores de aerossóis, e a máscara N95/PPF2 somente para procedimentos que gerem aerossóis;

▪ O Ministério da Saúde indica o uso da máscara N95/PPF2 para todo tipo de atendimento ao paciente suspeito mas

possibilita o uso da máscara cirúrgica quando de sua não-disponibilidade

▪ 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;

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

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO E USO DE EPI’S EM PACIENTES SOB SUSPEITA DE SARS-COV2



MEDIDAS DE PRECAUÇÃO E USO DE EPI’S EM PACIENTES SOB SUSPEITA DE SARS-

COV2

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:

• 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



SITUAÇÃO ATUAL NO BRASIL: ATUALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM 07.03.2020

• 13 casos confirmados em São Paulo

• 2 casos confirmados no Rio de Janeiro

• 2 casos confirmados na Bahia – Feira de Santana – sendo 1 em paciente que se

contaminou na Itália, tendo passado por Milão e Roma, e o 2º. por transmissão direta

desse contato com sua empregada doméstica.

• 15 casos suspeitos ainda em investigação.

• 1 caso confirmado no Espirito Santo;

• 1 caso confirmado no Distrito Federal;



SITUAÇÃO ATUAL: ATUALIZADO PELO OMS EM 07.03.2020

• 101.927 casos confirmados da doença

• 3.486 óbitos

• Letalidade ➔ 3,4%

• Presente em 95 países



MODELAGEM MATEMÁTICA DOS CASOS NA CHINA: CRESCIMENTO LOGÍSTICO
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CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO NA BAHIA



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;

➢ 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 (COVID-19) 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.

➢ 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/2019-ncov

➢ 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


PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIAS PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS 

- COVID-19

Objetivo Geral

✓ Preparar a resposta rápida e coordenada para enfrentamento do Novo Coronavírus no estado da 

Bahia.

❖Ações da Vigilância em Saúde

❖Ações da ANVISA

❖Ações de Atenção em Saúde

❖Ações de Comunicação

❖Ações de Gestão



REDE DE REFERÊNCIA HOSPITALAR PARA OS CASOS SUSPEITOS DE INFECÇÃO PELO 

NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO ESTADO DA BAHIA

Classificação de Risco – baseada no Protocolo de Tratamento da Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG)



REDE HOSPITALAR NO ÂMBITO DO SUS E FLUXO DE REFERÊNCIA

Referência secundária - 20 regiões com rede

hospitalar de referência para os casos

classificados como “vermelho” ou

“amarelo”.

Referência terciária - 01 referência estadual

para os casos mais graves.



REDE HOSPITALAR NO ÂMBITO DO SUS E FLUXO DE REFERÊNCIA

Instituto Couto Maia (ICOM)

✓ Unidade hospitalar de referência terciária com atendimento exclusivamente regulado pela

Central Estadual de Regulação



SERVIÇO DE REFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DIAGNÓSTICO

O diagnóstico laboratorial  - LACEN/BA

Kit Vírus Respiratório - descentralizados para as

unidades de saúde (Unidades Sentinelas, UPA,

Hospitais, Unidades de Urgência e Emergência) do

estado, NRS e LMRR e LERR.

Solicitação do Kit – lacen.coreplan@saude.ba.gov.br

Composição do kit: 01 tubo de Falcon com Meio L15  e 3 

Swabs de Rayon e 01 Folheto de orientações para coleta.



Ações propostas

✓ Preparar a resposta rápida e coordenada para enfrentamento do Novo Coronavírus (COVID-

19) nas Regionais de Saúde do Estado da Bahia.

Ação estadual 

✓ Reunir com gestores municipais para comunicar a situação epidemiológica e definir ações 

locais complementares às ações estaduais. 

PLANO DE AÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 

(COVID-19) NAS REGIONAIS DO ESTADO DA BAHIA 



Ação municipal

✓ Divulgar e discutir a Nota Técnica Conjunta DIVEP/LACEN/SESAB nº 01 de 2020,

com as equipes de saúde local (PSF, hospitais e maternidade) a fim ampliar a

sensibilidade para notificação imediata de casos suspeitos de Coronavírus (COVID-19).

✓ Realizar Busca Ativa casa a casa de contactantes de casos suspeitos na área

delimitada para orientação sobre a conduta frente aos contatos próximos.

✓ Implantar a notificação negativa diária, estabelecendo um fluxo de informação entre

as unidades de saúde do município com a SMS e, desta, com o NRS/DIVEP.

PLANO DE AÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 

(COVID-19) NAS REGIONAIS DO ESTADO DA BAHIA 



Ação municipal

✓ Notificar casos suspeitos no FormSUScap 2019-nCoV (http://bit.ly/2019-ncov), além

da notificação imediata por telefone ao NRS/DIVEP.

✓ Implantar a Sala Municipal de Situação de Saúde com a participação das diversas

secretarias municipais, sob a coordenação do estado, a fim de estabelecer e realizar

ações intersetoriais adequadas e oportunas, a fim de reduzir complicações e danos

ocasionados pelo vírus SARS-CoV-2.

✓ Realizar ações de educação em saúde no município para ação imediata.

Plano de ação para enfrentamento da Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) nas 

Regionais do estado da Bahia 



Ações de Comunicação

Ação municipal

✓ Identificar pessoas-chave para esclarecimentos à população e imprensa local, quando

necessário.

✓ Buscar aproximação com as assessorias de comunicação do município para alinhamento do

discurso visando passar a informação, sem causar pânico à população.

Ação estadual e municipal

✓ Elaborar Boletins Informativos para os meios de comunicação, equipes locais e população em

geral.

PLANO DE AÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 

(COVID-19) NAS REGIONAIS DO ESTADO DA BAHIA 



Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar - NVEH

✓ A Bahia possui 38 NVEH - 15 Leste, 03 Sudoeste, 07 Centro - Leste, 05 Sul, 02 Norte, 02 

Oeste, 02 Extremo-sul, 01 Nordeste.

✓ Os NRS devem sensibilizar os NVEH, repassando as informações dessa reunião com o

objetivo de detectar de modo oportuno os casos suspeitos de COVID-19.

✓Os NVEH devem orientar os profissionais de saúde do estabelecimento quanto à situação

epidemiológica do COVID-19 na Bahia para que fiquem alerta no aparecimento de casos

suspeitos.

✓Núcleos Regionais de Saúde devem articular com a CCIH.

PLANO DE AÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 

(COVID-19) NAS REGIONAIS DO ESTADO DA BAHIA 




