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1. INTRODUÇÃO  

 

Este documento apresenta o Plano de Contingência do município de Tabuleiro do 

Norte para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) referente ao ano de 

2020, seguindo orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e protocolos do 

Ministério da Saúde (MS),  para situações emergenciais definindo o nível de resposta e a 

estrutura de comando correspondente a cada situação vivenciada.   

 Este plano apresenta dados epidemiológicos e ações apresentadas em níveis de 

ativação. A construção deste Plano de Contingência foi realizada de forma integrada entre 

os diversos setores da secretária de saúde do município de Tabuleiro do Norte tornando o 

trabalho coeso. 

O novo coronavírus (COVID-19) é um vírus identificado como a causa de um 

surto de doença respiratória detectado pela primeira vez em Wuhan, China. No início, 

muitos dos pacientes do surto na China, teriam algum vínculo com um grande 

mercado de frutos do mar e animais, sugerindo a disseminação de animais para 

pessoas. No entanto, um número crescente de pacientes supostamente não teve 

exposição ao mercado de animais, indicando a ocorrência de disseminação de pessoa 

para pessoa. 

No momento, ainda não está claro o quão fácil ou sustentável esse vírus está se 

espalhando entre as pessoas. O coronavírus pertence a uma grande família de vírus, 

comuns em diferentes espécies de animais, incluindo camelos, gado, gatos e 

morcegos. Raramente, os coronavírus podem infectar humanos e depois se disseminar 

entre pessoas como o que ocorre na Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-

CoV) e na Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS).  

Para infecções confirmadas pelo novo coronavírus (COVID-19), há relatos de 

pessoas com sintomas leves e outras com sintomas muito graves, chegando ao óbito, 

em algumas situações.  

De acordo com a Nota Técnica de orientações para serviços de saúde: medidas 

de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos 

suspeitos ou confirmados de infecção pelo novocoronavírus (COVID-19) – 17.02.2020,  

os sintomas mais comuns dessas infeções podem incluir 4 sintomas respiratórios: 

tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais e febre (a febre pode não 
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estar presente em alguns pacientes, como aqueles que são muito jovens, idosos, 

imunossuprimidos ou tomam medicamentos para diminuir a febre).  

Atualmente, acredita-se que os sintomas do novo coronavírus (COVID-19) podem 

aparecer em apenas em até 14 dias após a exposição. Isso baseia-se no que foi visto 

anteriormente como o período de incubação do vírus MERS-CoV (2012). Ainda há 

muito para aprendermos sobre a transmissibilidade, a gravidade e outros recursos 

associados 2019-nCoV e as investigações estão em andamento em todo o mundo. 

Ainda não existe vacina para prevenir a infecção pelo novo coronavírus (COVID-19). A 

melhor maneira de prevenir esta infecção é adotar ações para impedir a propagação 

desse vírus. 
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2. OBJETIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

3.1. Geral 

- Planejar e vializar as ações de prevenção e controle da doença de modo oportuno e 

eficaz diante a identificação de casos suspeitos no município de Tabuleiro do Norte-CE. 

 

3.2. Específicos 

- Descrever estratégias de identificação oportuna de casos suspeitos, conforme   

preconizado pelo Ministério da Saúde (MS), no sentido de controlar e reduzir a 

disseminação do 2019-nCoV no País;  

- Orientar e recomendar medidas de controle e prevenção da doença, de forma ativa, 

imediata e oportuna;  

- Definir responsabilidades e prioridades na esfera municipal local (vigilância em saúde, 

assistência, suporte laboratorial, comunicação e gestão); 

- Definir fluxos de referências para atendimento aos casos suspeitos de infecção pelo 

novo Coronavírus, na rede municipal de saúde e com a rede de referência definida pela 

Superintendência do Litoral Leste Jaguaribe e Secretaria Estadual de Saúde.  
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3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

 

 

O município de Tabuleiro do Norte está situado a leste do Estado do Ceará, na 

divisa com o Rio Grande do Norte, mais especificamente na Mesorregião do Jaguaribe, na 

Microrregião do Baixo Jaguaribe, no Vale do Jaguaribe, a 211 km da capital cearense. Com 

uma população de 30.378 habitantes (IBGE, 2016) e uma área de 861,838km. Nesse 

contexto, a equipe multidisciplinar estabelecida para elaboração deste plano, vem 

definindo estratégias de medidas a serem tomadas em caso de aparecimento de 

suspeitos. 

O município de Tabuleiro do Norte adotou um modelo de saúde priorizando a 

prevenção e voltado para a Vigilância a Saúde. O propósito é consolidar a Estratégia de 

Saúde da Família(ESF) como forma de organização da Atenção Primária, e 

consequentemente, de todo o sistema de saúde, não restrigindo este nível de atenção à 

oferta de elenco de procedimentos, mas a um conjunto de ações que contemple a 

integralidade da atenção, resultando na qualidade de vida e propiciando melhora nas 

condições de saúde da comunidade.   

O quadro de saúde do município é composto por 11 unidades de Atenção Primária, 

1 Centro de Fisioterapia, 1 NASF, 1 CAPS, 1 Equipe do Melhor em Casa e 1 Hospital 

(Hospital e Maternidade Celestina Colares), que dispõe de 63 leitos hospitares, onde 11 

são de retaguarda (caso de epidemia) e 1 leito de isolamento.  

A Assistência Farmacêutica compreende os três componentes: básico, estratégico e 

especializado sob a gestão descentralizada da Central de Abastecimento Framacêutico – 

CAF, distribuindo os medicamentos nas Unidades de Atenção Primária, respeitando a 

Relação Nacional de Medicamentos – RENAME.  

