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PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA INFECÇÃO HUMANA PELO 
NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) – COVID-19 

 
Prefeito Municipal de Pitangueiras 

Marcos Aurélio Soriano 
 

Secretária Municipal de Saúde 
Andreia Mantovani da Fonseca 

 
Objetivo 
Este plano tem como objetivo nortear as ações dos Serviços de Saúde de 

Pitangueiras e está baseado em recomendações do Ministerio da Saúde, 

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e Sociedade Brasileira de 

Infectologia. Foi elaborado em consonância com o Plano Estadual, contendo dois 

eixos principais:  

- Eixo I – Vigilância em Saúde; 

- Eixo II – Assistência à Saúde.  

 

Comitê de enfrentamento à pandemia da Covid-19 
Em abril de 2020, o município instituiu uma Comissão de enfrentamento à 

Covid-19 para dispor sobre medidas de prevenção ao contágio, enfrentamento e 

contingenciamento da epidemia da Covid-19, conforme situação de emergência 

em saúde pública. Dessa forma, o Comitê objetiva acompanhar a evolução do 

quadro epidemiológico e, principalmente, adotar e fixar medidas para a 

prevenção, controle do contágio e o tratamento de pessoas que apresentam 

sintomas ou que venham apresentar casos positivos para a doença. Além disso, 

operacionalizar as atividades e os processos de repasse de informações, discutir 

fluxo de atendimento e avaliar ações realizadas e promover educação em serviço. 

 

A comissão de enfrentamento à Covid-19 é formada por:  

- Secretária Municipal de Saúde: Andreia Mantovani da Fonseca 

- Médico Infectologista: Leonardo Vinicius de Moraes 

- Coordenador VE: Mariela Lucia Cerissa 

- Diretor VISA: Tiago Paes 

- Diretor Rede Atenção a Saúde: Ana Celeste Crotti Peixoto  

- Diretor AB e Especializada: Eliese Buzati  

 

Também foram criados grupos de WhatsApp para informações e 

discussões, além de utilização dos e-mails dos serviços de saúde para o envio de 

materiais pertinentes. 
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Introdução 
Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi 

informada sobre a ocorrência de casos de uma pneumonia de etiologia 
desconhecida na cidade de Wuhan, Província de Hubei, na China.  

Em 09 de janeiro de 2020, houve a divulgação da detecção de um novo 
coronavírus (SARS-CoV-2) em um paciente hospitalizado com pneumonia em 
Wuhan. Desde então, casos da nova doença, denomindada Covid-19, foram 
registrados ao redor do mundo.  

Em 30 de janeiro de2020, a OMS declarou o surto de Covid-19 como uma 
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Assim, todos 
os países devem estar preparados para conter a transmissão do vírus e prevenir 
a sua disseminação, por meio de vigilância ativa com detecção precoce, 
isolamento e manejo adequado dos casos, investigação, monitoramento dos 
contatos e notificação oportuna. 

Os coronavírus compõem uma grande família viral, que causa infecções 
respiratórias em seres humanos e em animais. Os coronavírus humanos comuns 
causam infecções respiratórias brandas e moderadas de curta duração. Os 
sintomas podem envolver coriza, tosse, dor de garganta e febre. Esses vírus 
algumas vezes podem causar infecção das vias respiratórias inferiores, como 
pneumonia. O que é mais comum acontecer em pessoas com doenças 
cardiopulmonares, com sistema imunológico comprometido ou em idosos.  

 
Características gerais sobre a Covid-19 
A suscetibilidade ao SARS-CoV-2 é geral e o espectro clínico da Covid-19 

é muito amplo, podendo variar de casos assintomáticos até pneumonias graves.  
A transmissão ocorre entre pessoas por meio de gotículas respiratórias ou 

contato com objetos e superfícies contaminados. A transmissao pode ocorrer 
inclusive das pessoas que estão contaminadas, mas assintomáticas.  

O tempo de incubação (período em que os primeiros sintomas levam para 
aparecer após a infecção) é estimado entre 1 a 14 dias, em média de 5 a 7 dias. 

O quadro clínico em geral é assintomático, mas são comuns sintomas 
gripais, como febre, tosse, coriza, odinofagia, dispneia, mialgia, alterações de 
olfato e paladar. Podem ocorrer outros sintomas como diarreia e lesões de pele.  

Essas características clínicas não são específicas e são similares àquelas 
causadas por outros vírus respiratórios, como influenza, parainfluenza, rinovírus, 
vírus sincicial respiratório, adenovírus, outros coronavírus etc.  

Embora a maioria das pessoas com Covid-19 desenvolvam sintomas leves 
ou moderados, aproximadamente 15% podem desenvolver sintomas graves que 
requerem suporte de oxigênio, e cerca de 5% podem apresentar a forma grave 
com complicações como falência respiratória, sepse e choque séptico, 
tromboembolismo e/ou falência múltipla de órgãos, incluindo lesão hepática ou 
cardíaca aguda.  

São sinais de gravidade que indicam piora do quadro clínico e 
possivelmente a necessidade de hospitalização do paciente:  

- FR ≥ 24 irpm (para crianças, considerar os valores de FR para a faixa 
etária e outros sinais de desconforto respiratório, como tiragem intercostal, 
tiragem de fúrcula e batimento de asas nasais);  

mailto:smspitangueiras@hotmail.com


 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS/SP 

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Dr. Euclides Zanini Caldas nº 633 – Centro – CEP 14.700-000 

E-Mail: smspitangueiras@hotmail.com 
___________________________________________________________________ 

5 
 

- SatO2 < 94% ou PaO2/FiO2 < 250 em ar ambiente ou ausência de 
melhora da SatO2 apesar da oferta de oxigênio;  

- hipotensão arterial (PAS <90 mmHg ou PAM <65 mmHg);  
- alteração do tempo de enchimento capilar (TEC > 3s);  
- disfunção orgânica (confusão mental, oligúria, lactato ≥ 2 mmol/L).  
O diagnóstico clínico é caracterizado como síndrome gripal. Deve-se 

considerar o histórico de contato próximo ou domiciliar nos 14 dias anteriores ao 
aparecimento dos sinais e sintomas com pessoas já confirmadas para COVID-19. 
Também se deve suspeitar de casos clínicos típicos sem vínculo epidemiológico 
claramente identificável. Essas informações devem ser registradas no prontuário 
do paciente para eventual investigação epidemiológica. 

O diagnóstico laboratorial pode ser realizado tanto por testes de biologia 
molecular (RT-PCR), como pelos testes imunológicos (sorologia), mais 
comumente usados, incluindo ELISA, Imunofluorescência direta e indireta, 
Quimioluminescência e Imunocromatográficos: 

- RT-PCR: permite identificar a presença do vírus SARS-CoV-2 em 
amostras coletadas da naso e orofaringe até o 8º dia de início dos sintomas, 
preferencialmente entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas.  

- testes imunológicos: permitem identificar anticorpos IgM, IgA e/ou IgG, e 
verificam a resposta imunológica do indivíduo em relação ao vírus SARS-CoV-2, 
podendo diagnosticar doença ativa ou pregressa, por isso são indicados a partir 
do 8º dia do início dos sintomas. No entanto, a ausência de padronização dos kits, 
os diferentes antígenos e métodos utilizados limitam o uso desses testes. De 
modo geral, os métodos ELISA e quimioluminescência (realizados dentro de 
ambiente laboratorial por técnicas automatizadas) apresentam desempenho 
analítico superior aos testes imunocromatográficos (rápidos).  

- teste imunocromatográfico para pesquisa de antígeno viral: podem ser 
utilizados para diagnóstico na fase aguda da doença (do 2º ao 7º dia após início 
dos sintomas), ainda não possuem sensibilidade e especificidade desejada. 
Podem ser utilizados na indisponibilidade dos testes moleculares, ou quando este 
for negativo (ex.: coleta inapropriada ou fora da fase aguda da doença). 

O diagnóstico por imagem é realizado por meio de Tomografia 
Computadorizada de Alta Resolução, se possível com protocolo de baixa dose. O 
uso de meio de contraste endovenoso, em geral, não está indicado, sendo 
reservado para situações específicas a serem determinadas pelo médico. São 
alterações compatíveis com caso de Covid-19:  

- opacidade em vidro fosco periférico, bilateral, com ou sem consolidação 
ou linhas intralobulares visíveis (“pavimentação”); 

- opacidade em vidro fosco multifocal de morfologia arredondada com ou 
sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis (“pavimentação”); 

- sinal de halo reverso ou outros achados de pneumonia em organização 
(observados posteriormente na doença). 

Em relação ao tratamento, até o momento, não há medicamento 
específico ou tratamento farmacológico precoce para a Covid-19. No entanto, 
medidas de suporte devem ser implementadas, conforme divulgado em campo 
específico neste Plano. 
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EIXO I - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 

a) Vigilância Epidemiológica (VE) 
No Brasil, a vigilância dos vírus respiratórios de importância em saúde 

pública é desenvolvida por meio de uma Rede de Vigilância Sentinela de 
Síndrome Gripal (SG) e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), 
conjuntamente articulada com Laboratórios de Saúde Pública.  

Para fins de notificação devem ser utilizados os Códigos Internacionais de 
Doenças (CID-10) para a Covid-19:  

- B34.2 – Infecção por coronavírus de localização não especificada.   
- U07.1 – COVID-19, vírus identificado. É atribuído a um diagnóstico de 

COVID-19 confirmado por testes de laboratório   
- U07.2 – COVID-19, vírus não identificado, clínico epidemiológico. É 

atribuído a um diagnóstico clínico ou epidemiológico de COVID-19, em que a 
confirmação laboratorial é inconclusiva ou não está disponível. 

Os novos códigos U07.1 e U07.2, definidos pela OMS, são os marcadores 
da pandemia no Brasil. Sendo assim, na mesma linha em que for alocado o B34.2 
(Infecção pelo coronavírus de localização não especificada), deve constar, 
também, o código marcador U07.1 ou U07.2.  

Caso o código U04.9 (Síndrome respiratória aguda grave – SARS/SRAG) 
tenha sido utilizado como marcador para caso suspeito ou confirmado de COVID-
19, deverá ser substituído pelos códigos supracitados. 

O serviço de VE do município deve reunir as amostras coletadas nos 
serviçoes de saúde, digitar a solicitação do exam no GAL (A. Lutz) e a ficha no 
Sistema próprio e enviar o material para o Laboratório credenciado. Além disso, 
comunicar os casos novos aos setores competentes, acompanhar a evolução do 
estado clínico do paciente e seus comunicantes, oferecer orientações e 
documentar ações realizadas, acompanhar a emissão do resultado de exame e 
informar o paciente, o serviço notificante e os órgãos competentes.  

 
b) Definições operacionais 
 
I. Caso suspeito de síndrome gripal (SG): indivíduo com quadro 

respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e 
sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, 
tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. Em crianças, além dos 
itens anteriores considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro 
diagnóstico específico.  Em idosos, deve-se considerar também critérios 
específicos de agravamento como sincope, confusão mental, sonolência 
excessiva, irritabilidade e inapetência.  Na suspeita de Covid-19, a febre pode 
estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes. 

 
II. Caso suspeito de síndrome respiratória aguda grave (SRAG): 

indivíduo com SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão 
ou dor persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente 
OU coloração azulada (cianose) dos lábios ou rosto. Em crianças, além dos itens 
anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, 
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desidratação e inapetência. 
 
III. Caso confirmado de Covid-19 por critério clínico: caso de SG ou 

SRAG associado a anosmia (disfunção olfativa) OU ageusia (disfunção 
gustatória) aguda sem outra causa pregressa. 

 
IV. Caso confirmado de Covid-19 por critério clínico-epidemiológico: 

caso de SG ou SRAG com histórico de contato próximo ou domiciliar, nos 14 dias 
anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas com caso confirmado para 
Covid-19. O contato próximo é aquele em que uma pessoa teve contato físico 
direto, ou teve contato direto desprotegido com secreções infecciosas, ou teve 
contato frente a frente ou em ambiente fechado por 15 minutos ou mais e a uma 
distância inferior a 2 metros, ou esteve em um ambiente fechado.   .  

 
V. Caso confirmado de Covid-19 por critério clínico-imagem: caso de 

SG ou SRAG ou óbito por SRAG que não foi possível confirmar por critério 
laboratorial E que apresente pelo menos uma (1) das alterações compatíveis com 
Covid-19 já descritas previamente.  

 
VI. Caso confirmado de Covid-19 por critério laboratorial: caso de SG 

ou SRAG com teste de:   
- RT-PCR com resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelo 

método em tempo real.  
- teste imunológico (ELISA, quimioluminescência ou teste rápido) com 

resultado REAGENTE para IgM, IgA e/ou IgG. Considerar o resultado IgG 
reagente como critério laboratorial confirmatório somente em indivíduos sem 
diagnóstico laboratorial anterior para Covid-19 e sem história de vacinação.  

- pesquisa de antígeno com resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo 
método de imunocromatografia para detecção de antígeno.  

 
VI. Caso confirmado de Covid-19 por critério laboratorial em indivíduo 

assintomático: indivíduo ASSINTOMÁTICO com resultado de exame: 
- RT-PCR com resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelo 

método em tempo real.   
- pesquisa de antígeno com resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo 

método de imunocromatografia para detecção de antígeno. 
 
c) Notificação e registro: 
- deve-se notificar casos de SG, de SRAG hospitalizado e óbito por SRAG, 

independente da hospitalização, que atendam à definição de caso, além de 
indivíduos assintomáticos com confirmação laboratorial por biologia molecular ou 
imunológico de infecção recente por COVID-19.  

