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1. INTRODUÇÃO

 Diante da Emergência em Saúde Pública declarada pela Organização Mundial da

Saúde (OMS) na data de 30 de janeiro do ano corrente, por doença respiratória causada

pelo  agente  novo  coronavírus  (COVID-19),  conforme  casos  detectados  na  China  e

considerando-se as recomendações da (OMS), a Secretaria Estadual da Saúde do Rio

Grande  do  Sul  definiu  a  ativação  do  Centro  de  Operações  de  Emergências  (COE)

COVID19.

O novo coronavírus (COVID-19) é um agente relacionado a infecções respiratórias,

que podem apresentar-se com um quadro semelhante às demais síndromes gripais. Sua

transmissão, com base no conhecimento científico adquirido até o presente momento,

ocorre através da entrada no trato respiratório, pelo contato com gotículas de secreções

(muco  nasal,  por  exemplo).  Isso  pode  acontecer  através  do  contato  direto  com  as

secreções da pessoa infectada, pela tosse ou espirro, ou de forma indireta, pelo contato

com superfícies contaminadas, levando-se as partículas ao nariz ou à boca através das

mãos. 

Deste modo, seguimos a recomendação do Ministério da Saúde. Toda medida deve

ser proporcional e restrita aos riscos. 

 Este documento apresenta o Plano de Contingência do Município de Sério o qual

está em consonância com o Plano de Contingência Estadual e Nacional para Infecção

Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).  



2. OBJETIVOS

 

 Descrever as ações de Vigilância e Atenção em Saúde do Município de Sério, a

serem executadas frente a detecção de um caso suspeito de Infecção Humana

pelo novo Coronavírus (CODIV-19); 

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

 Divulgar informações em saúde; 

 Estabelecer estratégias de Comunicação de Risco; 

 Orientar a adoção de medidas preventivas e indicação de uso de EPI. 



3. COMPONENTES DO PLANO

As ações descritas a seguir  são embasadas no conhecimento atual  sobre o novo

Coronavírus (CODIV-19) e estão em consonância com as orientações do Ministério da

Saúde e da Organização Mundial da Saúde. 

Todo o caso suspeito de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (CODIV-19) deve

ser tratado como um alerta. A tomada de decisão será realizada após discussão conjunta

entre todos os entes envolvidos (município, estado e Anvisa). As ações pertinentes devem

ser desencadeadas a partir da definição de caso suspeito de Infecção Humana pelo novo

Coronavírus (CODIV-19), que no momento atual é: 

 Situação  1: Febre  e  pelo  menos  um  sinal  ou  sintoma  respiratório  (tosse,

dificuldade para respirar,  batimento das asas nasais,  entre outros),  histórico de

viagem para área com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14

dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; 

 Situação 2: febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade

para  respirar,  batimento  das  asas  nasais  entre  outros)  e  histórico  de  contato

próximo de caso suspeito  para o coronavírus  (COVID-19),  nos últimos 14 dias

anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; 

 Situação  3: febre  ou  pelo  menos  um  sinal  ou  sintoma  respiratório  (tosse,

dificuldade  para  respirar,  batimento  das  asas  nasais,  entre  outros)  e  contato

próximo  de  caso  confirmado  de  coronavírus  (COVID-19)  em  laboratório,  nos

últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. 

Para definição de caso suspeito, é importante salientar que: 

 Além do quadro clínico, a identificação da procedência e do roteiro de viagem nos

últimos  14  dias  deve  ser  realizada  de  forma  mais  detalhada  possível  (país  e

cidade, número de vôos, datas, etc); 

  Deve-se levar em consideração os países atualmente afetados pela doença e/ou

contato com caso suspeito  ou confirmado do COVID-19,  conforme definições a

serem estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da

Saúde  (MS)  e  ressalta-se  que  essas  definições  podem  sofrer  alterações

diariamente.  Ao se definir  um caso como suspeito,  compete a quem acolheu o

caso, em cada nível de atenção à saúde, público ou privado;



 Proceder  com  o  isolamento  do  paciente,  através  da  colocação  de  máscara

cirúrgica e segregação em área com pouca ou nenhuma circulação de pessoas;

 Notificação do caso às autoridades epidemiológicas locais;

 Avaliar a gravidade do quadro clínico e seguir orientações em relação ao transporte

e  internação  dos  casos  suspeitos  graves  de  acordo  com  a  regulação  local  e

estadual;

 Proceder a coleta de 1 (UMA) amostra de swab;

 Realizar o levantamento dos contactantes ou comunicantes, os quais deverão ser

acompanhados pelos próximos 16 dias a contar da data do contato. 



4. VIGILÂNCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

Um caso suspeito de COVID-19 poderá ser detectado durante o acolhimento do

paciente    nos  serviços de saúde do Município: Unidade Básica de Saúde (UBS) ou

Hospital  de  Caridade  São  José.  Nesse  caso,  isolar  imediatamente  o  paciente  nas

melhores  condições  possíveis  e  colocar  máscara  cirúrgica.  Notificar  imediatamente  a

Vigilância em Saúde Municipal e/ou Estadual que, por sua vez, notificará o Ministério da

Saúde.  As  autoridades  sanitárias  do  Município,  Estado  e  do  Ministério  da  Saúde

realizarão a avaliação epidemiológica do evento e no caso de enquadramento como caso

suspeito de COVID-19.

Fluxo Autoridades Sanitárias para notificação: 

 Vigilância em Saúde do município de Sério;

 Vigilância CRS: (51) 3714-1355 – Gilmara; 

 Encaminhamento das notificações COE regional–coe16crs@saude.rs.gov.br;

 CEVS/ SES fone: disque 150 ou (51) 985016882; 

 COERS: coers@saude.rs.gov.br. 

Fluxo de encaminhamento e de encaminhamento dos casos confirmados, levando

em conta sua gravidade.

A equipe de vigilância  do município de Sério deverá: 

 Abrir o link: http://bit.ly/2019-ncov;

 Preencher a Ficha de Notificação;

 Fazer o download da ficha já preenchida;

 Enviar para coers@saude.rs.gov.br; 

 Imprimir cópia que deverá acompanhar as amostras ao LACEN;

  Entrevistar os possíveis contactantes do caso suspeito e manter monitoramento.

         

Em caso de pacientes com quadro sem e com gravidade o Serviço de Saúde orienta

isolamento  no  Hospital  de  Caridade  São  José  Sério  e  recomendações  de  cuidados

seguindo protocolo do Ministério da Saúde. 

Avaliar  os contactantes devendo ser realizada a busca ativa de contatos próximos

(familiares, colegas de trabalho, entre outros, conforme investigação), orientação sobre a

possibilidade  de  manifestação  de  sintomas  e  da  necessidade  de  permanecer  em



afastamento temporário em domicílio, mantendo distância dos demais familiares, além de

evitar o compartilhamento de utensílios domésticos e pessoais, até que seja descartada a

suspeita.  O monitoramento dos casos suspeitos e dos contactantes será por 16 dias.

Orientar que indivíduos próximos que manifestarem sintomas procurem imediatamente o

serviço de saúde, preferencialmente a Equipe de Atenção Básica do município. 

O  número  de  profissionais  de  saúde  envolvidos  deve  ser  o  menor  possível.  As

orientações  aos  profissionais  de  saúde  que  atenderão  o  caso  deverão  seguir  as

orientações do protocolo do Ministério da Saúde. As orientações em relação ao transporte

e internação dos casos suspeitos graves serão orientadas pela regulação local e estadual.



 

5. ASSISTÊNCIA EM SAÚDE 

 Pacientes suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento em que

forem identificados no acolhimento até sua chegada ao local de isolamento, que

deve ocorrer o mais rápido possível; 

 Qualquer profissional que entrar em contato com o caso suspeito deve utilizar EPI

(preferencial  máscara  N95,  nas  exposições  por  um  tempo  mais  prolongado  e

procedimentos  que  gerem  aerolização;  eventualmente  máscara  cirúrgica  em

exposições eventuais de baixo risco; protetor ocular  ou protetor  de face;  luvas;

capote/avental);

 Realizar higiene de mãos, respeitando os cinco momentos de higienização, antes e

após manuseio com o paciente; 

 O Município e o Hospital devem reforçar a provisão de todos os insumos, como

sabão líquido, álcool gel e EPI,  bem como higienizantes para os ambientes;

 Garantir estoque de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes;

 Garantir  medicamento  específico  para  os  casos  de  SG  e  SRAG  (fosfato  de

oseltamivir) de acordo com a indicação do protocolo de tratamento de Influenza.

Em casos  que precise  a  regulação do  acesso,  contatar  a  Central  Estadual  de

Regulação Hospitalar.