A Vigilância em Saúde atua efetivamente de maneira transversal nos três níveis de 

complexidade, através dos Núcleos de Vigilância Epidemiológica – VIGEP, Controle de 

Doenças – Endemias e Vigilância Sanitária e Ambiental – VISA. 

A Gestão Estratégica e Participativa conta com a ouvidoria SUS local e pontos 

descentralizados nas Unidades de Saúde sob a gestão municipal e o Controle de 

Avaliação, Regulação e Auditoria.    
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Devido a situação de pandemia decretada do Novo Coronavírus (2019-nCoV), a 

circulação do vírus pode está em todas as partes do mundo, o que surge uma maior 

probabilidade de propagação viral no município em tela. Desta maneira, a Prefeitura 

Municipal de Tabuleiro do Norte, através da Secretaria Municipal de Saúde, elabora um 

Plano de Contingência no sentido de controlar a entrada e disseminação do vírus, 

incluindo estratégias de vigilância epidemiológica, hospitalar, laboratorial, dentre outros. 

      O plano em tela será atualizado conforme necessidade. 
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4. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DO NOVO CORONAVÍRUS 

 

4.1 - CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DA COVID-19 NO MUNDO 

 No mundo, até o dia 12 de março de 2020, foram confirmados 125.048 casos de 

COVID-19, sendo 6.729 novos. Na China foram confirmados 80.981 (64,8%) casos com 

3.173 óbitos (3,9%). Fora da China foram registrados 44.067 (35,2%) casos 

confirmados, com 1.440 (3,3%) óbitos, em 117 países/territórios/áreas. Quatro novos 

países/ territórios/ áreas da OMS (Polinésia Francesa, Turquia, Honduras e Costa do 

Marfim) reportaram casos de COVID-19 nas últimas 24 horas.  

 

4.2 - SITUAÇÃO DA COVID-19 NO BRASIL  

No Brasil, 1.422 casos suspeitos de COVID-19 estão em investigação, 77 casos 

confirmados, sendo 42 (54,5%) no estado de São Paulo, 16 (20,8%) no Rio de Janeiro, 

06 (7,8%) no Paraná, 04 (5,2%) no Rio Grande do Sul, 02 (2,6%) na Bahia, 02 (2,6%) no 

Distrito Federal, 02 (2,6%) em Pernambuco, 01 (1,3%) no Espírito Santo, 01 (1,3%) em 

Minas Gerais e 01 (1,3%) em Alagoas, até 12 de março de 2020. 

 

4.3 - SITUAÇÃO NO CEARÁ 

No Ceará, até o dia 12 de março de 2020, foram notificados 82 casos para 

COVID-19, destes, 62 (75,6%) descartados e 20 (24,4%) encontram-se em investigação. 

Os municípios de residência dos casos em investigação são Aquiraz, Caucaia, Crato, 

Fortaleza e Quixadá. Dentre os casos suspeitos, 18 (90,0%) tiveram histórico de 

deslocamento internacional para locais com transmissão da doença e 02 (10,0%) são 

contatos próximos. 

 

4.4 – SITUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE 

Até a data de 13 de março de 2020, data da elaboração do presente plano, não 

foi registrada a ocorrência de casos suspeitos ou confirmados no município. 
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5. AGENTE ETIOLÓGICO  

         Pertencente à família Coronaviridae, gênero Coronavírus, subdividido em três 

grupos principais, com base em propriedades genéticas e sorológicas. 

Cada grupo inclui muitos vírus que causam problemas de doença no homem, animais 

ou aves1,2,7 . 

• Ordem: Nidovirales 

• Família: Coronaviridae 

• RNA vírus 

•  n e   o em mamí eros e aves 

 

 

6. RESERVATÓRIO E MODO DE TRANSMISSÃO  

A maioria dos coronavírus geralmente infectam apenas uma espécie animal ou 

pelo menos um pequeno número de espécies proximamente relacionadas. Porém, 

alguns coronavírus, como o SARS-CoV são zoonóticos, transmitidos entre animais e 

pessoas.  

O reservatório animal para o SARS-CoV é incerto, mas parece estar relacionado 

com morcegos.Também existe a probabilidade de haver um reservatório animal para o 

MERS-CoV que foi isolado de camelos e de morcegos.  

As investigações sobre transmissão do novo coronavírus ainda estão em 

andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por 

contato está ocorrendo. É importante observar que a disseminação de pessoa para 

pessoa pode ocorrer de forma continuada.  

Apesar disso, a transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por 

contato pessoal com secreções contaminadas, como:  

• Gotí ulas de saliva;  

• Espirro;  

• Tosse;  

• Se re  o naso aríngea;  

• Contato com pessoa doente;  

• Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a 

boca, nariz ou olhos.  

 

 

7. PERÍODO DE INCUBAÇÃO  

Estima-se que o período de incubação seja de 2 a 14 dias.  

 

 

8. SUSCETIBILIDADE  

Existe suscetibilidade geral em todos os grupos, com idosos e pessoas com 

doenças preexistentes com maior probabilidade de se tornarem casos graves.  
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9. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS  

Os sinais e sintomas clínicos do Novo Coronavírus são principalmente 

respiratórios, semelhantes a um resfriado. Porém, podem causar infecção do trato 

respiratório inferior, como as pneumonias. Os principais sintomas são:  

 Febre; 

 Tosse 

 Dificuldade para respirar.  

 Alguns casos podem apresentar sintomas gastrointestinais e pneumonias.  

        Embora a maioria das pessoas infectadas apresente sintomas leves a moderados, 

o Novo Coronavírus pode provocar sintomas mais graves e, inclusive levar à morte.  

No entanto, até o momento, as formas mais graves têm se manifestado em 

populações já reconhecidamente vulneráveis a outros vírus respiratórios, como idosos, 

crianças, pessoas com doenças crônicas ou imunossuprimidas. 