- a notificação deve ser feita por profissionais e instituições de saúde do 
setor público ou privado, em todo o território nacional, segundo legislação 
nacional vigente. Além disso, todos os laboratórios das redes pública, privada, 
universitários e quaisquer outros, em território nacional, devem notificar os 
resultados de testes diagnóstico para detecção da COVID-19 (Portaria GM/MS N° 
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1.792 DE 21/07/2020). 
- Casos de SG devem ser notificados por meio do sistema e-SUS 
- Casos de SRAG hospitalizados devem ser notificados no Sistema de 

Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) 
- Os óbitos por SRAG, independentemente de hospitalização, devem ser 

notificados no SIVEP-Gripe 
- O registro do óbito também deve ocorrer, obrigatoriamente, no Sistema de 

Informação sobre Mortalidade (SIM) 
- No SUS, toda cadeia de requisição do exame, processamento da amostra 

e liberação do resultado é realizado por meio do sistema Gerenciador de 
Ambiente Laboratorial (GAL), permitindo a rastreabilidade da amostra e facilitando 
a consulta pela vigilância municipal. 

 
d) Medidas de prevenção e controle em serviçoes de saúde:  
- elaborar, por escrito, e manter disponíveis as normas e rotinas dos 

procedimentos adotados na prestação de serviços de assistência à saúde aos 
pacientes suspeitos de Covid-19; 

- organizar o fluxo de atendimento aos pacientes suspeitos, com 
fornecimento de máscaras cirúrgicas ao paciente sintomático ou identificado como 
suspeito, desde o momento que chegam à unidade; 

- estabelecer medidas administrativas como capacitação dos profissionais 
de saúde e garantia de suprimentos de equipamentos de proteção individual (EPI) 
aos pacientes e profissionais envolvidos no atendimento;  

- isolamento hospitalar em quarto privativo com porta fechada e bem 
ventilado, com a entrada sinalizada alertando isolamento respiratório para 
aerossóis e para contato; 

- reforçar as medidas de precaução padrão, principalmente a higienização 
das mãos e a etiqueta respiratória;  

- garantir a ventilação em todas as áreas dos serviços de saúde e higiene 
ambiental adequada. 

 
e) Medidas de prevenção e controle para a comunidade: 
- higiene frequente das mãos com água e sabonete ou produto alcoólico;  
- etiqueta respiratória: quando tossir ou espirrar cobrir nariz e boca com 

lenço descartável ou utilizar o antebraço. Descartar o lenço no lixo e higienizar as 
mãos com água e sabonete ou produto alcoólico;  

- procurar serviço de saúde caso apresente sintomas respiratórios;  
- recomenda-se o uso de máscaras por todas as pessoas em espaços 

coletivos;  
- limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; 
- manter os ambientes bem ventilados;  
- pessoas sintomaticas e seus comunicantes devem seguir rigorosamente 

as orientações e prescrições médicas.  
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EIXO II – ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
 
a) medidas gerais: 
- seguir normas e rotinas preconizados na prestação de serviços de 

atenção à saúde de pacientes suspeitos para Covid-19; 
- organizar o fluxo de atendimento e encaminhar pacientes sintomaticos 

respiratorios para atendimento na Unidade de Atendimento do Sintomático 
Respiratorio; 

- afixar cartazes ou outras formas de comunicação com orientações aos 
pacientes sobre etiqueta respiratória. 

 
b) higienização das mãos:  
- higienização frequente das mãos, principalmente antes e depois da 

assistência ao paciente e após a retirada de EPI, com água e sabonete líquido ou 
preparação alcoólica;  

- os profissionais de saúde, pacientes e visitantes devem ser devidamente 
instruídos e monitorados quanto à importância da higienização das mãos. 

 
c) uso do EPI:  
- todos os profissionais de saúde devem utilizar máscara cirúrgica e 

respeitar a precaução padrão rotineiramente; 
- todos os profissionais de saúde que têm contato direto com pacientes 

suspeitos ou confirmados para Covid-19 devem respeitar as precauções padrão, 
de contato e aerossóis, fazendo uso de máscara N95, máscara cirúrgica, gorro, 
óculos ou protetor facial, avental e luvas de procedimento.  

- quando na realização de procedimentos estéreis, as luvas utilizadas 
devem ser estéreis;  

- os óculos ou protetores faciais devem ser de uso exclusivo para cada 
profissional responsável pela assistência, devendo ser higienizados após o uso 
com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio a 1%;  

- o avental de mangas longas deve ser preferencialmente descartável (de 
uso único), mas em caso de avental de tecido, este deve ser reprocessado em 
lavanderia hospitalar; 

- as máscaras devem cobrir a boca e o nariz e ser fixadas com segurança 
para minimizar as lacunas entre a face e a máscara. Enquanto estiver em uso, 
evitar tocar na máscara. Remover a máscara sem tocá-la na frente, mas 
removendo por trás. Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente na 
máscara usada, higienizar as mãos. A máscara deve ser descartada 
imediatamente após a remoção. Substituir a máscara por uma nova assim que 
ficar úmida. Não reutilizar máscaras descartáveis. Descartar máscaras 
descartáveis após cada uso.  

 
d) higienização de superfícies:  
- as supefícies de trabalho, incluindo telefones, teclados e outros itens 

devem ser higienizados diariamente, no mínimo 3 vezes, com alcool 70% ou 
hipoclorito 1%.  
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e) transpote de pacientes: 
- os profissionais envolvidos devem respeitar as precauções padrão, de 

contato e aerossóis, fazendo uso de máscara N95, máscara cirúrgica, gorro, 
óculos ou protetor facial, avental e luvas de procedimento; 

- se possível, o paciente deve usar máscara cirúrgica durante todo o 
trajeto;  

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

- o veículo utilizado no transporte deverá ser submetido ao processo de 
limpeza e desinfecção de todas as suas superfícies, com álcool 70% ou 
hipoclorito de sódio a 1%, antes do próximo uso.  

 
f) processamento de produtos para a saúde: 
- produtos para a saúde ou artigos utilizados na assistência de pacientes 

com Covid-19 devem ser processados de acordo com as características e 
finalidades de uso, orientação dos fabricantes e métodos escolhidos; 

- a desinfecção de superfícies das unidades de isolamento deve ser 
realizada após a sua limpeza. Os desinfetantes com potencial para a desinfecção 
de superfícies incluem aqueles à base de cloro, alcoóis e o quaternário de 
amônio. Os artigos, produtos para saúde ou equipamentos devem ser de uso 
exclusivo dos pacientes suspeitos ou confirmados para Covid-19, devendo ser 
realizada desinfecção com álcool 70% para o uso compartilhado, evitando a 
transmissão cruzada do vírus; 

- deve-se priorizar pelo uso de artigos descartáveis; 
- esterilizar ou desinfetar artigos reprocessáveis, conforme a rotina já 

estabelecida pela Central de Material Esterilizado (CME) e pelo Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). Para os itens compartilhados por demais 
pacientes (ex.: esfigmomanômetro, oxímetro de pulso etc), realizar a limpeza e a 
desinfecção, conforme a rotina já estabelecida.  

 
g) descarte de resíduos: 
- o SARS-CoV-2 é enquadrado como agente biológico classe 3 (http: // 

bvsms .saude .gov.br /bvs / publicacoes/classificacao_risco_agentes_biologicos 
_3e d.pdf), portanto os resíduos provenientes da assistência a pacientes 
suspeitos ou confirmados para Covid-19 devem ser enquadrados na categoria A1, 
conforme Resolução RDC/Anvisa nº 222, de 28 de março de 2018 (http: // portal. 
anvisa .gov .br/ documents/10181/3427425/RDC_222_2018_. pdf/c5d3081db 
331-4626-8448-c9aa426ec410). 

- os resíduos devem ser acondicionados em saco branco leitoso, que 
devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 
uma vez a cada 24 horas e identificados pelo símbolo de substância infectante, 
com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. Os sacos devem estar 
contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, ruptura e 
vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com 
cantos arredondados e resistente ao tombamento. 

 
h) cuidados em casa: pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 
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com sinais e sintomas que permitam assistência domiciliar devem seguir as 
seguintes recomendações: 

- manter o paciente em quarto individual bem ventilado. Caso não seja 
possível manter em quarto privativo, manter a distância de pelo menos 1 metro da 
pessoa doente; 

- limitar o número de cuidadores e não receber visitas; 
- limitar a circulação do paciente e verificar se ambientes compartilhados 

(ex: cozinha, banheiro) são bem ventilados (manter as janelas abertas);  
- o cuidador deve usar máscara bem ajustada ao rosto quando estiver na 

mesma sala e durante a manipulação da pessoa doente. As máscaras não devem 
ser tocadas ou manuseadas durante o uso. Se a máscara ficar molhada ou suja 
com secreções, deve ser trocada; 

- descartar a máscara imediatamente após o uso e realizar a higiene das 
mãos com água e sabonete ou produto alcoólico após a remoção da máscara;  

- ao realizar higiene das mãos com água e sabonete, utilizar, 
preferencialmente, toalhas de papel descartáveis para secar as mãos. Caso 
toalhas de papel descartáveis não estejam disponiveis, usar toalhas de pano e 
trocar quando ficarem molhadas;  

- etiqueta respiratória deve ser praticada por todos. Cobrir a boca e o nariz 
durante a tosse e espirros usando máscara cirúrgica, lenços de papel ou cotovelo 
flexionado, seguido de higiene das mãos; 

- descartar os materiais usados para cobrir a boca e o nariz imediatamente 
após o uso; 

- evitar o contato direto com fluidos corporais, principalmente os orais, ou 
secreções respiratórias e fezes. Usar luvas descartáveis para fornecer cuidados 
orais ou respiratórios e quando manipular fezes, urina e resíduos. Realizar a 
higiene das mãos antes e depois da remoção das luvas; 

- luvas, máscaras e outros resíduos gerados pelo paciente ou durante os 
cuidados com o paciente devem ser colocadas em lixeira com saco de lixo no 
quarto da pessoa doente antes do descarte com outros resíduos domésticos; 

- evitar o compartilhamento de talheres, pratos, bebidas, toalhas ou roupas 
de cama. Talheres e pratos devem ser limpos com água e sabão ou detergente 
comum após o uso e podem ser reutilizados; 

- lmpar e desinfetar as superfícies frequentemente tocadas, como mesas 
de cabeceira, quadros de cama e outros móveis do quarto do paceinte 
diariamente com desinfetante doméstico comum;  

- limpar e desinfetar as superfícies do banheiro pelo menos uma vez ao dia 
com desinfetante doméstico comum;  

- roupas limpas e sujas, roupas de cama, toalhas de banho e de mão do 
paciente devem ser lavadas com água e sabão comum. Evitar agitar a roupa suja;  

- usar luvas descartáveis e roupas de proteção (por exemplo, aventais de 
plástico) ao limpar ou superfícies, roupas ou superfícies com fluidos corporais. 
Retirar o avental antes da remoção das luvas e realizar higiene das mãos 
imediatamente após;  

- os pacientes devem permanecer em casa até a resolução completa dos 
sinais e sintomas. 
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FLUXO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS-SP 
 
A Unidade de Atendimento Gripal foi criada para funcionar a partir de 

22/04/2020 tendo por objetivo aumentar a cobertura de atendimento e agilizar a 
identificação de casos suspeitos e confirmados de Covid-19. 

Em Pitangueiras localiza-se na Rua Euclides Zanine Caldas, 537, e 
funciona de 2ª a 6ª feira das 07h às 20h; aos sábados, domingos e feriados das 
07h às 19h. A equipe conta com médico, enfermeiro e técnico de enfermagem.  

Já no distrito de Ibitiúva, a Unidade de Atendimento localiza-se no Largo da 
Matriz, 111, e funciona de 2ª a 5ª feira das 7h às 24h; às sextas, sábados e 
domingos, durante 24h.   

Esta unidade contará com triagem do paciente por profissional técnico de 
enfermagem ou enfermeiro, o qual aplicará questionário padrão pré-formulado, 
com questões de verificação se o paciente apresenta sintomas como: febre, 
tosse, dor de garganta, dor no corpo, falta de ar. As perguntas serão objetivas a 
fim de reduzir o tempo deste primeiro contato e evitar exposição prolongada.  

A triagem também contará com aferição de sinais vitais na ficha padrão, 
com dados de antropometria, saturação de oxigênio por oximetria de pulso, 
pressão arterial não invasiva, frequência respiratória e frequência cardíaca. De 
acordo com a gravidade do caso, será dada prioridade de atendimento médico ao 
paciente (casos com alteração de sinais vitais ou queixa de falta de ar terão 
prioridade). Será fornecida máscara cirúrgica ao sintomático, caso já não esteja 
fazendo uso, desde a triagem. 

Após triagem o paciente irá ser encaminhado à consulta médica, na qual 
será realizada anamnese e exame clínico, também contando com formulário 
padrão, que também inclui campo para marcação de fatores de risco, como idade, 
comorbidades e gestação.  

Após avaliação médica será dada conduta, a qual poderá ser solicitação de 
exames investigativos, medicação no local com observação, encaminhamento 
para hospital de referência, ou alta para casa com fornecimento de atestado para 
paciente e contatos domiciliares (exceto contatos domiciliares que sejam 
profissionais da saúde, os quais seguirão fluxo próprio, conforme divulgado 
em campo específico neste Plano).  

O encaminhamento irá ocorrer de acordo com a avaliação médica, em 
casos que acredite haver gravidade e necessidade de possível internação 
hospitalar. Será transportado por meio de ambulância até a Santa Casa de 
Pitangueiras. O caso será previamente discutido e passado ao profissional 
médico da Santa Casa e de lá encaminhados para nível secundário ou terciário 
conforme definido e pactuado pelo município e pela Secretária de Estado da 
Saúde.  

Para prescrição de medicamentos domiciliares específicos serão seguidas 
orientações com sólido embasamento científico, divulgadas pela OMS, ANVISA, 
Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Infectologia, conforme divulgado em 
campo específico neste Plano.  

Todos os profissionais irão fazer uso de EPI com paramentação completa 
conforme já estabelecido em protocolo municipal e de acordo com as normas da 
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ANVISA. Serão também orientados quanto ao uso e desparamentação corretos, 
para evitar contaminação. 

A limpeza do local de triagem e atendimento deverá ocorrer de forma 
constante por profissional da limpeza, já orientado quanto ao uso de EPI e 
procedimentos para correta desinfecção e limpeza de superfícies. 

 
Os exames de biologia molecular (RT-PCR) são realizados conforme 

protocolo ministerial e municipal, devendo-se obedecer o fluxo (1) colher amostra 
swab oro e nasofaringe; (2) manter amostra sobre refrigeração; (3)  preencher 
ficha com todos os dados; (4) notificar para a VE Municipal, a qual será 
responsável de 2ª a 6ª feira por: 

- buscar amostras coletadas nos Serviços de Saúde, digitar a solicitação do 
exame no GAL (A. Lutz), conferir o formulario (Laboratorio Pardine), enviar o 
material e formulários para o Laboratório, lembrando que o pedido médico deverá 
ser encaminhado junto; o envio do material para o Laboratorio Pardine é via 
Laboratorio PACCA Sertãozinho; 

- comunicar o novo caso aos setores competentes; 
- acompanhar a evolução do estado clínico do paciente e seus 

comunicantes, oferecer orientações e documentar ações realizadas, acompanhar 
a emissão do resultado de exame e informar o paciente, o Serviço notificante e  
órgãos competentes; 

- materiais coletados de finais de semana e feriados devem ser 
refrigerados, para envio até 72 h. O Laboratorio PACCA Sertãozinho recebe a 
amostra e envia para Laboratorio Pardine 24 h. 