O  quadro  clínico  apresentando  pelo  paciente  pode  variar  de  leve  a  gravíssimo,

necessitando de condutas distintas e dispositivos de saúde diversos. Para tal prevê-se,

conforme avaliação médica:

-Casos leves/indicação: isolamento domiciliar e tratamento sintomático não necessitam

de internação hospitalar. Desta forma a Atenção Básica do município instruirá como deve

ser  o  isolamento  do  indivíduo  e  realizará  o  monitoramento  constante,  e  em caso  de

qualquer alteração do quadro o hospital será comunicado imediatamente pela UBS. 

Se o paciente vir em primeira instancia no Hospital  e após ficar em isolamento

domiciliar, os profissionais irão comunicar a UBS para iniciar acompanhamento, o qual irá

alimentar o sistema com a informação sobre o isolamento domiciliar. 



-Casos  graves:  internações  hospitalares  em leito  de  enfermaria  em isolamento:

isolamento no hospital local (Hospital de Caridade São José). Devido município ter cerca

de 2.000,00 habitantes foi destinado apenas 1 leito para o isolamento na instituição.

-Casos graves e gravíssimos: internações hospitalares em leito solicitado para a Central

de Regulação .de Leitos Estadual. 

Casos suspeitos do Município serão realizado pelo Hospital de Caridade São José

a  coleta  de   UMA (1)  amostra  respiratória.  As  coletas  devem  seguir  o  protocolo  de

Influenza  na  suspeita  do  novo  Coronavírus  (COVID-19)  (Anexo  3).  A  amostra  será

encaminhada com urgência para o LACEN. O transporte da amostra será realizado pela

Secretaria Municipal de Saúde de Sério. Cadastrar na requisição de solicitação de exame

no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), no preenchimento do campo

“Agravo/Doença”,  selecionar  a  opção  “Influenza”  ou  “vírus  respiratórios”.  No  campo

“observação” da requisição, descrever que as amostras são de paciente que atende a

definição  de  caso  suspeito  do  novo  Coronavírus  (COVID-19),  conforme  boletim

epidemiológico e orientações do Anexo 3. As amostras deverão estar acompanhadas das

seguintes  fichas:  requisição  do  GAL  e  ficha  de  notificação  de  caso  suspeito

(http://bit.ly/2019-ncov).  Os kits (SWAB) para coleta já estão disponíveis no Hospital de

Caridade São José.



6. COLETA DO MATERIAL 

A coleta do ANF é um processo indolor, podendo apenas provocar lacrimejamento

reflexo. O coletor descartável de muco deve ser acoplado a uma sonda uretral nº 6 com

apenas um orifício na extremidade para a obtenção da secreção. A aspiração pode ser

realizada com bomba aspiradora portátil ou vácuo de parede hospitalar. Não utilizar uma

pressão de vácuo muito forte. Durante a coleta, a sonda é inserida na narina até atingir a

região da nasofaringe (6 a 8 cm), quando então o vácuo é aplicado aspirando a secreção

para  o  interior  do  coletor.  Este  procedimento  deverá  ocorrer  em  ambas  as  narinas,

mantendo movimentação da sonda para evitar  que haja pressão diretamente sobre a

mucosa, evitando sangramento. 

Alternar  a  coleta  nas  duas  fossas  nasais  até  obter  um  volume  suficiente,

aproximadamente 1 mL de ANF. O vácuo deve ser aplicado após a sonda localizar-se na

nasofaringe, tendo em vista que, se no momento da introdução da sonda houver vácuo,

poderá ocorrer lesão da mucosa. Após obter secreção de ambas as narinas, aspirar o

meio de transporte viral para o interior do coletor (bronquinho) com a mesma sonda.

Descartar  a  sonda  em lixo  adequado  e  vedar  o  orifício  do  bronquinho  com a

extremidade da borracha. Observação: Os profissionais devem ficar atentos à retirada da

sonda de ANF, pois a extremidade introduzida nas vias respiratórias do paciente contém

material nasofaríngeo potencialmente contaminado em sua parte externa. 2. Swab nasal e

orofaringe (1 conjunto com 3 swabs cada)  Os swabs a serem usados devem ser  de



Rayon e estéreis. Não deverão ser usados swabs de algodão, com haste de madeira ou

com alginato de cálcio. swabs de rayon.