 

 

10. DEFINIÇÃO DE CASO OPERACIONAIS  

 

Situação 1:  

VIAJANTE: pessoa que apresente febre E pelo menos um dos sinais ou sintomas 

respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou 

conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de 

cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E com histórico de viagem 

para país comtransmissão sustentada OU área com transmissão local nos últimos 14 dias.  

 

Situação 2:  

CONTATO PRÓXIMO: pessoa que apresente febre OU pelo menos um sinal ou sintoma 

respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou 

conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de 

cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E histórico de contato com 

caso suspeito ou confirmado para COVID-19, nos últimos 14 dias.  

 

Situação 3:  

CONTATO DOMICILIAR: pessoa que manteve contato domiciliar com caso confirmado por 

COVID-19 nos últimos 14 dias E que apresente febre OU pelo menos um sinal 11 ou sintoma 

respiratório ( tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou 

conjutival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de 

cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia). Nesta situação é 

importante observar a presença de outros sinais e sintomas como: fadiga, mialgia/artralgia, 

dor de cabeça, calafrios, manchas vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos aumentados, 

diarreia, náuseas, vômito, desidratação e inapetência. 
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11. ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA 

 

11.1 Centro de Operações de Emergência em Saúde do Novo Coronavírus (COE-

nCoV)  

O COE10 é o responsável pela coordenação das ações de resposta às emergências 

em saúde pública, incluindo a mobilização de recursos para o restabelecimento dos 

serviços de saúde e a articulação da informação entre as três esferas de gestão do SUS, 

sendo constituído por profissionais das Coordenações Gerais e Áreas Técnicas da 

Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde, bem como gestores de outras 

instituições envolvidas na resposta e com competência para atuar na tipologia de 

emergência identificada.  

A sua estruturação permite a análise dos dados e das informações para subsidiar a 

tomada de decisão dos gestores e técnicos, na definição de estratégias e ações 

adequadas e oportunas para o enfrentamento de emergências em saúde pública.  

O Secretário de Saúde do Estado é o responsável pela ativação do COE, com base 

no parecer técnico  emitido em sala de situação, definindo o nível da emergência (I, II, 

III).  

O COE poderá ser ativado quando o evento representar risco à saúde pública seja 

pela probabilidade de propagação estadual ou pela superação da capacidade de 

resposta local. O COE deve responder de forma oportuna e proporcional às situações 

de emergência em saúde pública, realizando o planejamento, organização, 

coordenação, avaliação e execução das ações de resposta. 

 

11.2 Organização da Resposta Às Emergências Em Saúde Pública Segundo Nível 

De Ativação  

 

11.2.1 Níveis de Ativação e Atividades  

A ativação do COE depende das informações disponíveis sobre o evento, incluindo 

a avaliação de risco do evento (natureza e magnitude), que será feito considerando 

riscos, ameaças e vulnerabilidades para cada tipo de emergência nos Planos de 

Contingência específicos.  

Quando da ativação do COE, o Secretário de Saúde do Estado deverá identificar o 

nível a ser ativado:  

 Nível de Ativação 1 - Alerta: Nível de resposta de Alerta corresponde a uma 

situação em que o risco de introdução do 2019-nCoV no Brasil seja elevado e não 

apresente casos suspeitos.  

 Nível de Ativação 2 – Perigo Iminente: Corresponde a uma situação em que há 

confirmação de caso suspeito. Neste nível de resposta a estrutura do COE será 

ampliada com a presença de órgãos fora do setor saúde, mas que tenham relação com 

a resposta coordenada ao evento.  
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 Nível de Ativação 3 – Emergências de Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN): Corresponde a uma situação em que há confirmação de transmissão local do 

primeiro caso de Coronavírus (2019-nCoV), no território nacional, ou reconhecimento 

da declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS).  

Diante da ocorrência de casos suspeitos de 2019-nCoV no Brasil, o MS ativou o 

COE a nível federal no dia 22 de janeiro de 2020 e a Secretaria da Saúde do Estado do 

Ceará instituiu o COE no dia 30 de janeiro de 2020, o COE é composto por 

representantes das áreas técnicas relacionadas a emergência de saúde que está 

ocorrendo e tem como objetivo monitorar os casos suspeitos de 2019-nCoV no estado 

e articular intersetorialmente ações de prevenção e controle da doença. 

 

 

12. CONTATO PRÓXIMO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19 

 

✓ Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos);  

✓ Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por 

exemplo, sendo tossida, tocando tecidos de papel usados com a mão nua);  

✓ Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância 

inferior a 2 metros;  

✓ Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de 

reunião, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 

metros;  

✓ Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuida diretamente de um caso COVID-19 ou 

trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso COVID- 19 sem 

equipamento de proteção individual recomendado (EPI) ou com uma possível violação do EPI;  

✓ Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos (em qualquer direção) de 

um caso confirmado de COVID-19, seus acompanhantes ou cuidadores e os tripulantes que 

trabalharam na seção da aeronave em que o caso estava sentado. 

 

 

13. NOTIFICAÇÕES  

A notificação de pacientes suspeitos de COVID-19 deverá obedecer 

rigorosamente aos critérios de definição de caso e ser realizada pela unidade de 

atendimento ao paciente, tanto a nível hospitalar como a nível de Atenção Primária à 

Saúde. 

A noti i a  o imediata deve ser reali ada pelo meio de  omuni a  o mais r pido 

disponível  em at      oras a partir do  on e imento de CASO   E SE EN  A RE NA 

 EF N   O  E S S E TO  

Os casos suspeitos de infecção por 2019-nCoV devem ser comunicados 

imediatamente pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento, ao Centro de 

Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) nos telefones (85) 3101.4860 
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ou (85) 98724.0455 (Plantão epidemiológico 24h) ou ainda pelo e-mail: 

cievsceara@gmail.com 

 
Os indivíduos próximos que manifestarem sintomas devem ser orientados a 

procurar imediatamente o serviço de saúde. O monitoramento dos casos suspeitos e 

dos contactantes deverá ser por 14 dias. 