 
Os exames sorológicos (teste rápido) são realizados conforme protocolo 

ministerial e municipal. O resultado indeterminado de um teste rápido é aquele 
em que o profissional não conseguiu interpretar o resultado, devido dúvida na 
leitura. Nestes casos, o teste rápido deve ser repetido, preferencialmente com 
intervalo de 02 dias. Os exames realizados na Santa Casa de Pitangueiras com 
resultado indeterminado deverão ser encaminhados para a unidade gripal com 
devida ficha preenchida com justificativa e resultado do exame anterior, para que 
seja repetido e interpretado por profissional diferente do teste inicial. 

 
a) Outros serviços ambulatoriais dos convenios médicos que atendem 

sintomáticos respiratórios: 
- São Francisco; 
- Unimed; 
- Sermed. 
 
b) Outros Serviços da Rede Municipal de saúde que atendem 

pacientes assintomaticos: 
- UBS São João e Central;  
- UBS Jardim Leone e Bela Vista com atendimento odontologico;  
- ESF Santa Vitoria e Ibitiúva com atendimento odontologico;  
- Centro de Especialidades;  
- CAPS;  
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- Serviço de Fisioterapia; 
- Exames de SADT referenciados para outros serviços estão sendo 

realizados somente em casos de Prioridade e Urgencia (a depender do Prestador 
do Serviço).  

 
c) Sobre atendimentos na Rede Municipal de Saúde: 
- o profissional de saúde (recepção e enfermagem) deve estar 

paramentado o tempo todo;  
- todo o paciente deve ser acolhido pela Unidade de Saúde e orientado 

quanto ao uso obrigatório de máscara. 
- devem ser mantidas consultas médicas de prioridades, urgência e 

emergência, bem como consultas de pré-natal; 
- os retornos e exames de rotina estão suspensos e serão remarcados em 

momento oportuno, dependendo da situação epidemiológica; 
- os atendimentos em grupos estão suspensos; 
- se o paciente apresentar sintomas de síndrome gripal encaminhar para 

Unidade Gripal; 
- agendar não mais que 03 consultas por horário; 
- sugerimos divisão de 50% da agenda para consultas  agendadas e os 

demais 50% para demanda espontânea, sendo que esta proporção pode ser de 
acordo com a realidade da Unidade;  

- paciente que faltou na consulta terá que ser reagendado;  
- as vagas decorrentes de faltas de pacientes podem ser utilizadas para 

prioridade, urgência, ou não utilizadas; 
- consultas solicitadas somente para pegar receita, o prontuário pode ser 

separado e o paciente vir buscar a receita depois; 
- não trazer acompanhante em consultas, EXCETO se a pessoa a ser 

consultada for criança, idade avançada, ou incapaz; 
- orientar o paciente que faz tratamento fora do município (HC, RENALS, 

Hospital Estadual e outros) que os exames laboratoriais só serão autorizados se o 
retorno já estiver agendado; 

- para os agendamentos no Centro de Especialidades os serviços de saúde 
devem providenciar formulário de Encaminhamento completamente preenchido e 
de acordo com o Protocolo de Especialidade; formulários incompletos serão 
devolvidos para o local de origem. 

 
d) Sobre o atendimento na Farmácia Municipal:  
- medicação de uso contínuo para hipertensão, diabetes etc, terão 
prorrogação da validade da receita;  
- medicaçoes de alto custo terão renovação imediata e automática por mais 
três meses até segunda ordem. 
- para outros medicamentos a dispensação ocorre na rotina do serviço; 
- medicação para paciente suspeito ou confirmado para Covid-19, a família 

é orientada a buscar o medicamento na Unidade de Saúde. 
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PROTOCOLO DE ATENDIMENTO PARA COVID-19 NA UNIDADE GRIPAL  
 
A maioria dos casos leves de COVID-19 pode ser manejada 

ambulatoriamente e NÃO requer a realização de exames complementares 
rotineiramente. Contudo, caso haja indicação clinica, pode-se solicitar: 

- hemograma completo: indicado na dúvida de infecção bacteriana 
associada para avaliar leucograma; 

- gasometria arterial: se houver dúvida na saturação de O2 em oximetria de 
pulso (só realizada no município no laboratório PACCA);  

- creatinina, ureia, eletrólitos: indicados na suspeita de comprometimento 
sistêmico, ou comorbidades que possam afetar a função renal;  

- TGO e TGP: indicados na suspeita de comprometimento sistêmico, 
lembrando que estão comumente aumentados nas infecções virais;  

- PCR, VHS, ferritina, LDH, D-dímeros: indicados para avaliar nível de 
inflamação, sobretudo em paciente internados;  

- TP, TTPa, lactato: indicados na suspeita de comprometimento sistêmico, 
sobretudo em paciente internados;  

- Rx tórax: indicado quando há algum sinal de gravidade sugerindo 
acometimento de via aérea baixa (falta de ar, alteração de saturação de O2) 
associadas a sintomas sistêmicos de síndrome gripal (febre, mialgia) ou sinais de 
acometimento pulmonar (ausculta alterada). Em caso de sintomas como dor 
torácica ou febre persistente com tosse produtiva, pode ser solicitado a fim de 
avaliar complicações, como pneumonia bacteriana ou derrame pleural. 

- em casos de febre e mialgia sem sintomas respiratórios lembrar-se do 
diagnóstico diferencial com dengue; hemograma com leucopenia ou leucocitose, 
plaquetopenia, hemoconcentração (aumento de HT), podendo haver aumento de 
TGO e TGP; até o 5º dia de sintomas pedir NS1; após o 6º dia, pedir sorologia.  

 
São critérios de gravidade que podem indicar internação em leito de 

enfermaria: 
- FR ≥ 24 irpm (para crianças, considerar os valores de FR para a faixa 

etária e outros sinais de desconforto respiratório, como tiragem intercostal, 
tiragem de fúrcula e batimento de asas nasais);  

- SatO2 < 94% ou PaO2/FiO2 < 250 em ar ambiente ou ausência de 
melhora da SatO2 apesar da oferta de oxigênio;  

 
São critérios de gravidade que podem indicar internação em leito de 

terapia intensiva (além dos critérios anteriores para leito de enfermaria): 
- hipotensão arterial (PAS <90 mmHg ou PAM <65 mmHg);  
- alteração do tempo de enchimento capilar (TEC > 3s);  
- disfunção orgânica (confusão mental, oligúria, lactato ≥ 2 mmol/L).  
 
 Os casos leves devem ser manejados com medidas não-farmacológicas 

como repouso, hidratação, alimentação adequada e isolamento domiciliar por 10 
dias a contar da data de início dos sintomas. Além disso, os sintomas mais 
comuns devem ser tratados com analgésicos simples, antitérmicos ou 
antieméticos.  
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a) dipirona 1000mg VO até de 6/6h (dose máxima 4g/dia) 
- lactentes 10 mg/kg/dose; pré-escolares: 15 mg/kg/dose.  
b) paracetamol 500-750mg VO até de 8/8h (máximo de 3mg/dia) 
- crianças: 10-15 mg/kg/dose (máximo de 5 doses ao dia) 
c) ondansetrona 08mg VO até 8/8h (máximo 16mg/dose) 
- crianças: 8-15kg, 2 mg/dose; >15-30kg, 4 mg/dose; >30kg, 8 mg/dose. 
 
Já os casos moderados a graves podem necessitar de oxigenioterapia 

suplementar, corticosteroides e profilaxia de fenômenos tromboembólicos. Além 
disso, deve-se avaliar a possibilidade de infecção bacteriana concomitante, com 
necessidade de antibióticos, bem como excluir a possibilidade de SRAG por 
influenza, que necessitaria de uso de antiviral específico (desde que sintomas 
tenham se iniciado há menos de 48 horas e paciente pertencer a grupo de risco).  

 
d) ceftriaxona 2g EV ou IM 1x/dia por 7-10 dias. 
e) azitromicina 500mg EV ou VO 1x/dia por 5 dias. 
f) oseltamivir 75 mg VO de 12/12 horas por 5 dias; 
- criança maior 1 ano: ≤15kg 30mg, 12/12h, 5 dias; >15-23kg 45mg, 

12/12h, 5 dias; >23-40kg 60mg, 12/12h, 5 dias; >40kg 75mg, 12/12h, 5 dias; 
- criança de 0 a 8 meses: 3mg/Kg, 12/12h, 5 dias; 
- criança de 9 a 11 meses: 3,5mg/kg, 12/12h, 5 dias. 
 
O uso de corticoterapia pode ser considerado apenas na fase inflamatória 

da doença (após 7º dia de sintomas), nos casos de necessidade de 
suplementação de O2 e marcadores inflamatórios alterados. A utilização mais 
precoce deve ser desencorajada pelo risco de suprimir a resposta natural de 
produção de anticorpos pelo organismo no combate à infecção viral instalada. 
Atenção para possibilidade de hiperglicemia ou agravamento de diabetes prévio, 
hipertensão arterial, infecções secundarias, interações medicamentosas etc.  

 
g) dexametasona 6mg VO 1x/dia (0,075mg/Kg/dia) por 7 a 10 dias 
h) prednisona 40 mg VO 1x/dia (0,5 mg/kg/dia) por 7 a 10 dias. 
i) metilprednisolona 40mg EV 12/12h (0,7-1,0 mg/Kg/dia) por 7 a 10 dias.  
 
Todos os pacientes hospitalizados com suspeita ou confirmação de Covid-

19 devem receber tromboprofilaxia farmacológica, com heparina de baixo peso 
molecular (HBPM) ou heparina não fracionada (HNF), a menos que apresentem 
contraindicação absoluta, como sangramento ativo ou plaquetopenia grave 
(menos que 25.000 plaquetas). A HBPM tem preferência em função da melhor 
posologia (uma vez ao dia) e menor associação com trombocitopenia induzida por 
heparina (HIT) quando comparada a HNF. Alternativamente, o fondaparinux pode 
ser considerado, particularmente para pacientes com o diagnostico de HIT. A 
dose deve ser ajustada em caso de esquema terapêutico para evento 
tromboembólico confirmado.  

 
j) enoxaparina 40mg SC 1x/dia (profilaxia) 
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k) HNF 5000UI SC 12/12h (profilaxia) 
l) fondaparinux 2,5mg SC 1x/dia (profilaxia) 
 
O benefício do uso da colchicina ainda não foi confirmado por grandes 

estudos clínicos. Os resultados publicados até o momento comprovam que a 
colchicina pode reduzir o tempo de hospitalização em até 3 dias, além de acelerar 
o desmame de oxigênio em cerca de 3 dias também. No entanto, a redução de 
mortalidade ainda não foi comprovada. Tais resultados ainda necessitam ser 
confirmados em estudos maiores, com maior variedade de pacientes. Dessa 
forma, dada a ausência de sólida indicação clínica, seu uso nos casos de 
pacientes internados fica a critério do médico assistente.   

 
Em relação à cloroquina já foi largamente publicado em estudos clínicos 

randomizados que não há benefício clínico na prevenção nem para tratamento em 
pacientes hospitalizados pela Covid-19. Apesar disso o Ministério da Saúde do 
Brasil, contrariando as melhores evidências científicas sobre o assunto, 
recomenda seu uso na fase viral da doença (até o 7º dia de sintomas), em 
associação com azitromicina, combinação potencialmente fatal, visto que ambos 
podem causar arritmias cardíacas. Dessa forma, dada a ausência de indicação 
clínica, e pesando os muitos efeitos adversos associados, não recomendamos 
seu uso nos casos de pacientes suspeitos ou confirmados para Covid-19. No 
entanto, a prescrição fica a critério do médico assistente, após consentimento por 
escrito do paciente.  

 
O benefício da ivermectina contra a covid-19 foi comprovado apenas in 

vitro e com doses infinitamente maiores do que as habitualmente usadas e 
toleradas em estudos de vida real. Dados mais recentes comprovaram que, assim 
como a cloroquina, a ivermetina não gera benefício clínico na prevenção nem no 
tratamento de pacientes hospitalizados pela Covid-19. Dessa forma, dada a 
ausência de indicação clínica, e pesando os muitos efeitos adversos associados, 
não recomendamos seu uso nos casos de pacientes suspeitos ou confirmados 
para Covid-19. 
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RECOMENDAÇÕES PARA A SUSPENSÃO DO ISOLAMENTO EM COVID-19 
(Conforme Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 07/2020) 

 
Todos os indivíduos com sintomas suspeitos devem ser orientados a 

procurar atendimento utilizando máscara, praticando etiqueta respiratória, 
mantendo distanciamento social e seguindo as orientações de isolamento. 

Os dados disponíveis até o momento indicam que pessoas com Covid-19 
leve a moderada podem transmitir o vírus por não mais que 10 dias após o início 
dos sintomas. Já pessoas com doença grave a crítica ou imunocomprometidas 
podem transmitir o vírus por não mais que 20 dias após o início dos sintomas. 

As pessoas recuperadas podem continuar apresentando o RT-PCR 
detectável de SARS-CoV-2 nas amostras respiratórias superiores por até 12 
semanas, após o início da doença, embora em concentrações mais baixas que 
durante a doença, de modo que não haja replicação viral ou possibilidade de 
transmissão. São definições operacionais para tomada de decisão:  

- doença leve: paciente com síndrome gripal, mas sem dispneia ou 
alterações radiológicas; 

- doença moderada: paciente com evidência clínica ou radiológica de 
doença respiratória e SatO2 ≥94% em ar ambiente; 

- doença grave: paciente com FR>30ipm, SatO2<94% em AA (ou redução 
3% se hipóxia crônica), PaO2/FiO2<300mmHg ou opacidades >50% do pulmão; 

- doença crítica: pacientes com falência respiratória, choque séptico e/ou 
disfunção de múltiplos órgãos; 

- imunossupressão grave: pacientes em quimioterapia, ou infecção pelo 
HIV e CD4<200, ou imunodeficiência primária, ou uso de corticóides por mais de 
14 dias em dose superior a 20mg de prednisona ou equivalente. 

 

Critérios para descontinuar isolamento em pacientes com COVID-19 

Pacientes assintomáticos NÃO 
gravemente imunossuprimidos 

Pelo menos 10 dias após a data do primeiro 
teste RT-PCR em tempo real positivo. 

Pacientes assintomáticos E 
gravemente imunossuprimidos 

Pelo menos 20 dias após a data do primeiro 
teste RT-PCR em tempo real positivo. 

Pacientes com quadro leve a 
moderado, NÃO gravemente 

imunossuprimidos 

Pelo menos 10 dias desde o início dos 
sintomas (ou primeiro RT-PCR positivo) E 
pelo menos 24h sem febre (sem uso de 
antitérmicos) E melhora progressiva dos 
sintomas, mesmo sem a resolução total.  