Examinar  a  fossa  nasal  do  paciente  com  o  intuito  de  verificar  a  presença  de

secreções e a posição do corneto inferior e médio. A inspeção é feita deslocando-se a

ponta do nariz para cima com o dedo polegar e inclinando-se a cabeça do paciente. Pedir

para o paciente assoar (limpar) o nariz caso haja secreções. O objetivo do swab é colher

um esfregaço de células e não secreção nasal.  Introduzir  o  swab na cavidade nasal

(cerca de 5 cm), direcionando-o para cima (direção dos olhos), com uma angulação de 30

a 45º  em relação ao lábio superior.  È importante certificarse que o swab ultrapassou

superiormente o corneto inferior atingindo o meato médio. Após a introdução, esfregar o

coletor com movimentos circulares delicados, pressionando-o contra a parede lateral do

nariz  (em  direção  à  orelha  do  paciente).  Remover  o  coletor  do  nariz  do  paciente

cuidadosamente e introduzi-lo, imediatamente, no tubo com solução fisiológica. Colher

swab nas duas narinas (um swab para cada narina).

 Após a coleta do swab nasal, proceder à coleta do swab de orofaringe introduzindo

o swab maior na região posterior da faringe e tonsilas, evitando tocar na língua. Após a

coleta, inserir os três swabs no mesmo frasco contendo solução fisiológica. É possível ser

utilizado o Meio de Transporte Viral (MTV - meio rosa) para o diagnóstico do RTPCR. No

entanto este MTV necessita ficar refrigerado em temperatura entre 2°C a 8°C antes da

coleta ser realizada. 

Em caso de sangramento nasal,  abaixar a cabeça do paciente para frente (em

direção aos joelhos) e manter as narinas pressionadas entre o dedo indicador e polegar

durante 5 minutos aproximadamente. É recomendável, para realizar a compressão digital,

a introdução de uma mecha de algodão embebido em adrenalina ou outro vasoconstritor

nasal na fossa nasal sangrante.

Conduta frente a óbito: coleta de tecidos Para pacientes que evoluíram para o óbito

deverá  ser  realizado  a  coleta  de  Tecido  da  região  central  dos  brônquios  (hilar),  dos

brônquios  direito  e  esquerdo  e  da  traqueia  proximal  e  distal.  Tecido  do  parênquima

pulmonar direito e esquerdo. Tecido das Tonsilas e mucosa nasal. A coleta de amostras

para  realização  do  diagnóstico  histopatológico  deve  ser  feita,  observando-se  os

protocolos em vigência, nos serviços locais de patologia.

 Acondicionar  as  amostras  em frasco  de  vidro  com boca  larga  com formalina

tamponada a 10%. Utilizar  parafina sem compostos adicionais  (por  exemplo:  cera de

abelha,  cera  de  carnaúba  etc.)  no  processo  de  parafinização  dos  fragmentos.  4.

Conservação e Transporte do Aspirado e SWABs.



 O  kit  para  coleta  de  aspirado  é  acompanhado  de  um  frasco  com  meio  de

transporte (meio rosa) e devem permanecer em geladeira (2 a 8°C) até o momento da

utilização.  O kit  para  coleta  de  swab são  acompanhados  de  um frasco  com solução

fisiológica e podem ser guardados em temperatura ambiente até o uso. Após a coleta da

amostra, o bronquinho ou o tubo com swabs devem ser embalados individualmente em

sacos plásticos com zip, permanecendo em geladeira (2 a 8°C) até o envio à Seção de

Virologia do LACEN/RS no período máximo de 72 horas. O envio ao LACEN deve ser

realizado  com  gelo  reciclável  em  caixa  de  isopor  fechada  com  fita  crepe  contendo

somente as amostras para pesquisa de Coronavírus/Influenza. Identificar a caixa como

Coronavírus/INFLUENZA; as fichas devem ficar afixadas por fora da caixa.

As amostras de Coronavírus/Influenza não devem vir  misturadas com amostras

para outros agravos e para embalar as amostras de swabs, utilizar o mesmo saco com zip

do Kit distribuído pelo LACEN/RS. Nunca colocar documentos (fichas, etc...) dentro da

caixa com as amostras. 

Em caso de dúvida, contate a Seção de Virologia do LACEN/RS: (51) 3288-4020. 



7. ORIENTAÇÕES GERAIS

Até o momento não há vacina, nem medicamento específico para o tratamento da

Infecção Humana pelo COVID-1, no entanto, estudos estão ocorrendo neste aspecto. No

atendimento,  devem-se  levar  em  consideração  os  demais  diagnósticos  diferenciais

pertinentes  e  o  adequado  manejo  clínico.  Em  caso  de  suspeita  para  Influenza,  não

retardar  o  início  do  tratamento  com  Fosfato  de  Oseltamivir,  conforme  protocolo  de

tratamento de Influenza. 