 

 

14. ANÁLISE LABORATORIAL DOS CASOS SUSPEITOS 

A realização do diagnóstico laboratorial para detecção do novo coronavírus 

(2019-nCov) está sendo realizado somente nos Centros Nacionais de Influenza:  

 Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo da Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ/RJ)  

 Laboratório de Vírus Respiratórios do Instituto Evandro Chagas 

(IEC/SVS/MS)  

 Laboratório de Vírus Respiratórios do Instituto Adolfo Lutz (IAL/SES-SP). 

O diagnóstico diferencial para Influenza e outros vírus respiratórios está sendo 

realizado no Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN).  

Deve ser realizada coleta de swabs combinados (nasal/oral), ou amostra de 

secreção respiratória inferior (escarro ou lavado traqueal ou lavado bronco alveolar), 

ou aspirado de nasofaringe (ANF) de todos os casos que se enquadrem nos critérios de 

suspeição clínica e ou epidemiológico.  

Para solicitação dos kits de coleta de amostras de swabs combinados contatar o 

LACEN através de ofício. Os kits serão disponibilizados para o município, mediante 

memorando de solicitação. Os kits devem ser mantidos no congelador da geladeira de 

insumos. 

As amostras devem ser en amin adas ao  ACEN  ap s o  adastramento da 

notificação e solicitação de exame no Sistema de Gerenciamento do Ambiente 

Laboratorial (GAL). 

As amostras devem vir acompanhadas da Ficha de notificação para casos 

suspeitos de Novo Coronavírus(2019-nCoV), disponível em na página:  

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=53635 

 ara  onsulta aos resultados  a unidade demandante dever  consultar o GAL. 25 

7.1. 

Um profissional do Hospital e Maternidade Celestina Colares e os funcionários do 

Laboratório Municipal Maria Alves Maia, serão capacitados no dia 17/03/2020, em 

mailto:cievsceara@gmail.com
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Limoeiro do Norte, para coleta, armazenamento e transporte de amostra para 

identificação do vírus SARS-COV-2 para confirmação ou descarte de COVID-19. 

 

14.1 - Orientações para coleta, acondicionamento e transporte  

Em serviços de saúde PÚBLICOS, é necessária a coleta de 1 (uma) amostra 

respiratória. A realização de coleta de amostra est  indi ada sempre  ue o orrer  aso 

suspeito de     -nCo   A  oleta dever  ser reali ada  pre eren ial  at  o    dia  

podendo ser estendida até o 7º dia, por profissional de saúde devidamente treinado e 

em uso de equipamento de proteção individual (EPI) apropriados: avental 

impermeável e descartável, óculos de proteção, gorro, luvas e máscara (N95 ou PFF2). 

7.1.1  

O resonsável técnico do laboratório municipal e a gerente de enfermagem do 

hospital local irão receber capacitação para coleta de amostra com o swab em período 

oportuno. Treinamento agendado para o dia 17/03/2020 às 8h na Superintendência da 

10ª Regional de Saúde Litoral Leste/Jaguaribe.  

 

14.2 - Coleta de SWAB combinado (nasal/oral)  

 

 Introduzir o swab de rayon na cavidade nasal (cerca de 5 cm), 

direcionando para cima (direção dos olhos), com uma angulação de 30 a 

45° em relação ao lábio superior. Após a introdução, esfregar o swab com 

movimentos circulares delicadas, pressionando-o contra a parede lateral 

do nariz (em direção a orelha do paciente).  

 Remover o swab do nariz do paciente e introduzi-lo imediatamente no 

meio de transporte (MEM).  

 Colher swab nas duas narinas (uma em cada narina).  

 Colher o terceiro swab na área posterior da faringe e tonsilas, evitando 

tocar na língua. Após a coleta, inserir os três swabs em um mesmo frasco 

contendo o meio de transporte viral. Rotular a amostra no tubo de 

transporte MEM com o nome completo do paciente.  

 Deverão ser colhidos 3 swabs de rayon sendo 1 nasofaringe direito, 1 

nasofaringe esquerdo e 1 orofaringe para cada meio de transporte 

(MEM).  

 As amostras serão processadas para vírus respiratórios no LACEN e 

encaminhadas ao Laboratório de referência nacional para ser processada 

para 2019-nCoV.  

 As amostras coletadas devem ser mantidas sob refrigeração (4 a 8ºC) e 

devem ser encaminhadas ao LACEN, em caixa térmica com gelo reciclável 

e acompanhadas da ficha epidemiológica devidamente preenchida.  

 As amostras deverão chegar ao LACEN em até 24 horas após a coleta.  
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 Excepcionalmente, estas poderão ser estocadas e preservadas entre 4-

8ºC, por período em até 72 horas. 

 

14.3 - Amostra de secreção respiratória inferior (escarro ou lavado traqueal ou 

lavado bronca alveolar), ou aspirado de nasofaringe (ANF). 

 Após a coleta enviar o material imediatamente para o LACEN ou no máximo 24 

horas sob refrigeração de 4 a 8°C. Conservar o material na geladeira por até 72h .  

 

 

15. MEDICAÇÃO  

 

Até o momento, não há medicamento específica para o tratamento da Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). No entanto, medidas de suporte devem 

ser implementadas, tratamento dos sintomas. 

Em caso de suspeita para Influenza, não retardar o início do tratamento com 

Fosfato de Oseltamivir. Este medicamento faz parte do Componente Estratégico da 

Assistência Farmacêutica (CESAF) distribuído gratuitamente pelo MS às Secretarias de 

Saúde Estaduais.  