Pacientes com quadro grave a 
crítico OU gravemente 

imunossuprimidos 

Pelo menos 20 dias desde o início dos 
sintomas (ou primeiro RT-PCR positivo) E 
pelo menos 24h sem febre (sem uso de 
antitérmicos) E melhora progressiva dos 
sintomas, mesmo sem a resolução total. 
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Assim, considerando os diversos cenários apresentados, ratificamos que 
os sintomáticos respiratórios ou pessoas com Covid-19 confirmada, bem como 
seus contatos domiciliares, isto é, todas as pessoas que residem ou que exerçam 
atividades profissionais no âmbito residencial no mesmo endereço (exceto 
profissionais da saúde), deverão permanecer em isolamento domiciliar por igual 
período, conforme recomendação médica. 

Os contatos domiciliares que já tiverem sido contaminados previamente 
pela Covid-19 deverão respeitar o período de isolamento normalmente, devido às 
novas variantes que circulam no país. Da mesma forma, os contatos domiciliares 
que já tiverem sido vacinados contra a Covid-19 também deverão respeitar o 
período de isolamento, visto que a eficácia das vacinas não é de 100% e a 
infecção, ainda que mais branda, pode ocorrer nas pessoas já vacinadas.  

Por outro lado, com o objetivo de evitar faltas prolongadas com déficit 
importante de profissionais essenciais, os contatos domiciliares que sejam 
também profissionais de saúde não serão contemplados com o isolamento 
domiciliar, conforme já é feito em algumas instituições da região, incluindo o HC 
de Ribeirão Preto. Para essas pessoas será oferecida triagem diferenciada, de 
modo que continuarão seguindo expediente normal em seus respectivos postos 
de trabalho e caso venham a apresentar qualquer sintoma sugestivo de Covid-19 
serão encaminhadas para atendimento médico, realização de RT-PCR e 
recebimento de atestado de afastamento por 03 dias. Caso o resultado do exame 
venha negativo, e a pessoa esteja em melhora dos sintomas, será orientada a 
retornar a suas atividades habituais. Caso o resultado do exame venha positivo, e 
a pessoa esteja estável ou em melhora dos sintomas, será feito novo atestado de 
afastamento até completar 10 dias de sintomas. Caso a pessoa apresente piora 
dos sintomas, com resultado positivo ou negativo, será orientada a procurar 
atendimento novamente. 

Outras recomendações para casos excepcionais devem ser discutidos 
individualmente com o comitê de enfrentamento à pandemia da Covid-19. 

A vigilância ativa e continuada dos pacientes é a principal ferramenta para 
o manejo da pandemia. Assim, a comunicação plena com um profissional da 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  JUNTO COM O AGENTE DE SAÚDE DO 
TERRITÓRIO durante todo o cuidado doméstico, até a o fim do período de 
isolamento, é fundamental.   

mailto:smspitangueiras@hotmail.com


 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS/SP 

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Dr. Euclides Zanini Caldas nº 633 – Centro – CEP 14.700-000 

E-Mail: smspitangueiras@hotmail.com 
___________________________________________________________________ 

20 
 

ANEXO 1 
 

Protocolo para Coleta, Acondicionamento e Transporte de Amostras 
de Casos Suspeitos de COVID-19. 

http://www.ial.sp.gov.br/ial/centros-tecnicos/centro-de-virologia/destaques-direita/coronavirus-ncov-2019 
 
O profissional devidamente paramentado deverá coletar amostra de 

secreção respiratória (swab combinado OU aspirado de nasofaringe OU lavado 
bronco alveolar);  

•A amostra deverá ser coletada até o 7° dia do início dos sintomas, 
preferencialmente até o 3° dia;  

•As amostras devem ser mantidas refrigeradas (4-8°C) e devem ser 
processadas dentro de 24 a 72 horas da coleta. Na impossibilidade de envio 
dentro desse período, congelar as amostras a -70°C;  

•Encaminhar para o Instituto Adolfo Lutz Central ou Regional com a Ficha 
de Notificação para casos suspeitos de Coronavírus;  

•Acondicionar em caixas isotérmicas; os frascos com tampa de rosca e em 
posição vertical, separados de outros agravos;  

•Cadastrar o exame no Sistema de Gerenciamento Laboratorial (GAL): 
campo Agravo-Doença selecionar “influenza-vírus respiratórios” e no campo 
Pesquisa selecionar “Coronavirus (2019-nCoV ) 
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ANEXO 2 
 

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO PARA COVID-19 
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ANEXO 3 
 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAIS 
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ANEXO 4 
 
Orientações para o Procedimento Emissão de Declaração de Óbitos 

frente a Pandemia do COVID-19, no Estado de São Paulo 
 Considerando que: O Estado de São Paulo representa neste momento o 

epicentro da doença COVID-19, em território nacional, estando ainda na fase 
logarítmica de disseminação com aumento diário significativo de novos casos; 

A Declaração de Óbito deverá ser preenchida pelo médico que assistiu ao 

paciente, seguindo as diretrizes dos artigos 21, 83 e 84 do Código de Ética 

Médica, do Conselho Federal de Medicina: Art. 21. Deixar de colaborar com as 

autoridades sanitárias ou infringir a legislação pertinente. Art. 83. Atestar óbito 

quando não o tenha verificado pessoalmente, ou quando não tenha prestado 

assistência ao paciente, salvo, no último caso, se o fizer como plantonista, médico 

substituto ou em caso de necropsia e verificação médico-legal. Art. 84. Deixar de 

atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando 

houver indícios de morte violenta/suspeita; 

Que as determinações da Organização Mundial de Saúde desaconselham 

a realização de autópsia para casos suspeitos e confirmados de COVID-19; 

Que, em situação de pandemia, quaisquer corpos podem ser considerados 

de risco para contaminação e difusão da doença; 

Que o exame por RT-PCR para COVID-19, tem sido utilizado para 

confirmação de casos. 

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo orienta: 
1 – Casos confirmados de COVID-19 deverão ter a Declaração de Óbito 

(DO) preenchida como bem-definido seguindo as Orientações de Preenchimento 
da DO Anexo I. 

2 – Casos de síndrome respiratória aguda grave sem diagnóstico etiológico 
e casos suspeitos de COVID-19 com investigação em andamento devem colher 
swab nasal / orofaríngeo post-mortem (até 24 horas após o óbito), caso não tenha 
material colhido em vida – Anexo II e preencher a Declaração de Óbito como 
“Morte a Esclarecer – aguarda exames”. 

3 – Demais casos – Deve ter a Declaração de Óbito preenchida pelo 
médico que assistiu o paciente ou que constatou o óbito, preencher como: 

A- Se as informações disponíveis no prontuário e as informações 
fornecidas por familiares, possibilitarem a identificação da causa de óbito (ainda 
que quadro sindrômico) o médico deverá preencher a DO com estas informações. 

B- Em situações que as informações do item A, não permitirem, 
minimamente, a definição de uma causa a DO deve ser preenchida como “Morte 
Indeterminada – aplicada autópsia verbal”. Aplica-se o Questionário de Autópsia 
Verbal - Anexo III Disponível em: www.ccd.saude.sp.gov.br, que deverá ser 
impresso e preenchido manualmente. 

Os casos não devem ser encaminhados para autópsia nos SVOs durante o 
período de Pandemia de COVID-19. 

O manejo do corpo de ser feito seguindo a resolução SS 28 de 25/02/2013 
que “Aprova Norma Técnica que disciplina os serviços de necrotério, serviço de 
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necropsia, serviço de somatoconservação de cadáveres, velório, cemitério e as 
atividades de exumação, cremação e transladação, e dá outras providências.” 

Anexo IV Todos os profissionais envolvidos no manejo do corpo deverão 
utilizar os equipamentos de proteção individual descritos no item 6.24 da 
Resolução SS 28 de 25/02/2013. 

 

Adicionalmente, os corpos de casos descritos nos itens 1, 2 e 3 desta 

orientação, devem ser acondicionados em sacos impermeáveis próprios, de 

acordo com a política nacional de resíduos e desta forma colocado e mantidos na 

urna.  

 

Resolução SS 28 de 25/2/2013 - Aprova Norma Técnica que disciplina os 

serviços de necrotério, serviço de necropsia, serviço de somatoconservação de 

cadáveres, velório, cemitério e as atividades de exumação, cremação e 

transladação, e dá outras providências. 
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ANEXO 5 
 

 Determinações no Municipio de Pitangueiras 

 
I. Sobre reutilização da máscara N95, conforme recomendações da 

SBPT sobre uso de máscaras no âmbito da Covid-19: 
- Visando maior segurança do profissional de saúde, em caso de 

regularização do estoque de máscaras N95 ou similar, deve-se seguir orientação 
de reutilização concomitante com o protetor facial por no máximo 15 dias (em 
contrapartida a orientação anterior, que indicava 30 dias de uso)  

- Conforme protocolo já estabelecido, para a reutilização deve-se seguir 
rigorosamente inspeção visual e teste de vedação (inspiração e expiração). 

- Em caso de dano estrutural, contaminação ou vedação inadequada 
descartar imediatamente a máscara e não reutilizar. 

- Para reutilização da máscara é necessário manuseio correto evitando 
contaminação da parte interna. 

- Higienização das mãos antes e após manuseio da máscara e guardar a 
máscara em recipiente plástico ou de papel não mantendo hermeticamente 
fechado (conter abertura ou furos) para evitar umedecimento da máscara. 

 
II. Sobre a nebulização de ambientes externos: conforme Nota técnica 

34/2020 ANVISA, não tem sido recomendada, mas visto adesão de vários 
municípios, orienta-se: uso de hipoclorito de sódio na concentração 0,5% (produto 
corrosivo, pode causar irritações na pele), equipamentos para dispensação 
conforme consta no rótulo. EPIs: luva, máscara, proteção ocular, avental 
compatível com o produto dispensado. 

 
III. Sobre aventais: conforme RDC 356/2020 ANVISA, o avental deve ser 

confeccionado de TNT odonto-médico, gramatura mínima 30 (impermeável 
gramatura 50), devendo ser descartado e trocado após atendimento a paciente 
suspeito. Deve possuir punho. Não utilizar avental de plástico em áreas com 
pacientes suspeitos.  

- para atendimento de pacientes com sintomas respiratórios que sejam 
suspeitos para COVID-19, deve-se utilizar avental de TNT para uso odonto-
médico, e deve ser trocado após atendimento do paciente suspeito.  

- para locais que utilizam o macacão, utilizar avental por cima ao 
transportar paciente suspeito (SAMU).Os macacões usados pelo SAMU  para 
atendimento de casos suspeitos ou confirmados devem ser descartados após o 
uso, não podendo fazer reutilização. 

- diante da escassez de EPI, os aventais de plástico podem ser utilizados 
para ultrassom, blitz e procedimentos em pacientes não suspeitos ou confirmados 
para COVID. 

- os sepultadores, que usam o macacão em casos suspeitos ou 
confirmados devem descartar o mesmo após cada uso. 
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IV. Sobre inquérito em profissionais de saúde e segurança: conforme 
nota técnica 97/2020 ANVISA, com orientações específicas para realização de 
teste rápido em farmácias, devem ser seguidas normas de boas práticas e 
conforme perguntas e respostas da ANVISA sobre testes rápidos, estes devem 
ser feitos em unidades ambulatoriais ou hospitalares.  
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ANEXO 6 

ATESTADO MÉDICO DE ISOLAMENTO DOMICILIAR 

Atesto para fins trabalhistas, que o(a) Sr.(a)  ________________________ 

________________________________________ compareceu para atendimento 

médico na Unidade Gripal de Pitangueiras-SP, no dia ______/______/______. 

 Considerando a situação de emergência de saúde pública de importância 

nacional, declarada por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 03 de fevereiro de 

2020, e seguindo as diretivas da Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 

07/2020, atualizada em 17 de setembro de 2020, declaro que o(a) paciente 

supracitado(a) deve permanecer em ISOLAMENTO DOMICILIAR pelo período de 

10 DIAS de sintomas, isto é, no intervalo de hoje até ______/______/______. 

Desta forma, as pessoas que residem ou que exerçam atividades 

profissionais no âmbito residencial no mesmo endereço (exceto profissionais da 

saúde) também deverão permanecer em isolamento por igual período. 

1. ________________________________________________________.  

2. ________________________________________________________.  

3. ________________________________________________________.  

4. ________________________________________________________.  

5. ________________________________________________________.  

 

CID-10: _____________________________________________________.  

 

Assinatura da pessoa sintomática: ________________________________. 

 

 

Assinatura e carimbo do(a) médico(a): ____________________________. 

 

Data: ______/______/______                               Hora: ______: _____. 
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ANEXO 7 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido sobre o uso de 
Hidroxicloroquina/Cloroquina associado com Azitromicina para Covid-19 

 
Declaro que fui informado(a), em linguagem clara e objetiva pelo(a) 

médico(a), da suspeita ou confirmação de Covid-19, de modo que fui orientado(a) 
a usar Cloroquina ou Hidroxicloroquina associado com Azitromicina. 

Declaro que fui informado(a) ainda sobre os riscos e os beneficios 
inerentes  ao tratamento proposto, a saber:  

- a cloroquina e a hidroxicloroquina são medicamentos usados há muitos 
anos para a doenças como malária, artrite reumatoide, lúpus e outras; 

- alguns estudos científicos pequenos e com alguns problemas 
metodológicos demonstraram eficácia dessas drogas contra a Covid-19. No 
entanto, estudos científicos maiores e com melhor desenho metodológico 
comprovaram a ineficácia de tais medicações;  

- a cloroquina e a hidroxicloroquina podem causar efeitos colaterais como 
redução dos glóbulos brancos, disfunção do fígado, disfunção cardíaca e 
arritmias, e alterações visuais por danos na retina; 

- compreendi, portanto, que não existe garantia de resultados positivos 
para a Covid-19 usando os medicamentos propostos e que tal tratamento pode 
inclusive apresentar efeitos colaterais importantes, inclusive com incapacidade 
temporária ou permanente e até o óbito; 

- fui informado(a) que, independente do uso da cloroquina ou 
hidroxicloroquina associado com azitromicina, será mantido o tratamento padrão e 
comprovadamente benéfico para minha situação, que pode incluir medidas de 
suporte da respiração e oxigenação, ventilação mecânica, drogas para sustentar 
a pressão e fortalecer o coração, hemodiálise e antibióticos, entre outras terapias 
oferecidas a pacientes que estão criticamente doentes. 