Medidas de precaução para evitar a transmissão COVID-19:

 Promover  atividades  educativas  sobre  higiene  de  mãos  e  etiqueta  respiratória

(conjunto  de  medidas  comportamentais  que  devem  ser  tomadas  ao  tossir  ou

espirrar);

 Estimular a higienização das mãos com água e sabonete líquido e/ou preparações

alcoólicas, provendo, conforme as possibilidades, lavatório/pia com dispensador de

sabonete líquido, suporte com papel toalha, lixeira com tampa com acionamento

por pedal e dispensadores com preparações alcoólicas para as mãos (álcool gel),

em pontos de maior circulação, tais como: recepção, corredores de acessos e etc...

 Estimular o uso de lenços de papel, bem como seu descarte adequado; 



 Realizar  a  limpeza e  desinfecção das superfícies   após o  uso.  Preconiza-se  a

limpeza das superfícies,  com detergente neutro, seguida de desinfecção (álcool

70% ou hipoclorito de sódio);

 Evitar compartilhamento de copos/vasilhas;

 Estimular o uso de recipientes individuais para o consumo de água, evitando o

contato direto da boca com as torneiras dos bebedouros; 

 Manter os ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas abertas);

 Evitar  atividades que envolvam grandes aglomerações em ambientes fechados,

durante o período de circulação dos agentes causadores de síndromes gripais,

como o novo coronavirus (COVID-19); 

 Manter a atenção para indivíduos  que apresentem febre e sintomas respiratórios

(tosse,  coriza,  etc.).  Orientar  procura  por  atendimento  em serviço  de  saúde  e,

conforme recomendação médica, manter afastamento das atividades;

 Comunicar  às  autoridades  sanitárias  a  ocorrência  de  suspeita  de  caso(s)  de

infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 

Medidas Individuais: 

 Higienizar as mãos com água e sabonete/sabão antes das refeições, após tossir,

espirrar ou usar o banheiro. Quando não houver sujidade visível, pode-se usar as

preparações alcoólicas (álcool gel, por exemplo);

 Evitar tocar os olhos, nariz ou boca após tossir ou espirrar ou após contato com

superfícies;

 Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal;

 Aplicar  a  etiqueta  respiratória:  proteger  com  lenços  (preferencialmente

descartáveis)  a  boca e nariz  ao tossir  ou espirrar  para  evitar  disseminação de

gotículas das secreções. Na impossibilidade de serem usados lenços, recomenda-

se proteger a face junto à dobra do cotovelo ao tossir ou espirrar; 

 Atentar  à  presença  de  febre  e  sintomas  respiratórios  (tosse,  coriza,  etc.).  Se

estiverem presentes, procurar um serviço de saúde e seguir recomendações de

afastamento;

 O uso de máscaras por  indivíduos sadios  não representa,  quando adotado de

forma  isolada,  uma  medida  de  prevenção.  A lavagem  de  mãos  e  a  etiqueta

respiratória se constituem em medidas de maior efetividade. Além disso, o uso da

máscara sem a lavagem de mãos e a etiqueta respiratória pode prejudicar sua

eficácia na redução do risco de transmissão.  



ANEXO

ORIENTAÇÕES PARA COLETA E TRANSPORTE DE SECREÇÃO RESPIRATÓRIA -

2020 MATERIAIS CLÍNICOS:

 1 (UM) conjuntos de swabs nasal e oral ou secreção por aspirado da nasofaringe:

 A coleta deve ser realizada pelo médico, equipe de enfermagem ou laboratório,

seguindo as orientações técnicas do LACEN/RS. CADASTRO e REQUISIÇÃO;

 O  material  clínico  deverá  ser  cadastrado  no  GAL  (Gerenciador  de  Ambiente

Laboratorial) AGRAVO INFLUENZA e solicitar PESQUISA DE INFLUENZA COM

OBSERVAÇÃO DE SUSPEITA DE CORONAVÍRUS e encaminhado ao LACEN,

acompanhado  da  REQUISIÇÃO  DO  GAL  e  da  Ficha  de  Notificação  RedCap

devidamente preenchidas. PERÍODO DE COLETA;

  A amostra clínica deverá ser coletada preferencialmente até o 3° dia após o início

dos sintomas e, no máximo, até 7 dias após o início dos sintomas, independente de

utilização de medicação ou vacinação prévias;



  Antes  da coleta  identificar  o  frasco coletor  ou tubo com a solução fisiológica:

Nome do paciente, município, data de coleta, natureza da amostra e tipo de exame

solicitado;

 Lavagem da mãos e a utilização correta dos EPIs (avental descartável, máscara

N95, luvas de látex descartáveis, gorro e óculos ou viseira de proteção).