Apresentações do Fosfato de Oseltamivir (Tamiflu®), cápsulas de 30mg, 45mg e 

comprimido de 75mg. 

 

 

        16. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

O serviço de saúde deve garantir que as políticas e práticas internas minimizem a 

exposição a patógenos respiratórios, incluindo o novo coronavírus (COVID-19).  

As medidas devem ser implementadas antes da chegada do paciente ao serviço de 

saúde, na chegada, triagem e espera do atendimento e durante toda a assistência 

prestada.  

 

✓ Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não 

houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.  

✓ Evitar tocar 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. 

 

16.1 - Atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e transporte 

interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados. 
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O município conta com a Unidade Básica do SAMU e transportes sanitários para 

utilização em nível municipal e intermunicipal. 

Os condutores e demais profissionais serão orientados para condução dos pacientes com 

utilização de biossegurança para prevenção e controle do COVID-19. 

Conforme as informações atuais disponíveis, sugere-se que a via de transmissão 

pessoa a pessoa do novo coronavírus (COVID-19) é via gotículas respiratórias ou 

contato. Qualquer pessoa que tenha contato próximo (dentro de 1 metro) com alguém 

que tenha sintomas respiratórios (por exemplo, espirros, tosse, etc.) está em risco de 

ser exposta a gotículas respiratórias potencialmente infecciosas.  

Portanto, deve-se:  

 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 e 

seguindo procedimento operacional padrão definido para a atividade de 

limpeza e desinfecção do veículo e seus equipamentos. 

 sempre notificar previamente o serviço de saúde para onde o caso suspeito 

ou confirmado será encaminhado.  

 

Observação: Deve-se evitar o transporte interinstitucional de casos suspeitos ou 

confirmados. Se a transferência do paciente for realmente necessária, este deve 

utilizar máscara cirúrgica, obrigatoriamente. 

 

Figura 1: Recomendação de medidas a serem implementadas para prevenção e 

controle da disseminação do novo coronavírus (COVID-19) durante o atendimento pré-

hospitalar móvel de urgência (OMS, 28.01.2020). 

CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS E 

ACOMPANHANTES 

-usar máscara cirúrgica;  

-usar lenços de papel (tosse, espirros, 

secreção nasal);  

-higiene das mãos frequente com água e 

sabonete líquido ou preparação alcoólica 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE -higiene das mãos com preparação 

alcoólica;  

-gorro;  

-óculos de proteção ou protetor facial; - 

máscara cirúrgica;  

-avental;  

-luvas de procedimento;  

 

Observação: os profissionais de saúde 
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deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou 

equivalente, ao realizar procedimentos 

geradores de aerossóis como por 

exemplo, intubação ou aspiração 

traqueal, ventilação não invasiva, 

ressuscitação cardiopulmonar, ventilação 

manual antes da intubação, coletas de 

amostras nasotraqueais. 

PROFISSIONAIS DE APOIO, CASO 

PARTICIPEM DA ASSISTÊNCIA DIRETA AO 

CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO 

-higiene das mãos;  

-gorro; 

-óculos de proteção ou protetor facial;  

-máscara cirúrgica;  

-avental;  

-luvas de procedimento. 

        

    16.2- Atendimento na Atenção Primária à Saúde, Hospital municipal e referêcia 

secundária e terciária  

               No município de Tabuleiro do Norte, as Unidades de Atenção Primária podem receber 

os pacientes com casos suspeitos, realizar o primeiro atendimento conforme protocolo do 

Ministério da Saúde que encontra-se, em anexo. O Hospital e Maternidade Celestina Colares, 

atenderá os pacientes para fazer coleta de identificação de SARS-COV-2, bem como 

atendimento de pacientes por demanda espontânea e os pacientes encaminhados das 

Unidades de Atenção Primária à Saúde. O local de coleta será o Hospital e Maternidade 

Celestina Colares, após capacitação com a técnica adequada. Para tais atendimentos sugere-se 

instituir orientações mencionadas abaixo. 

Ao agendar consultas, deve-se instruir os pacientes e acompanhantes a 

informar na chegada ao serviço se tiverem sintomas de alguma infecção 

respiratória (por exemplo: tosse, coriza, febre e dificuldade para respirar) e tomar 

as ações preventivas apropriadas, como usar máscara cirúrgica a partir da entrada 

do serviço, se puder ser tolerada. Para indivíduos que não podem tolerar uma 

máscara cirúrgica devido por exemplo, a secreção excessiva ou falta de ar, deve-se 

orientá-lo a aplicar rigorosamente a higiene respiratória, ou seja, cobrir a boca e o 

nariz quando tossir ou espirrar com papel descartável e realizar a higiene das 

mãos. Se um caso suspeito ou confirmado chegar via transporte móvel de urgência 

os profissionais que realizaram o atendimento pré-hospitalar devem comunicar 

sobre os sintomas para o serviços de atendimento ambulatorial ou de pronto 

atendimento.  
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As seguintes medidas devem ser seguidas pelos serviços de saúde que prestam 

atendimento ambulatorial ou de pronto atendimento aos casos suspeitos ou 

confirmados pelo novo coronavírus (COVID-19):  

 Estabelecer critérios de triagem para identificação e pronto atendimento 

dos casos; 

 Orientar os profissionais de saúde quanto às medidas de precaução a 

serem adotadas;  

 Disponibilizar máscara cirúrgica para os pacientes e acompanhantes e 

prover condições para higiene das mãos; 

 Casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) devem 

permanecer preferencialmente em área separada até a consulta ou 

encaminhamento para o hospital, caso necessário; 

 Orientar 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;  

 Prover lenço descartável para higiene nasal na sala de espera. Prover 

lixeira com acionamento por pedal para o descarte de lenços.  