Assim, após ter a oportunidade de esclarecer todas as minhas dúvidas e 
após ter lido e compreendido todas as informações deste documento, por livre 
iniciativa, aceito correr os riscos supramencionados e dou autorização para que 
os medicamentos sejam utilizados, reservando-me o direito de revogar este 
consentimento a qualquer momento, mesmo antes  que  o tratamento se realize.  

 

Pitangueiras, ______ de ______________________ de ___________. 

 

Nome do(a) paciente/responsável: ________________________________.  

 

Assinatura do(a) paciente/responsável: ____________________________. 

 

Nome do(a) médico(a): _________________________________________.  

 

Assinatura e carimbo do(a) médico(a): ____________________________.
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ANEXO 8 
 

Inquérito da Covid-19: Aplicação de teste rápidos em Profissionais da 
Saúde do Município de Pitangueiras  que atendem em Pronto Atendimento, 
Urgência e Emergência 

  
Realizado pela Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Epidemiológica 

nos dias 26, 27, 28, 29 de maio e  02 de junho de 2020 
 
Objetivo: Testar os profissionais do Serviço Saúde Gripal,   PA de Ibitiuva, 

PA Santa Casa de Pitangueiras ,SAMU e Transporte, Vigilância Epidemiologica, 
Farmacia de Pitangueiras e Ibitiuva e avaliar  a situação epidemiológica dos 
trabalhadores da Saúde na assistência, identificando se o  trabalhador  já entrou 
ou ainda  não entrou em  contato  com o coronavírus  e possui anticorpos para a 
doença. 

 
Os resultados coletados contribuem para o planejamento das ações em 

relação a Recursos Humanos, avaliação de eficácia  de EPI e revisão de 
estratégicas no combate à Covid-19. 

 
Observado que da clientela testada, 22 profissionais, 24 profissionais têm 

comorbidades como: DPOC, Asma Bronquica, Bronquite, Hipertensão Arterial 
Sistemica, Diabetes e Gastrostomia. 

 
A amostra esta identificada por sexo, faixa etária, local de trabalho e local 

de moradia de cada profissional da saúde. 
 
Observações: Os profissionais testados que trabalham nas UBS e CSE  

também trabalham em plantões de finais de semana feriados no PA de Ibitiuva. 
Os profissionais testados   da SMS trabalham na Vigilância Epidemiológica e 
Farmácia Municipal. 

 
Fonte: Vigilância Epidemiologica de Pitangueiras 
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ANEXO 9 
 
Protocolo de realização de exames (PCR e Teste rápido) em empresas 

particulares e farmácias 
 
A realização de exames diagnósticos para COVID 19 deve seguir as 

orientações do Ministério da Saúde e ANVISA idealmente, portanto não deve ser 
feita de forma indiscriminada. O exame deve ser indicado por um profissional 
médico, portanto o exame só deve ser realizado mediante um pedido pelo 
médico. Todos os exames  realizados  devem  ser  prontamente  notificados  à  
Vigilância Epidemiológica municipal. 

É obrigatório o cumprimento de medidas de segurança no laboratório, 
conforme descritas   pela   ANVISA,   principalmente   o   uso   de   EPIs   pelos 
profissionais. 

No caso de exames particulares, os exames podem ser feitos em pacientes 
que não apresentem critérios sugeridos pelo Ministério, desde que com pedido 
médico e com a descrição do tempo de sintomas na data de realização do exame.  

 
Exames: 
- testes rápidos sorológicos: devem ser realizados preferencialmente a 

partir do 10º dia do início dos sintomas.  
- teste RT-PCR: preferencialmente do 3º ao 7º dia do início dos sintomas. 
 
Como notificar: 
Após a realização do exame, deve ser preenchida ficha de notificação 

disponibilizada  pela  VE  municipal,  identificando  o  paciente,  data  de  início  
dos sintomas, data da coleta, qual o exame foi realizado e quais os sintomas 
presentes. A ficha deve ser enviada para a VE municipal. 

 
Resultado: 
O resultado deve ser explicado e fornecido pelo médico que solicitou o 

exame. O paciente deve passar em consulta médica para verificar o resultado, 
uma vez que em casos positivos deve receber orientações médicas e 
afastamento de atividades laborais. 
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ANEXO 10 
 

Informativo para quem está com suspeita ou confirmação de Covid-19 
SMS de Pitangueiras 

 
Realize o Isolamento Domiciliar adequadamente! 

 
Fique em casa: sozinho no quarto e deixe as janelas abertas para ventilar o 

ambiente 
Se andar em ambientes comuns da casa (banheiro, cozinha, sala) usar 

mascara comum. 
Não receba visitas 
Cubra a boca e o nariz durante tosse e espirro com lenços descartáveis, 

jogue fora imediatamente o lenço utilizado, ou tossir sobre o cotovelo. Lavar as 
mãos logo a seguir. 

Lave as mãos com água e sabão varias vezes ao dia, principalmente antes 
e após comer, utilizar o banheiro e tocar objetos da casa. 

Não compartilhe objetos pessoais (talheres, copos, pratos toalhas) 
Lave talheres e outros objetos com agua e sabão 
Se tem um cuidador, o mesmo deve utilizar mascara o tempo todo e utilizar 

luvas ao lidar com secreções da boca,nariz,fezes e urina. 
Utilize luvas também para limpeza e manipulação de superfícies com 

possível contaminação pela pessoa doente. 
Acondicione todos os lixos gerados pelo paciente ou com o seu cuidado em 

saco plástico, em lixeira no quarto do paciente, antes de dar seu destino final. 
Limpe com álcool liquido varias vezes ao dia as superfícies mais tocadas 

pelo doente. 
Limpe o piso com agua sanitária. 
Roupas, toalhas e roupas de cama devem ser lavadas separadamente  

com agua e sabão comum. 
Todas as pessoas que residem no mesmo endereço devem manter 

também isolamento, ficar em casa nos outros cômodos da casa. 
Não sair de casa para ir a bancos, supermercados, comércio, vizinhos. 

Pedir para outra pessoa fazer suas compras. 
O isolamento é de 10 dias. 
Crianças não podem brincar na rua, ou com outras crianças que não 

morem no domicilio. 
 
Atenção: procurar atendimento imediato se os sintomas se agravarem!! 
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ANEXO 11 
 
Outras Medidas Profiláticas: 
 
- Sanitização de  ambientes, medida de prevenção contra a COVID-19. 

Realizada pela equipe do Controle de endemias, conforme normatização em 
predios públicos e nas Unidades de Saúde. 

 
- Mutirão de prevenção com Equipes nas entradas da cidade e Distrito com 

orientações sobre a doença COVID-19, uso de mascaras, higienização de mãoes, 
isolamento social, verificação de temperatura e se necessario encaminhamento 
para a Unidade de Atendimento Gripal. 

 
- Treinamento de equipes de trabalho em relação ao Uso de EPI. 
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ANEXO 12 
 

Relatórios de Inspeção VISA Municipal 
 
Relatório das Inspeções realizadas pelo Serviço Municipal de Vigilância 

Sanitária durante o período de Pandemia Covid-19, com ênfase em medidas 
sanitárias e adequações para o funcionamento de atividades econômicas durante 
o período de situação de Calamidade Pública de acordo com os Decretos 
Municipais e Estaduais vigentes durante o período de 19/06/2020 à 17/07/2020. 

Informamos que foram visitados 130 (cento e trinta) estabelecimentos no 
qual foram orientados quanto ao Decreto Municipal nº 4.283 de 01 de Junho de 
2020, quanto: 

I - Manter controle de acesso único, com um funcionário presente, 
mantendo-se as outras portas abertas para circulação de ar, mas impedidas de 
uso para acesso; 

II - Disponibilizar álcool em gel ou lavatórios na entrada e distribuídos no 
interior do estabelecimento, inclusive; 

III - Orientar o público para manter distância mínima de 2 (dois) metros 
entre os presentes; 

IV - Promover higienização constante dos locais onde possa haver contato 
manual dos clientes e funcionários; 

V - Manter os funcionários com uso de equipamentos de proteção 
individual, especialmente máscaras e luvas; 

VI - Em caso de fila de espera interna ou externa, manter funcionário para 
orientar o distanciamento de 2 (dois) metros entre os clientes, com marcação de 
solo; 

VII - Afixar em lugar visível o número permitido de pessoas que possam 
permanecer no local; 

VIII - Orientar os clientes sobre o uso de máscara, e fornecê-la se 
necessário. 

IX - Fica impedido o consumo interno e externo de alimentos e bebidas. 
Foram ainda orientados esses estabelecimentos quanto ao Decreto 64.959 

de 04/05/2020 e Resolução SS 96, de 29 de Junho de 2020, quanto ao uso 
obrigatório de Máscaras. 

Relatório das Inspeções realizadas pelo Serviço Municipal de Vigilância 
Sanitária durante o período de Pandemia Covid-19, com ênfase em medidas 
sanitárias e adequações para o funcionamento de atividades econômicas durante 
o período de situação de Calamidade Pública de acordo com os Decretos 
Municipais e Estaduais vigentes durante o período de 15/03/2020 à 18/06/2020. 

Estabelecimentos Visitados Estabelecimentos Notificados190 (Cento e 
Noventa). 88 (Oitenta e Oito). 

 
 
FONTE: VISA Municipal 
Pitangueiras, 20 de Julho de 2020. 
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ANEXO 13 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA – CORONAVÍRUS 

Santa Casa de Pitangueiras 

  João Rocha da Silva - Provedor   

  Ricardo Augusto da Silva - Gerente Administrativo 

  Dr. Rodolfo Aparecido da Silva - Diretor clínico                                                           

  Dra. Maria Rita Margarido Chaparim -Médica Infectologista CCIH 

                

OBJETIVO  

O Plano de Contingência é um documento elaborado com o intuito de auxiliar a equipe 

da Santa Casa de Pitangueiras no enfretamento de um possível surto de coronavírus. 

Através deste documento, pretende-se:  

• Definir o quadro atual desta doença, bem como seu método de transmissão e 

manifestações;  

• Orientar medidas de precauções e isolamento para contenção da disseminação do 

vírus, especialmente em ambiente hospitalar;  

• Implantar ações de assistência, vigilância e comunicação que auxiliem no uso de 

recursos disponíveis e oriente condutas frente ao aumento de demanda;  

• Orientar quanto ao fluxo de recebimento e encaminhamento de pacientes; 

• Orientar os processos de limpeza ambiental, processamento de roupas e descarte de 

resíduos no serviço;  

DEFINIÇÃO  

Os coronavírus (CoV) compõem uma grande família de vírus de RNA, conhecidos 

desde meados da década de 1960, que receberam esse nome devido às espículas na sua 

superfície, que lembram uma coroa. 

 Podem causar desde um resfriado comum até síndromes respiratórias graves, como 

o surto ocorrido em 2002 pelo SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome – 

Coronavirus) e o surto de 2012 no oriente médio pelo MERS-CoV (Middle East 

Respiratory Syndrome – Coronavirus).  
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SITUAÇÃO ATUAL  

A transmissão atual, identificada em 7 de janeiro de 2020 na cidade de Wuhan, 

China, corresponde a uma nova variante do coronavirus, denominado SARS-CoV-2. A 

doença causada pelo SARS-CoV-2 ficou denominada como COVID-19 (Coronavirus 

disease-19). Sua origem ainda não está elucidada, porém acredita-se que a fonte primária 

seja em um mercado de frutos do mar e animais vivos em Wuhan, sugerindo uma 

disseminação de animais para pessoas.  

Em 22 de janeiro de 2020 o Brasil ativou o Comitê de Operações de Emergência 

(COE-nCov) para coordenar a preparação de resposta adequada, ordenada e integrada 

frente a uma possível emergência nacional.  

Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus 

constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Essa 

decisão aprimora a coordenação, a cooperação e a solidariedade global para interromper a 

propagação do vírus. 

 Em 31 de janeiro é acionado o Grupo Executivo Interministerial (GEI-ESP) e 3 de 

fevereiro o Brasil declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN). Em 25 de fevereiro de 2020 o Brasil confirmou o primeiro caso de COVID-19 no 

país. 

 Em 11 de março de 2020 a OMS classificou a doença como Pandemia e em 20 de 

março de 2020 foi declarada transmissão comunitária em todo o território nacional. Os 

casos confirmados no país se concentram no estado de São Paulo e em cidades mais 

populosas, porém já se confirmaram casos em diversas cidades do interior. 

Para análise atualizada de casos suspeitos e confirmados no Brasil e no mundo, 

recomenda-se o acesso à Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde (IVIS) através do 

site: http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/. 

TRANSMISSÃO  

Após um número crescente de pacientes sem exposição a este mercado de frutos do 

mar, acredita-se que a transmissão esteja ocorrendo de pessoa para pessoa, como já 

observado previamente em outros coronavírus. Acredita-se que tenha ocorrido 

principalmente por meio de gotículas respiratórias produzidas na tosse/espirro, tendo sido 

identificado também transmissão por aerossóis em pacientes submetidos a procedimentos 
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de vias aéreas, como a intubação oro traqueal ou aspiração de vias aéreas.  

A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 7 dias 

após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do Novo Coronavírus (COVID-

19) sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e 

sintomas.  

Até o momento, não há informação suficiente que defina quantos dias anteriores ao 

início dos sinais e sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus, nem quanto 

tempo após a doença ela permanece eliminando agentes infectantes. 

 

PERÍODO DE INCUBAÇÃO  

O período médio de incubação da infecção por coronavírus é de 5 dias, com 

intervalo que pode chegar até 16 dias.  

 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS  

O espectro clínico varia desde um resfriado até uma pneumonia grave. Segundo os 

dados mais atuais, os sinais e sintomas clínicos referidos são principalmente respiratórios. 

O paciente pode apresentar febre, tosse e dispneia.  

Em avaliação recente de 99 pacientes com pneumonia e diagnóstico laboratorial de 

COVID-19 internados no hospital de Wuhan, aponta-se maior taxa de hospitalização em 

maiores de 50 anos, sexo masculino. Os principais sintomas foram febre (83%), tosse 

(82%), falta de ar (31%), dor muscular (11%), confusão (9%), dor de cabeça (8%), dor de 

garganta (5%), rinorreia (4%), dor no peito (2%), diarreia (2%) e náusea e vômito (1%). 

Segundo exames de imagem, 74 pacientes (75%) apresentaram pneumonia bilateral, 14 

pacientes (14%) apresentaram manchas múltiplas e opacidade em vidro fosco e 1 paciente 

(1%) evoluiu com pneumotórax. Complicações observadas até o momento incluem 

síndrome respiratória aguda grave - SRAG (29%), lesão cardíaca aguda (12%) e infecção 

secundária (10%). 

 

DEFINIÇÃO DE CASOS  

CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19): Na 

fase de transmissão comunitária, tanto pacientes com resfriado como com síndrome gripal 

podem ser considerados como possível COVID-19. Logo, todos os pacientes com esta 
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apresentação devem ser colocados em isolamento domiciliar por 14 dias ou serem 

internados com suspeito de COVID-19, conforme indicação médica de internação. 

CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-

19): caso suspeito com resultado positivo em RT-PCR em tempo real, pelo protocolo 

Charité.  

CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-

19): caso que se enquadre na definição de suspeito E apresente resultado laboratorial 

negativo para SARS-CoV2 OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico.  

CASO CURADO DA DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19): 

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

Saúde define que são curados:  

• Casos em isolamento domiciliar: casos confirmados que passaram por 14 dias em 

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

assintomáticos.  

• Casos em internação hospitalar: diante da avaliação médica.  

Observação: a liberação do paciente deve ser definida de acordo com o Plano de 

Contingência local, a considerar a capacidade operacional, podendo ser realizada a partir 

de visita domiciliar ou remota (telefone ou telemedicina).  

DEFINIÇÕES E OBSERVAÇÕES 

● FEBRE:  

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

• Alerta-se que a febre pode não estar presente em alguns casos como por exemplo: 

em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações 

possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nessas situações, a avaliação clínica 

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

notificação.  

• Considerar a febre relatada pelo paciente, mesmo não mensurada 

● CONTATO DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19 
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• Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os 

residentes da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento etc.  

A avaliação do grau de exposição do contato deve ser individualizada, 

considerando-se o ambiente e o tempo de exposição 

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO NA SANTA CASA DE PITANGUEIRAS – COVID - 
19

 

OBS: diante de caso suspeito, a enfermagem do acolhimento e o médico que irá realizar a 

avaliação devem estar paramentados com avental cirúrgico ou descartável, luvas de 

procedimento, gorro descartável, óculos de proteção, máscara cirúrgica OU máscara N95 e 

protetor facial. Seguir orientações de isolamento de contato + gotículas.  

RECEPÇÃO 
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Quando o paciente chegar a recepção da Santa Casa, independentemente de seu 

convênio a recepcionista deverá perguntar ao mesmo se ele está com sintomas gripais 

como: FEBRE, TOSSE, DISPNÉIA, DESCONFORTO RESPIRATÓRIO, DOR DE 

GARGANTA, se o paciente apresentar qualquer um destes sintomas, deverá ser 

imediatamente fornecida a máscara para o mesmo, em seguida feito a ficha de atendimento 

e IMEDIATAMENTE ligar ao acolhimento e informar a enfermeira do plantão qual o 

nome do paciente e que ele é um possível caso suspeito de coronavírus. 

As recepcionistas deverão usar os seguintes EPIs: mascaras roupas sem decotes, 

sapatos fechados, e higienizar as mãos com maior frequência se possível com água e sabão, 

não havendo a possibilidade de lavar as mãos, deverão utilizar álcool 70%. 

Os teclados e mouses deverão ser higienizados diariamente no mínimo 3 x ao dia, 

com LETHA OXI CD, que estarão disponíveis no setores, lembrando que os teclados 

estarão cobertos com plástico filme, o que facilita a higienização dos mesmos. 

ACOLHIMENTO 

Assim que a recepcionista comunicar a enfermeira do acolhimento sobre o paciente 

com sintomas gripais a mesma deverá confirmar se o paciente está fazendo uso da máscara 

descartável, e encaminhar imediatamente o paciente para o quarto de isolamento, onde o 

mesmo aguardará atendimento médico sentado. Este procedimento vale apenas para 

pacientes que apresentarem sintomas leves: FEBRE, TOSSE, DOR DE GARGANTA. 

Se o paciente apresentar os seguintes sintomas: FEBRE, TOSSE, DOR DE 

GARGANTA, DISPNÉIA, ESFORÇO RESPIRATÓRIO o mesmo deverá ser 

encaminhando imediatamente para sala de estabilização e acomodado ao leito, ser 

monitorizado (oximetria de pulso) e verificado sinais vitais, imediatamente após 

monitorização a enfermeira deverá comunicar o caso ao médico do plantão. 

A enfermeira do acolhimento deverá usar os seguintes EPIs: Camisetas sem decotes 

branca, calça jeans branca, sapato fechado branco, avental de tecido cirúrgico, avental 

descartável, touca descartável, luvas de procedimento, máscara N95 e protetor facial. 

A máscara N95 deverá ser utilizada OBRIGATORIAMENTE em conjunto com 

protetor facial, desta maneira poderá ser reutilizada por 30 dias, desde que seja respeitado o 

manuseio e armazenamento correto. O protetor facial deverá ser higienizado sempre que 

necessário e obrigatoriamente nas trocas de plantões.   
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Nos casos em que o paciente chega a unidade de ambulância o mesmo já será 

acomodado na Sala de Estabilização, a recepção deverá acionar a enfermeira do 

acolhimento imediatamente, e após a avaliação da enfermeira a mesma solicitará a 

avaliação médica deste paciente. 

 

ISOLAMENTO NO PRONTO SOCORRO 

 Pacientes classificados como suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento 

em que forem identificados na triagem até sua chegada ao quarto de isolamento, bem como em 

qualquer ocasião em que haja necessidade de transportá-lo entre setores. Mantê-los em quarto 

privativo. 

Profissionais da saúde devem utilizar medidas de precaução padrão (higiene das 

mãos antes e após todo tipo de contato), precaução de contato (luvas, avental não estéril e 

óculos de proteção) e precaução respiratória para gotículas (máscara cirúrgica). Visto que a 

transmissão se dá por contato e gotículas, acompanhantes podem fazer uso de máscara 

cirúrgica para precaução.  Devido à ausência de informações sobre duração da excreção 

viral do novo Coronavírus, o paciente permanecerá em precaução específica até sua alta 

hospitalar. 

  

MANEJO DE CASOS LEVES 

Após avaliação médica se o paciente estiver apresentando sintomas leves, será 

medicado se necessário e orientado pela enfermagem quanto ao ISOLAMENTO 

DOMICILIAR (entregar para o paciente informações – Folder informativo), e a observar 

seus sintomas, caso haja alguma piora em seu quadro (FEBRE, TOSSE, DOR DE 

GARGANTA, DISPNÉIA, ESFORÇO RESPIRATÓRIO) deverá procurar imediatamente 

a Santa Casa. O médico responsável pelo atendimento de paciente que irá ser liberado deve 

preencher o termo de declaração de isolamento domiciliar, enumerando nome do paciente e 

contatos domiciliares (ANEXO 1), e realizar atestado médico para 14 dias de afastamento. 

 Todos os pacientes liberados para isolamento domiciliar devem ser anotados em 

documento próprio disponibilizado para a enfermagem do pronto atendimento, com o 

devido contato telefônico, para seguimento a cada 48h a fim de verificar a evolução do 

paciente. 
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ORIENTAÇÕES PARA ISOLAMENTO DOMICILIAR 

• Evitar contato próximo com pessoas com infecções respiratórias agudas;  

• Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com pessoas 

doentes ou com o meio ambiente e antes de se alimentar;  

• Usar lenço descartável para higiene nasal; 

• Cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir e sempre higienizar as mãos após;  

• Evitar tocar nas mucosas dos olhos, nariz e boca; 

• Não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos ou garrafas, 

toalhas; 

• Manter os ambientes bem ventilados  

 

MANEJO CASOS MODERADOS / GRAVES 

Se o paciente for acomodado na Sala de Estabilização (ISOLAMENTO PARA CASOS 

MODERADOS), após avaliação médica, lembrando que neste momento este profissional 

também já deverá estar adequadamente paramentado com seus EPIs, serão realizadas 

medicações conforme prescrição médica e provavelmente solicitada vaga via Central de 

Vagas, pois possivelmente este paciente poderá evoluir para um quadro respiratório grave 

necessitando de um leito de UTI. 

 Se for necessária a internação deste paciente a enfermagem orientará os seus 

familiares a procurarem a recepção para realização deste procedimento, vide (MANEJO 

DE PACIENTES INTERNADOS COM SUSPEITA E/OU COVID 19). 

 Em relação a solicitação de vagas, nos casos em que os paciente não tem convênio 

e forem SUS, a solicitação de vagas ocorrerá pela Central de Regulação CROSS, a 

solicitação deverá ser feita na FICHA SÍNDROME GRIPAL, nossa referência será em 

casos de internação clínica adulto e infantil, e internação UTI adulto a Santa Casa de 

Jaboticabal e UTI  infantil será no HC Ribeirão Preto, porém quem definirá o local para ser 

encaminhado os pacientes será o médico regulador da CROSS, fluxo esse que foi definido 

pela DRS de Ribeirão Preto a qual a Santa Casa (Horizonte Verde) faz parte. 

 Pacientes que tem convênio médico a recepcionista entrará em contanto com a 

central reguladora de cada convênio, em seguida o médico do plantão passará o caso 
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clínico de seu paciente e solicitará vaga em outras instituições com os recursos necessários. 

Conforme informado por responsável pelos convênios, os hospitais de referência serão: 

plano Unimed – Hospital Unimed Ribeirão Preto; plano Sermed – Santa Casa de 

Sertãozinho. 

 Caso este paciente evolua com quadro respiratório grave imediatamente deverá ser 

conduzido a Sala de Urgência, neste momento será acompanhado pelo médico responsável 

e por um enfermeiro, lembrando que deverão permanecer na Sala somente os funcionários 

necessários para realizar assistência adequada, é importante neste momento que se possível 

reduzir a quantidade de funcionários que terão contato com este paciente, evitando a 

disseminação do vírus. 

 Os profissionais que estiverem na Sala de Urgência deverão usar os seguintes EPIs: 

máscara N95, protetor facial, luvas de procedimento, touca descartável e avental 

descartável, ficarão disponíveis na Sala de Estabilização KITs com EPIs para os 

funcionários, assim como já foi solicitada confecção de uniformes de uso restrito do Pronto 

Socorro, os funcionários foram orientados a colocarem está roupa antes de assumir o 

plantão, e depois colocarem seus EPIs, ao término do plantão deixar o uniforme na 

Lavanderia para serem higienizados e depois utilizado novamente no dia seguinte. 

 Estarão disponíveis também KITs para verificação de Sinais Vitais dos pacientes 

que chegarem ao PS com suspeita de COVID 19, assim como caixas exclusivas para 

acondicionamento de materiais utilizados durante sua assistência,  depois estas caixas serão 

encaminhadas a Central de Materiais Esterilizados – CME para higienização, ao chegar no 

CME o funcionário do setor já estará utilizando seus EPIs (Avental impermeável, gorro 

descartável, luva de látex de cano longo, óculos de proteção, e máscara  cirúrgica 

descartável) estes materiais serão lavados conforme a rotina do setor, com auxílio da 

lavadora ultrassônica e detergente enzimático ou permaneceram na solução de hipoclorito, 

após serão enxaguados em água filtrada e corrente, realizada secagem com ar comprimido 

ou compressa embebidas em álcool 70%, embaladas em papel grau cirúrgico, campo estéril 

ou papel pardo e por fim auto clavadas.  

 Caso seja solicitada coleta de exames pelo médico responsável, o enfermeiro que 

estiver na Sala de Urgência deverá fazer a coleta destes exames, pois já estará devidamente 

paramentado, foi estabelecido com o responsável do laboratório Dr. Pacca os exames que 
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serão necessários ser coletados para os casos suspeitos de coronavírus, que são: 

HEMOGRAMA, PCR QUANTATIVO, TGO, TGP, ALBUMINA, LDH 

(DESIDROGENASE LÁCTICA), VHS, BILIRRUBINAS, CREATININA. O laboratório 

deixará na Sala de Urgência um KIT PARA COLETA DE EXAMES - COVID 19 (com 1 

tubo roxo, 1 tubo vermelho, 1 tubo preto, seringas e agulhas), a solicitação/requisição de 

exames ficará pronta no Posto de Enfermagem do Pronto Socorro, a mesma de conter a 

assinatura do médico e etiqueta do paciente. 

Segundo informações de responsável pelo laboratório estes exames serão feitos com 

caráter de URGÊNCIA e ficaram prontos em média em uma hora ou antes. 

 Se for necessário que o profissional que estiver na Sala de Urgência saia, o mesmo 

deverá retirar todos os EPIs adequadamente evitando tocar nas superfícies possivelmente 

contaminadas, realizar a higiene adequada das mãos com água e sabão. 

 Se for solicitado exame de raio X, o profissional do setor de radiologia será 

acionado, o mesmo deverá estar utilizando todos seus EPIs (máscara N95, avental 

descartável, protetor facial, luvas de procedimento) temos uma aparelho de raio x portátil 

que ficará armazenado na sala de estabilização, após ser realizado o exame do paciente o 

aparelho será higienizado com LETHA OXI CD pela funcionária do setor e novamente 

acondicionado na sala de estabilização. 

 Em caso de necessidade de uso de oxigênio suplementar, deve ser usado cateter 

nasal somente em baixo fluxo (até 4L/min). Em caso de maior necessidade de oxigênio não 

usar máscara de Venturi, apenas máscara com reservatório não reinalante.  

 Em caso de necessidade de intubação orotraqueal, não está indicado uso de AMBU 

devido aerossolização. Realizar intubação e conectar paciente ao ventilador mecânico, 

devidamente equipado com filtro HEPA e com filtra antibacteriano. Em caso de 

necessidade de aspiração de vias aéreas em paciente intubado, utilizar sonda para aspiração 

fechada, não desconectar o circuito. Não está recomendada realização de VNI devido 

aerossolização, devendo proceder intubação precoce. Permanecer na sala somente os 

funcionários necessários ao procedimento, devidamente paramentados. 

  

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)  

Devem utilizar os EPI (máscara cirúrgica, protetor ocular, luvas de procedimento e 

avental cirúrgico e descartável):  
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• A partir de orientação da resolução SS-28 do diário oficial do Estado de São Paulo, 

recomenda-se uso de EPI a todos os funcionários envolvidos no atendimento, 

sobretudo aqueles em contato direto com os pacientes. Deve-se incluir profissionais 

da recepção, limpeza, manutenção, segurança, entre outros. 

• Qualquer pessoa que entrar em contato com o caso suspeito ou entrar no 

isolamento. 

• Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossol 

em atendimento a pacientes com suspeita ou confirmados para infecção pelo 

coronavírus deve utilizar luvas de procedimento, avental e protetor ocular, além da 

máscara de proteção respiratória (máscara tipo respirador - N95).  