 Prover dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das 

mãos (sob as formas gel ou solução) nas salas de espera 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.  

 Manter os ambientes ventilados.  

 Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como 

canetas, pranchetas e telefones.  

 Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do consultório e de 

outros ambientes utilizados pelo paciente.  
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 Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para 

saúdeque tenha sido utilizado na assistência ao paciente.  

 Se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro 

serviçode saúde, sempre notificar previamente o serviço referenciado.  

  

16.3 - Na chegada, triagem e espera de atendimento no serviço de saúde  

O serviço de saúde deve adotar medidas para garantir que todos os casos 

suspeitos ou confirmado de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) ou outra 

infecção respiratória (por exemplo, febre e tosse) sigam os procedimentos de 

higiene respiratória, etiqueta da tosse e higiene das mãos durante todo o período 

que permanecerem na unidade.  

Podem ser utilizados alertas visuais (por exemplo, cartazes, placas e pôsteres) 

na entrada dos serviços de saúde e em locais estratégicos (por exemplo, áreas de 

espera, elevadores e lanchonetes) para fornecer aos pacientes e 

acompanhamentes/visitantes as instruções sobre higiene das mãos, higiene 

respiratória e etiqueta da tosse.  

As instruções devem incluir o uso das máscaras cirúrgicas para cobrir o nariz e a 

boca ao tossir ou espirrar e a higiene das mãos. Garanta que pacientes com 

sintomas suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) ou outra 

infecção respiratória (por exemplo, febre e tosse) não fiquem esperando 

atendimento entre outros pacientes.  

Identifique um espaço separado e bem ventilado que permita que os pacientes 

em espera sejam separados e com fácil acesso a suprimentos de higiene 

respiratória e higiene das mãos.  

De acordo com o que se sabe até o momento, as seguintes orientações devem 

ser seguidas pelos serviços de saúde:  

a) Garanta a triagem e o isolamento rápidos de pacientes com sintomas 

suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) ou outra infecção 

respiratória (por exemplo, febre e tosse):  

 Identifique os pacientes em risco de ter infecção pelo novo coronavírus 

(COVID-19) antes ou imediatamente após a chegada ao estabelecimento 

de saúde.  

 Implementar procedimentos de triagem para detectar pacientes sob 

investigação para o novo coronavírus (COVID-19) durante ou antes da 

triagem ou registro do paciente: garantir que todos os pacientes sejam 
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questionados sobre a presença de sintomas de uma infecção 

respiratória e histórico de viagens para áreas com transmissão do novo 

coronavírus (COVID-19) ou contato com possíveis pacientes com o novo 

coronavírus (COVID-19).  

b) Oriente adequadamente a realização da higiene respiratória e etiqueta da 

tosse (por exemplo, colocando uma máscara facial sobre o nariz e a boca do 

paciente) e isole o caso suspeito ou confirmado em uma sala.  

 Forneça suprimentos para higiene respiratória e etiqueta da tosse, 

incluindo condições para a higiene das mãos e forneça máscaras 

cirúrgicas, nas entradas dos serviços de saúde, salas de espera de 

pacientes, etc.:  

c) Oriente sobre a necessidade da higiene das mãos frequente com água e 

sabonete ou preparação alcoólica, por pelo menos 20 segundos. 

d) Oriente que os pacientes e profissionais de saúde devem evitar tocar olhos, 

nariz e boca com as mãos não lavadas.  

e) Realize a limpeza e desinfecção de objetos e superfícies tocados com 

frequência pelos pacientes e equipes assistenciais.  

f) Oriente 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 EPI contaminados ou com as mãos 

contaminadas.  

g) Oriente 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.  

Atenção: Não se deve circular pelo serviço de saúde utilizando os EPI. Estes devem 

ser imediatamente removidos após a saída do quarto, enfermaria ou área de 

isolamento.  

 

16.4 - Durante a assistência à saúde  

Devem ser seguidas as seguintes orientações de Precauções durante a 

assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados:  

1. Garantir triagem, reconhecimento precoce e controle da fonte (isolar 

pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) 
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       2. Utilizar precauções padrão para todos os pacientes: As precauções padrão 

assumem que todas as pessoas estão potencialmente infectadas ou colonizadas 

por um patógeno que pode ser transmitido no ambiente de assistência à saúde e 

devem ser implementadas para todos os casos suspeitos ou confirmados. Deve-se 

prestar muita atenção às capacitações sobre a colocação e retirada seguras de 

qualquerEPI;  

3. Implementar precauções adicionais (para gotículas e contato) para casos 

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

4. Implementar precauções para aerossóis em situações especiais:  

• Alguns pro edimentos reali ados em pa ientes  om in e   o suspeita ou 

confirmada pelo novo coronavírus (COVID-19) podem gerar aerossóis (como por 

exemplo, 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). Para esses 

casos, devem ser adotadas as Precauções para Aerossóis.  

• Os pro edimentos  ue podem gerar aeross is devem ser reali ados 

preferencialmente em uma unidade de isolamento respiratório com pressão 

negativa e filtro HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance). Na ausência desse 

tipo de unidade, deve-se colocar o paciente em um quarto com portas fechadas e 

restringir o número de profissionais durante estes procedimentos. 

Além disso, deve-se orientar a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção 

respiratória (respirador particulado) com eficácia mínima na filtração de 95% de 

partículas de até 0,3µ (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3) pelos profissionais de 

saúde.  

Nota 1: Os pacientes com sintomas de infecções respiratórias devem utilizar 

máscara cirúrgica desde a chegada ao serviço de saúde, na chegada ao local de 

isolamento e durante a circulação dentro do serviço (transporte dos pacientes de 

uma área/setor para outro). 