• Todos os profissionais de saúde que prestam assistência direta ao paciente e 

profissionais designados para a triagem de casos suspeitos.  

• Toda a equipe de suporte, que tenha contato a uma distância menor que 1 metro de 

pacientes suspeitos ou confirmados, incluindo pessoal de limpeza, nutrição e 

responsáveis pela retirada de roupas sujas da unidade de isolamento. Recomenda-se 

que o mínimo de pessoas entre no quarto do paciente suspeito ou confirmado.  

• Todos os profissionais de laboratório, durante coleta, transporte e manipulação de 

amostras de pacientes suspeitos e confirmados; deve-se utilizar máscara N95 

quando coleta espécime clínico para diagnostico etiológico (secreções 

respiratórias). 

• A máscara cirúrgica deve ser descartada após uso, trocada assim que estiver suja ou 

úmida. Não reutilizar máscaras. Não se deve tocar a parte a parte da frente da 

máscara, remover sempre pelas tiras laterais. 

• A máscara tipo respirador particulado (N95) pode ser utilizada por 30 dias se 

estiver íntegra (fonte: CDC), limpa e seca, pelo mesmo profissional, desde que 

retirada e usada corretamente (retirar pelos elásticos e acondicionar em saco ou 

envelope de papel com os elásticos para fora) e com uso concomitante de protetor 

facial (FACE SHIELD). 
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• Sempre higienizar as mãos após retirada dos EPI. 

ATENÇÃO: O uso de máscaras caseiras NÃO garante proteção visto não estarem 

registadas na ANVISA como material testado para efeito filtração de partículas e gotículas.  

 

RECOMENDAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

• Máscara: evitar tocar a máscara com frequência durante seu uso, trocá-la sempre 

que suja ou molhada, não tocar a parte interna da máscara N95; a máscara N95 

pode ser reutilizada enquanto permanecer limpa e seca, por um período máximo de 

30 dias, devendo ser sempre adequadamente acondicionada em saco plástico 

protetor SEMPRE utilizada com protetor facial. 

• Luvas: as luvas NÃO SUBSTITUEM a higienização das mãos; trocá-las sempre 

que for trocar de paciente; não lavar luvas  

• Avental descartável: sempre usar durante o atendimento e deixar pendurado em 

descartar logo após sair da área de atendimento do paciente; não reutilizar entre 

pacientes; em caso de sujidade que atravesse o avental, trocar de roupa privativa 

para um conjunto limpo;  

• Óculos de proteção: após cada uso, realizar desinfecção com álcool 70%, podendo 

ser reutilizado por outros profissionais após esse procedimento;  

• Higienização das mãos: segue sendo a principal medida de prevenção de 

transmissão de infecções em ambiente hospitalar, portanto deve ser SEMPRE 

realizada antes e após qualquer contato com o paciente e o ambiente ao seu redor.  

 

MANEJO DE PACIENTES QUE EVOLUIREM Á ÓBITO 

• Durante os cuidados com o cadáver, só devem estar presentes no quarto ou área, os 

profissionais estritamente necessários, utilizando os seguintes EPIs - máscara N95, 

protetor facial, luvas de procedimento, touca descartável e avental descartável. 

• Os tubos, drenos e cateteres devem ser removidos do corpo, tendo cuidado especial 

com a remoção de cateteres intravenosos, outros dispositivos cortantes e do tubo 

endotraqueal.  
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• Se recomenda desinfetar e tapar/bloquear os orifícios de drenagem de feridas e 

punção de cateter com cobertura impermeável, como já fazemos de rotina colocar 

sobre os orifícios gaze ou algodão e cobrir com esparadrapo. 

• Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas se necessário e 

logo após descartar no resíduo com saco BRANCO/LEITOSO. 

 

• Tapar/bloquear orifícios naturais do cadáver (oral, nasal, retal) para evitar 

extravasamento de fluidos corporais, colocar gaze/algodão ou se for necessário 

compressas pequenas e passar esparadrapo em cima para garantir que não saiam 

quando o cadáver for movido. 

• Descartar imediatamente os resíduos perfuro cortantes em recipientes rígidos, à 

prova de perfuração e vazamento, e com o símbolo de resíduo infectante, em 

seguida descartar esse recipiente todo independentemente da quantidade de resíduo 

que ele contenha. 

• Acondicionar o corpo em saco plastico impermeavel, e vedar bem. 

• Identificar adequadamente o cadáver com uma folha -” este paciente era suspeita 

OU caso confirmado de coronavírus”. 

• A maca de transporte de cadáveres deve ser utilizada apenas para esse fim e ser de 

fácil limpeza e desinfeção, após o transporte do cadáver até o Necrotério deixar a 

maca na área externa para que a equipe de limpeza realize a higienização.  

• Após remover os EPIs de forma adequada, evitar encostar nas áreas frontais dos 

EPIs, pois essas regiões estavam em contato com secreções ou sangue do paciente, 

após sempre proceder à higienização das mãos.  

• O hospital deve avisar o serviço funerário que se trata de um caso suspeito ou 

confirmado de covid-19 para que as precauções sejam tomadas pela funerária. 

 

ORIENTAÇÕES PARA TRANSPORTE DO PACIENTE 

 Após paciente ser estabilizado e vaga ser cedida pela central de regulação, o 

enfermeiro responsável pelo plantão deverá providenciar o transporte para o 
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encaminhamento deste paciente para outra instituição. Os dados do paciente deverão ser 

inseridos na central de ambulância, o tipo de transporte deverá ser definido de acordo com 

o quadro clínico do paciente (Ambulância tipo A, SAMU, USA). 

 Caso o transporte solicitado seja USA, colocar primeiro as informações do paciente 

no sistema da central de ambulância e logo após fazer contato via fone, para que o médico 

responsável pelo paciente passe o caso para o médico da USA.  

• O paciente deve usar máscara cirúrgica durante todo o transporte, desde o momento 

em que for identificado até a chegada ao isolamento, que deve ocorrer o mais 

rápido possível; 

• Qualquer pessoa, inclusive os profissionais de saúde que entrarem em contato e 

manipularem o paciente suspeito ou confirmado deve utilizar EPI (máscara 

cirúrgica, protetor ocular, luvas e avental);  

 

DIAGNÓSTICO  

Atualmente está indicada coleta de amostra para análise somente para os casos com 

Síndrome Respiratória Aguda Grave hospitalizados (internados) e para os óbitos de casos 

suspeitos para COVID-19, independente do dia de início dos sintomas.  

Além disso, podem ser coletadas amostras de profissionais da saúde com sintomas 

gripais não necessitando de internação. 

O diagnóstico é realizado através de exames de biologia molecular. A OMS 

recomenta colher escarro, aspirado endotraqueal ou lavado brônquio alveolar.  

Caso o paciente não tenha presença de secreções do trato respiratório inferior, 

poderão ser colhidos aspirados de secreção de nasofaringe ou swabs combinados de 

nasofaringe e orofaringe. 

Pacientes com quadro leve devem ser liberados com orientações para isolamento 

domiciliar sem coleta de exames. Comunicar todos os casos ao SCIH do hospital. 
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ATENÇÃO: UTILIZAR MÁSCARA TIPO RESPIRADOR (N95) PARA 

COLETA DE AMOSTRA DEVIDO RISCO DE AEROSSOLIZAÇÃO, 

ALÉM DOS OUTROS EPI MENCIONADOS (ÓCULOS DE 

PROTEÇÃO, AVENTAL DESCARTÁVEL, GORRO DESCARTÁVEL, 

PROTETOR FACIAL E LUVAS DE PROCEDIMENTO). 

• Swab: Introduzir o swab pela narina até a nasofaringe realizar movimentos 

rotatórios para captação de células da nasofaringe, e absorção da secreção 

respiratória. Realizar o mesmo procedimento em ambas as narinas; O terceiro swab 

será utilizado na coleta de secreção respiratória da parte posterior da orofaringe 

evitando contato com a língua para minimizar contaminação;  

 
Após a coleta, inserir os três swabs no mesmo frasco tipo falcon contendo 3 (três) ml 

de solução fisiológica 0,9%. 

Certificar-se de que no local da coleta do material haverá descartes apropriados, água e 

sabão para a lavagem das mãos, regra básica para o controle de infecção, seguindo as boas 
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práticas laboratoriais para coleta de material potencialmente infectante. 

• Aspirado traqueal, lavado brônquio alveolar: coletar 2-5 mL em frasco estéril com 

tampa, ou copo para coleta de escarro estéril  

• Escarro: o paciente deve lavar a boca com água e então tossir forte e expectorar 

diretamente no copo coletor estéril  

A notificação deverá ser preenchida logo após a coleta do material, atualmente temos 

duas fichas disponíveis, sendo uma para pacientes internados e outra para profissionais da 

área da saúde, todos os campos da notificação deverão ser preenchidos, exceto as 

informações relacionadas a exames sem laudos.  

A solicitação do exame deverá conter etiqueta do paciente, assinatura e carimbo do 

médico solicitante, em seguida os swabs devem ser encaminhados ao laboratório Dr. 

Pacca, e posteriormente a Vigilância Epidemiológica encaminhará as amostras ao Instituto 

Adolfo Lutz que é nossa referência para realização do exame para diagnóstico do COVID 

19, tanto em casos de pacientes conveniados ou não. 

Conforme orientado por responsável pelos convênios Unimed e Sermed, o exame de 

PCR viral em caso de encaminhamento do paciente a outros hospitais será realizado no 

hospital de referência. Casos leves que irão ser liberados sem internação não serão 

coletados exames para pesquisa de PCR coronavírus conforme informe dos convênios. 

 

TRATAMENTO  

Até o momento, não há um medicamento específico para tratamento do COVID-19, 

nem evidências de eficácia do uso de antivirais já conhecidos. Não há evidências sobre o 

benefício do uso de corticoides.  

Em casos de sepse, seguir protocolo de sepse para guiar o tratamento antimicrobiano 

associado ao manejo clínico de complicações do COVID-19. 

Em 26/03/2020 foi liberado pela ANVISA o uso de cloroquina / hidroxicloroquina para 

uso em pacientes com quadro graves de COVID-19. O uso preconizado é de 5 dias, com 

doses de 400mg 12/12h no primeiro dia, posteriormente 400mg 1x/dia até o quinto dia 

(hidroxicloroquina) e 450mg 2x/dia no primeiro dia seguido de 450mg 1x/dia até o 5º dia 

(difosfato de cloroquina). Pode ser associado uso de azitromicina 500mg no primeiro dia e 

250mg/dia por 5 dias a depender de avaliação médica. 
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Em casos graves e pacientes com comorbidades (cardiopatia exceto HAS, nefropatias, 

hepatopatias, doenças hematológicas, distúbios metabólicos, imunssupressão, neoplasias, 

HIV/AIDS, doenças neuromusculares, obesidade, tuberculose, pneumopatias), idosos > 60 

anos, gestantes em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto, 

população indígena aldeada ou com dificuldade de acesso, crianças < 5 anos, menores de 

19 anos em uso prolongado de ácido acetilsalicílico) deve ser associado uso de Oseltamivir 

por 5 dias para tratamento de Influenza, pois esta patologia é de difícil diagnóstico 

diferencial com COVID-19 (o uso de Oseltamivir não trata a COVID-19). 

O uso concomitante de antibióticos está sujeito a avaliação médica conforme protocolo 

de manejo de PAC ou pneumonia hospitalar, a depender da situação. 

 

LIMPEZA  

Após a transferência ou alta do paciente que estava em ISOLAMENTO, deve-se 

aguardar 2 horas se possível, até liberar o quarto para outro paciente. Durante este período, 

a higiene do quarto pode ser realizada e o profissional da higiene deve utilizar máscara do 

tipo respirador - N95.  

A limpeza deverá ser realizada com os saneantes que são fornecidos pela Santa 

Casa, as funcionárias da limpeza receberão orientações sobre o manejo da limpeza 

adequada, priorizando a importância de higienizar adequadamente todas as superfícies que 

estiveram em contato com o paciente. 

 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS  

De acordo com o que se sabe até o momento, o COVID-19 pode ser enquadrado como 

agente biológico classe de risco 3, sendo sua transmissão de alto risco individual e 

moderado risco para a comunidade. Portanto, todos os resíduos provenientes da assistência 

a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus devem ser 

enquadrados na categoria A1. 

 Dessa forma, os resíduos devem ser acondicionados em SACO BRANCO LEITOSO, 

que devem ser substituídos imediatamente após a utilização da sala. Os sacos devem ser 

contidos em recipiente de material lavável e resistente e os resíduos devem ser tratados 

antes da disposição final ambientalmente adequada. 

MANEJO DE PACIENTES INTERNADOS COM SUSPEITA E/OU COVID 19 
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 O paciente com suspeita e/ou com COVID 19 que necessitará de internação será 

proveniente do Pronto Socorro, este já estará em uso de máscara cirúrgica descartável e 

será acomodado em leito de isolamento previamente definido pela CCIH desta instituição, 

vide ANEXO 2 – DIVISÃO DE LEITOS PARA ISOLAMENTO DE PACIENTES 

COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID 19. 

 Este paciente será isolado em PRECAUÇÃO PARA CONTATO E 

GOTÍCULAS, no posto de enfermagem da Clínica Médica estão disponíveis placas de 

identificação que deverão ser colocadas na porta do quarto deste paciente para a devida 

sinalização. 

 Deverá ser utilizado os seguintes EPIs pela equipe de enfermagem:  máscara 

cirúrgica, protetor ocular, luvas de procedimento e avental cirúrgico e máscara N95 para 

realização de procedimentos com risco de aerossolização. 

Este paciente não poderá receber visitas a título de prevenção para disseminação do 

vírus, poderá ter acompanhante se for necessário, respeitando as normas internas da 

instituição que são: menores de 18 anos, acima de 60 anos, gestantes e pacientes com 

alguma deficiência física ou mental. 

A equipe de enfermagem realizará um rodizio dos profissionais que irão prestar 

assistência a este paciente, dessa forma diminuirá as chances de disseminação da doença, 

este rodizio será estabelecido pela enfermeira responsável do plantão, que avaliará o perfil 

de cada profissional e/ou suas limitações/fatores de risco. 

Os EPIs deverão ser utilizados pelo funcionário que ficará responsável pelo 

paciente sempre que o mesmo for entrar em contato com ele. 

PLANO DE AÇÕES 

  

Ações 

 

Responsabilidade 

 

Conduta 

 

Controle de estoque de 

EPIs 

 

Almoxarifado 

 

Levantamento de estoque atual, 

cálculo de estoque mínimo e 

aquisição de novos EPIs conforme é 

atingido o estoque mínimo.  
 

Distribuição de 

máscaras cirúrgicas no 

ambulatório e recepção 

 

Enfermagem do 

ambulatório 

Recepção  

Deixar máscaras disponíveis na 

recepção e nos consultórios, para 

rápido fornecimento aos pacientes 
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que sejam identificados como 

suspeitos.  

Atualização de novas 

informações sobre o 

coronavírus 

 

SCIH 

Monitorar diariamente a situação 

epidemiológica e pesquisas 

científicas envolvendo o 

coronavírus, divulgando todos os 

dados pertinentes à equipe. 

 

Comunicação visual 

para pacientes e 

visitantes 

 

 

SCIH 

 

 

Orientar etiqueta da tosse, sintomas 

suspeitos, condutas em caso de 

suspeita, condutas quanto à 

visitação de pacientes internados, 

esclarecendo a população local 

sobre o novo coronavírus.  
 

 

 

 

Fornecimento de 

insumos para 

diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratório 

 

 

 

Garantir a disponibilidade de KITs 

para coleta de exames para 

diagnóstico de COVID 19  

 

 

 

 

 

Armazenamento de 

amostras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratório 

 

 

 

 

 

Armazenar amostra por até 72h a 

temperaturas de 4 a 8ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de leitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermeiro responsável 

pela supervisão 

Gerir a ocupação dos leitos 

conforme disponibilidade. 

Caso necessário, auxiliar na 

transferência de pacientes para 

outros hospitais.  
 

 

 

 

 

Registro de todos os 

comunicantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermagem dos setores 

Manter registro de todos os 

profissionais que prestarem 

atendimento a cada caso suspeito, 

bem como visitantes que tiverem 

contato com o mesmo.  
 

 

 

Notificação de casos 

suspeitos 

 

 

 

Médico assistente 

+ SCIH 

 

 

 

 

Médico assistente comunica o 

SCIH. 

 

 

 

 

 

Limpeza dos quartos 

 

 

 

 

 

SHL 

 

 

 

Após liberação do leito aguardar 3 

horas da saída do paciente e 

proceder a limpeza terminal do 

quarto utilizando os EPI’s 

recomendados.  
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Descarte de resíduos 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHL 

Os resíduos devem ser 

acondicionados em saco branco 

leitoso, caracterizados como 

resíduos infectantes o ASG que 

retirar os resíduos deve utilizar 

EPI’s recomendados.  

 

 

Este plano contingência foi elaborado com auxílio da enfermeira responsável técnica 

Lidiane Seixas Ferreira, enfermeira da CCIH Ruth Rodrigues dos Santos, médica 

infectologista da CCIH da Santa Casa Dra. Maria Rita Margarido Chaparim, após foi 

aprovado pelo Diretor clínico Dr. Rodolfo Aparecido da Silva, Provedor Sr. João Rocha da 

Silva e pelo Gerente Administrativo Ricardo Augusto da Silva.  

 

_____________________________  _________________________________ 

   Dr. Rodolfo Aparecido da Silva                  Dra. Maria Rita Margarido Chaparim 

       Diretor clínico                                                  Médica Infectologista CCIH 

                

 

 

  __________________________________          ______________________________ 

           João Rocha da Silva                                 Ricardo Augusto da Silva 

              Provedor                                           Gerente Administrativo 
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ANEXO 14 

 
Plano de Contingência  UNIMED  e SERMED Pitangueiras  Corona Vírus 

 

Objetivo 
Tem como planejamento preventivo da organização para atuar durante um 

evento que acabe afetando as atividades normais da organização, com o intuito 
de treinar a equipe no enfrentamento de um possível surto de coronavírus. 

 
Planejamento 
O planejamento de contingência refere-se ao ato de estudar antecipado o 

cenário de uma organização com o objetivo de identificar riscos futuros que 
possam vir a acontecer. 

 
Situação Atual 
O coronavírus foi identificado primeiro na China no dia 07 de janeiro de 

2020, somente em 30 de janeiro de 2020 que foi declarado que o surto do novo 
Coronavírus era de caráter emergencial da saúde pública e de importância 
internacional. Somente em 03 de fevereiro que o Brasil declarou Emergência de 
saúde publica de importância nacional, e em 11 de março de 2020 a OMS 
classificou a doença como Pandemia. 

 
Transmissão 
Acredita se que a transmissão venha acontecendo de pessoa para pessoa, 

sendo transmitida através de gotículas respiratórias produzidas na tosse ou 
espirros, sendo transmitida também por aerossóis em pacientes submetidos em 
procedimentos como intubação oro traqueal ou aspiração de vias aéreas. 

 
Sintomas 
O Coronavírus (COVID-19) se caracteriza por sintomas leves, como dor de 

garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, 
causando pneumonia ou dificuldade para respirar. 

Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos e pessoas com outras 
condições médicas (como asma, diabetes e doença cardíaca) são mais 
vulneráveis a quadros graves. 

Possíveis sintomas: 
Dor de garganta 
Tosse 
Febre 
Dificuldade para respirar (em casos graves) 
 
Recepção 
Ao chegar na recepção da Unimed, a recepcionista deverá perguntar ao 

mesmo paciente se esta apresentando sinais gripais como: FEBRE, TOSSE, 
DESCONFORTO RESPIRATÓRIO, se o mesmo estiver qualquer um dos 
sintomas acima será entregue uma mascara e ele será direcionado para uma sala 
de espera separado dos demais pacientes, o médico será comunicado e fará o 
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atendimento em um consultório reservado somente para casos como este. Após 
avaliação do mesmo o médico irá orientar a enfermeira as medidas a serem 
tomadas. 

 
Sintomas Leves: 
Se o paciente estiver apresentando sintomas leves, o mesmo será 

medicado em um local separado e orientado pela enfermeira quanto ao 
isolamento domiciliar e orientado caso apresente piora em seu quadro deverá 
procurar novamente atendimento médico. 

 
Orientação em caso de isolamento domiciliar 
Lavar frequentemente as mãos; 
Cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar e sempre higienizar as mãos; 
Evitar tocar na mucosa dos olhos, nariz e boca; 
Não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos, 

garrafas e toalhas; Manter os  ambientes  bem arejados. 
 
Casos moderados 
Será solicitado pelo médico RX de tórax e Hemograma completo. Após 

Doutor irá avaliar os resultados para saber se encaixa em um caso grave ou se 
ficará em isolamento domiciliar. 

 
Casos Graves 
Após a avaliação médica desse paciente, o médico constatar que se trata 

de um caso grave, o mesmo será encaminhado para a Santa Casa de 
Pitangueiras onde será encaminhado para a sala de isolamento, acompanhado do 
médico responsável mais enfermagem, os profissionais que estiverem nessa sala 
deveram estar com os seguintes EPIs: Mascara N95, Protetor facial, Luvas de 
procedimento, Touca descartável, Avental descartável, caso seja solicitado coleta 
de exames o enfermeiro que estiver na sala devera fazer a coleta desses exames, 
pois já estará devidamente paramentado. 

Foi estabelecido com o responsável do Laboratório Dr. Pacca os exames 
que deveram ser coletados para casos suspeitos de Cronavírus: Hemograma, 
PCR Quantitativo,TGO, TGP, ALBUMINA, LDH (Desidrogenase láctica), VHS, 
Bilirrubina, Creatinina e RX TORAX. 

 
Na sala de urgência(isolamento) já estará um kit para coleta desses 

exames. 
Quando esse profissional sair da sala de urgência deverá ser retirado todos 

os EPIs adequadamente evitando tocar nas superfícies, realizar higiene adequada 
das mãos com água e sabão. 

Lembrando que esses pacientes serão encaminhados para a Santa Casa 
de Pitangueiras provisoriamente até a transferência ser consolidada para os 
seguintes lugares: 

 
Convênio SERMED 
O médico deverá encaminhar o mesmo para a Santa Casa de Sertãozinho, 
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entrando em contato com o médico dessa unidade e passando o caso, logo em 
seguida o enfermeiro contatará o transporte da Sermed para que venha realizar a 
remoção desse paciente. 

 
Convênio UNIMED 
O paciente será encaminhado para um serviço de referência na cidade de 

Ribeirão Preto (HURP) Hospital Unimed de Ribeirão Preto, o médico entrará em 
contato com o médico receptor passando o caso para o mesmo e logo em 
seguida o enfermeiro deverá providenciar o transporte desse paciente para o 
encaminhamento para a instituição receptora. 

O Swab será feito nas unidades receptoras que estarão recebendo 
esse paciente para internação. 

Quando se tratar de algum profissional da saúde e que estiver 
apresentando quadro moderado dos sintomas não precisara estar internado para 
ser coletado o swab, assim poderá ser feito pelo enfermeiro da instituição e logo 
após encaminhar esse paciente para o isolamento domiciliar. 

 
Recomendações para profissionais da saúde: 
Higienização das mãos, sempre, antes e após qualquer contato com o 

paciente; 
Mascara cirúrgica e a N95 somente em caso de coleta de swab do paciente 

ou em casos de intubação; 
Luvas: trocadas sempre que for trocar de paciente; 
Avental descartável: sempre que for ter contato com o paciente; 
Óculos de proteção: realizar desinfecção com álcool 70% após cada uso; 
Recomendações para funcionários da recepção: 
Mascara Cirúrgica: usar a todo o momento, trocá-la a cada 02 horas; 
Lavar sempre as mãos, sempre estarem lavando as mãos com água e 

sabão, e quando não conseguindo a todo o momento higienizar com álcool 70%. 
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ANEXO 15 
 

Plano Operativo: Pronto Atendimento do São Francisco/ Hapvida do 
Hospital São Marcos de Jaboticabal. 

 
1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO 
 
Estabelecer as diretrizes técnicas para atendimento de casos suspeitos no 

Pronto Atendimento do São Francisco/Hapvida do Hospital São Marcos de 
Jaboticabal. 

 
2. DEFINIÇÕES E SIGLAS 

COVID 19 – Coronavírus 
SCIH – Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à 

Saúde 
ASG – Auxiliar de Serviços Gerais (Higiene e limpeza) 
 
                                                                                                        
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Fluxo institucional - Atendimento aos casos suspeitos de infecção do Novo 
Coronavírus (COVID 19); 

Cartão de acompanhamento 

Orientação de acompanhantes em Emergência/PA 

POP coleta de exame 

POP limpeza concorrente 

POP limpeza terminal 

4. MATERIAIS NECESSÁRIOS 
Máscara cirúrgica 
Mascara N95 
Face sheild 
Álcool gel 
Álcool 70% 
Gorro 
Avental impermeável 
Luva 
Dispenser Sabonete líquido  
Dispenser Clorexidina líquida 
Papel toalha 
Dispenser de Álcool 
Óculos 
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5. PROCEDIMENTOS / ATIVIDADES DOCUMENTOS RELACIONADOS 

1. Chegada do Paciente na Emergência  

2. Pré Classificação e Priorização do Caso  

O porteiro estará com máscara cirúrgica e face sheild e questionará 
sintomas respiratórios (tosse ou espirro) 

Caso com resposta negativa 

- porteiro encaminha para recepção e segue fluxo norma de atendimento 

Caso com resposta afirmativa 

- porteiro fornece máscara, paciente será encaminhado para fluxo 
diferenciado de atendimento. 

Na priorização  

- Paciente será atendido prioritariamente, visando reduzir o tempo de 
permanência na unidade. 

3. Disponibilização de máscara cirúrgica simples para pacientes 
sintomáticos e acompanhantes 

- Para casos já identificados na entrada será entregue pelo porteiro, não 
identificados nesse momento devem ser oferecidos na recepção ou pelo medico. 

Só será permitido um acompanhante para paciente que tenha direito por 
lei, acompanhante que não esteja nesses critérios não poderá entrar na unidade. 

4. Local para atendimento médico 

Os casos suspeitos serão atendidos nos consultórios e serão 
encaminhados para sala de estabilização e leitos específicos da observação, a 
depender da gravidade dos casos. 

5. Montagem dos kits nas emergências para atendimento de casos 
suspeitos  

Médicos que atenderão na observação devem ficar paramentados e a troca 
deve ser realizada entre um atendimento e outro, além disso o medico deve usar 
roupa privativa; 

A enfermagem fica responsável por checar a disponibilização dos kits e 
solicitar reposição a farmácia; 

Na sala de estabilização terá disponível kit com máscara N95; 
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6. Coleta da amostra, acondicionamento e transporte até o LACEN / 
IAL; para unidades que a vigilância / prefeitura for coletar, descrever o fluxo deste 
processo no seu município Conforme POP de coleta 

7. As notificações serão realizadas na totalidade pela equipe de 
enfermagem; 

8. Manejo de atendimento de casos com alta para isolamento 
domiciliar 

Oferecer cartilha; 

Oferecer atestado de 14 dias (ou enquanto permanecerem sintomáticos) 
para pacientes com síndrome gripal; 

Coleta de swab (nasal/oro) para todo paciente com síndrome respiratória 
aguda grave e para todo profissional da saúde com síndrome gripal; 

9. Como e onde será a unidade destinada para internação hospitalar: 
quais os critérios de elegibilidade para internação em UTI e Unidade de 
Internação 

Encaminhar pacientes através da central de regulação do São 
Francisco/HAPVIDA 

10. Escala de sobreaviso: plano B para ausência não previstas, 
aumento da demanda etc. 

Escala está sendo feita pela responsável de enfermagem 

Levantar médicos com disponibilidade para realizar plantões extras. 

11. Limpeza concorrente e terminal da unidade / consultórios 

A limpeza concorrente e terminal continua seguindo protocolo padrão 

Para os consultórios o próprio médico fará a limpeza das superfícies após 
cada atendimento com álcool 70% 

Orientações Gerais: 

- Treinamentos com equipes administrativas, assistenciais e médica. 

- Realizado material de marketing como folder e banner de orientação, 
carteirinha de acompanhamento; 

- Implementado regras de acompanhante; 

- Suspensão de consultas eletivas, mantendo apenas as prioridades. 
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6. CUIDADOS 
- Pacientes graves com doença respiratória e indicação de terapia intensiva 

não devem permanecer na sala de estabilização, sendo encaminhado o mais 
precoce possível para hospital de referência. 

- Quando possível as intubações orotraqueais deverão ser prioritariamente 
realizadas dentro da unidade respiratória 

 
7. RISCOS 
Exposição material biológico 
Contaminação com fluídos e matéria orgânica 
Síndrome do estresse psicológico das equipes 
Aumento do absenteísmo 
Falta de insumos 
Dificuldade para fechamento de escala médica 
Tempo para contratação de recepção e enfermagem 
 
8. TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES 
Acionamento imediato do corporativo 
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