Os pacientes com diagnóstico de Síndrome Respiratória Aguda Grave-SRAG devem ser 

transferidos para Hospital São José em Fortaleza. O paciente deve ser transportado no 

SAMU, conforme protocolo estabelecido pela SESA. 

 

17. MEDIDAS DE RESPOSTA AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

 Vigilância    
 Coordenação da Atenção Primária à Saude e Unidade Hospitalar local 
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 Vigilância Sanitária - Medidas de saúde em pontos de entrada (portos, 
aeroportos e passagens de fronteiras)   

 Assistência farmacêutica   
 Comunicação  
 Gestão 

 
 
      17.1 - Ações da Vigilância em Saúde 

 Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais locais  junto aos 

serviços de saúde. 

 Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos 

suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).    

 Fortalecer os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação e 

monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19), conforme a definição de caso estabelecida, no devido 

sistema de informação orientado pelo MS.    

 Articular com a rede de serviços públicos e privados de atenção à saúde 

municipal o aprimoramento e a detecção de possíveis casos suspeitos nos 

serviços de saúde.   

  Emitir alertas para as Secretarias Estaduais de Saúde sobre a situação 

epidemiológica global, com orientações para a preparação de resposta, com 

medidas de prevenção e controle para a infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19).   

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

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

permitir avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão.    

 Elaborar e divulgar Boletins Epidemiológicos com periodicidade para 

atualização das informações.  

 Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação a etiqueta 

respiratória e higiene das mãos.    

 Elaborar e promover a capacitação de recursos humanos para a investigação de 

casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).    

 Elaborar e divulgar materiais de educação em saúde para o trabalhador da 

saúde. 

 
 

 
17.2 - Coordenação da Atenção Primária à Saude e Unidade Hospitalar 

Local 

 Mobilizar/estimular os responsáveis pelos serviços de saúde, que fazem parte 
da rede de atenção, a elaborarem e ou adotarem protocolos, normas e rotinas 
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para o acolhimento, atendimento, medidas de prevenção e controle, entre 
outros.    

 Normatizar a regulação e manejo clínico para casos suspeitos para infecção 
humana pelo novo coronavírus (COVID-19).  

 Apoiar e orientar sobre medidas de prevenção e controle para o novo 
coronavírus (COVID-19).    

 Estimular a organização da rede de manejo clínico e formular capacitações de 
trabalhadores sobre o fluxo de pacientes suspeitos de infecção humana pelo 
novo coronavírus (COVID-19). 

 Orientar o monitoramento de casos de SG e SRAG nos serviços de saúde.    
 Mobilizar os serviços hospitalares de referência para a preparação/atualização 

dos planos de contingência.    
 Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos 

para a infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).    
 Fortalecer a importância de implementar precauções para gotículas/aerossóis 

em situações especiais no enfrentamento de casos suspeitos de infecção 
humana pelo novo coronavírus (COVID-19).    

 Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos 
suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).    

 Estimular os serviços de saúde públicos e privados para avaliação de estoque 
disponível de equipamento de proteção individual (EPI), conforme 
recomendação da Anvisa. 

 
 

17.3- Assistência Farmacêutica   

 Fazer levantamento de medicamentos para o tratamento de infecção humana 
pelo novo coronavírus (COVID-19).    
 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 nas unidades de saúde e hospital.    
 Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, 
conforme solicitação a demanda. 
✓ Solicitar a Superintendência Litoral Leste Jaguaribe uma quantidade mínima de 
Tamiflu para o Hospital e Maternidade Celestina Colares. O Tamiflu será utilizado 
conforme nota técnica ministerial;  

✓ Demais medicações para controle de sinais e sintomas serão garantidos nas 
Unidades de Atenção Primária de Saúde e Hospital Municipa Celestina Colares. 
 

 
17.4- Vigilância Sanitária - Medidas de saúde em pontos de entrada   

 Elaborar material informativo para orientar os viajantes quanto a prevenção e 
controle a infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).    
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 Orientar as equipes de pontos de ônibus e motoristas de ônibus escolares 
sobre as orientações de prevenção e controle da infecção humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19). 

 Divulgar procedimentos a serem adotados no caso de detecção de casos 
suspeitos a bordo dos meios de transporte ou nos pontos de entrada conforme 
protocolo da Anvisa.    
 
 

 

17.5 - Comunicação 

 Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto à rede 

de serviços de saúde e população;    

 Divulgar informações epidemiológicas da doença em veículos de alcance 

municipal, como rádio e redes sociais;    

 Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de 

etiqueta respiratória e higienização das mãos para o COVID-19;    

 Elaboração e divulgação de materiais informativos sobre as medidas de 

prevenção e controle do COVID-19;    

 Divulgação de informações do novo coronavírus nas redes sociais locais e 

parceiros; 

 Monitoramento de redes sociais para esclarecer rumores, boatos e 

informações equivocadas. 

 

17.6 - Gestão 

 Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário 
epidemiológico e o risco de introdução do novo coronavírus (COVID-19).    

 Articular junto às demais secretarias municipais e outros órgãos o 
desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse nível de alerta.    

 Garantir estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico do vírus 
SARS-COV-2.  

 Garantir estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos 
suspeitos e confirmados para o novo coronavírus (COVID-19).   

 Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e 
controle do novo coronavírus (COVID-19).    

 Monitorar os estoques dos insumos existentes ao nível municipal 
(medicamentos e insumos laboratoriais).    

 Emitir instruções para os órgãos de governo sobre diretrizes de controle de 
infecção e o uso adequado de equipamento de proteção (EPI).    

 Solicitar apoio aos gestores estaduais no acompanhamento da execução dos 
Planos de Contingência.    

 Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos, 
manuais, guias, notas técnicas).    

 Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento da infecção 
humana pelo novo coronavírus (COVID-19).   
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        18. MODELO DE NOTIFICAÇÃO 

Ficha de notificação para casos suspeitos e prováveis de Novo Coronavírus 

(COVID-19) 

Definição de Caso Suspeito: 

Critérios clínicos 
 

Critérios epidemiológicos 

Febre e sintomas 
respiratórios 

 (por exemplo, tosse e 
dificuldade para respirar) 

e Nos últimos 14 dias antes do início dos 
sintomas, histórico de viagem a área com 
transmissão local* 

Febre ou sintomas 
respiratórios  

(por exemplo, tosse e 
dificuldade para respirar) 

e Nos últimos 14 dias antes do início dos 
sintomas, tenha tido 
contato próximoɇ com caso suspeito ou 
confirmado para o novo coronavírus (COVID-
19), 

Definição de Caso Provável: 

Critérios clínicos 
 

Critérios epidemiológicos 

Febre ou sintomas 
respiratórios  

(por exemplo, tosse e 
dificuldade para 

respirar) 

e Nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas, 
tenha tido contato próximoɇ domiciliar com caso 
confirmado para o novo coronavírus (COVID-19), 

GLOSSÁRIO 

FEBRE: Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em 
pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter 
utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser 
levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação. 

CONTATO: Contato próximo é definido como estar a aproximadamente dois metros de 

um paciente com suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19). Contato é 

definido como: Toda pessoa que convive no mesmo ambiente com o caso suspeito ou 

confirmado. Esse convívio pode se dar em casa e/ou em ambientes de trabalho, 

instituições de longa permanência, sala ou área de atendimento, aeronaves e outros 

meios de transporte, escola ou pré-escola. A avaliação do grau de exposição do 

contato deve ser individualizada, considerando-se, o ambiente e o tempo de 

exposição. O contato pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou 

sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos 

corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado. 
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Identificação do paciente: 

 Data da notificação: 
*   

 Número do cartão SUS (CNS): 
 

 

 CPF: 
 

 

 Nome completo do paciente: 
*   

 

 Sexo: 
 Masculino  Feminino 

 

 Data de nascimento: 
     

 
Idade em anos:    

 
Nome da mãe: 
*  

 

 
Nacionalidade  

 
País de residência: 
*  

 

 
Telefone do paciente  

Preferencial celular com whatsapp. Incluir código de 
área. Ex: 61999998888 

 
Endereço completo:  

 
CEP residência:  
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Dados do caso 

 Data dos primeiros sintomas: 
     

 Selecione os sintomas 

apresentados  Febre 

 Tosse 

 Dor de garganta 

 Dificuldade de respirar 

 Mialgia/artralgia 

 Diarreia 

 Náusea/vômitos 

 Cefaleia (dor de cabeça) 

 Coriza 

 Irritabilidade/confusão 

 Adinamia (fraqueza) 

 Produção de escarro 

 Calafrios 

 Congestão nasal 

 Congestão conjuntival 

 Dificuldade para deglutir 

 Manchas vermelhas pelo corpo 

 Gânglios linfáticos aumentados 

 Batimento das asas nasais 

 Saturação de O2 < 95% 

 Sinais de cianose, 

 Tiragem intercostal 

 Dispneia 

 Outros 

 
O paciente utilizou analgésico, 

antitérmico ou antiinflamatório? 

 Sim  Não 
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Selecione os sinais clínicos 

observados: 

 Febre 

 Exsudato faríngeo 

 Convulsão 

 Conjuntivite 

 Coma 

 Dispneia/Taquipneia 

 Alteração de ausculta pulmonar 

 Alteração na radiologia de tórax 

 Outros 

 
Morbidades prévias (selecionar 

todas morbidades pertinentes): 

 Doença cardiovascular, incluindo hipertensão 

 Diabetes 

 Doença hepática 

 Doença neurológica crônica ou neuromuscular 

 Imunodeficiência 

 Infecção pelo HIV 

 Doença renal 

 Doença pulmonar crônica 

 Neoplasia (tumor sólido ou hematológico) 

 
Paciente foi hospitalizado?  Sim  Não  Não sabe 

 

 
Situação de saúde do paciente no 

momento da notificação: 

 

 Óbito 

 Cura 

 Sintomático 

 Ignorado 
 

 
Foi realizada coleta de amostra do 

paciente? 

 Sim  Não  Não sabe 

 

Dados de exposição e viagens 
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Paciente tem histórico de viagem 

para fora do Brasil até 14 dias antes 

do início dos sintomas? 

 Sim  Não  Não Sabe 

 

 
O paciente teve contato próximo 

com uma pessoa que seja caso 

SUSPEITO de Novo Coronavírus 

(2019-nCoV)? 

 Sim  Não  Não Sabe 

 

 
O paciente teve contato próximo 

com uma pessoa que seja caso 

CONFIRMADO de Novo Coronavírus 

(2019-nCoV)? 

 Sim  Não  Não Sabe 

 

 
Esteve em alguma unidade de saúde 

nos 14 dias antes do início dos 

sintomas? 

 Sim  Não  Não sabe 

 

 
Ocupação do caso suspeito:  

 Profissional de saúde 

 Estudante da área de saúde 

 Profissional de laboratório 

 Trabalha em contato com animais 

 Outros 
 

 
Teve contato próximo com animais 

em áreas afetadas? 

 Sim  Não  Não sabe 

 

Identificação da unidade notificadora: 

 
Origem da notificação:  

 Estado de notificação (UF)? 
*   
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Município de notificação  

 

 
Nome do unidade de notificação:  

 
Nome do notificador:  

 
Profissão ou ocupação:  

 
Telefone de contato do 

notificador/unidade notificante: 

 

 
E-mail do notificador/unidade 

notificadora: 
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FLUXOS 
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