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Este Plano está alinhado com Plano Estadual de Contigência para o Coronavírus 

do Rio Grande do Norte e as diretrizes do Ministério da Saúde. 

O novo coronavírus foi classificado como (COVID 2019), trata-se de uma cepa 

que não foi previamente identificada em humanos, fato que tem dificultado a descrição 

detalhada do espectro clinico da infecção, bem como o padrão de letalidade, mortalidade, 

infectividade e transmissibilidade. A princípio os pacientes identificados com a doença 

respiratória aguda causada pelo (COVID 2019)na China tiveram contato com animais vivos, 

em um mercado de frutos do mar e animais vivos da cidade de Wuhan, sugerindo a 

disseminação da doença de animais para pessoa, porém um número crescente de pacientes 

supostamente não se expôs a este mercado de animais, indicando assim a disseminação de 

pessoa parapessoa. 

O modo de transmissão de pessoa para pessoa pode ter ocorrido principalmente 

por meio de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. 

O período médio de incubação é de 5 dias, com intervalo que pode chegar até 16 dias. Dados 

preliminares da doença respiratória aguda ((COVID 2019)) sugerem que a transmissão possa 

ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas, no entanto até o momento as 

informações são insuficientes para determinar o período que uma pessoa infectada pode 

transmitir o vírus. 

As manifestações clínicas da doença respiratória aguda ((COVID 2019)) podem 

variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa, de acordo com os dados mais 

atuais os sinais e sintomas clínicos são principalmente respiratório, com apresentação de 

febre, tosse e dificuldade para respirar. As complicações incluíram síndrome respiratória 

aguda grave-SRAG, lesão cardíaca aguda e infecção segundaria e óbito. O diagnóstico pode 

ser: clínico observando os quadros de síndrome gripal, com investigação clínico- 

epidemiológico e exame físico e laboratorial específico para Coronavírus com as técnicas de 

detecção do genoma viral (RT-PCR) em tempo real e sequenciamento parcial ou total. O 

diagnóstico diferencial deve ser realizado para influenza, para influenza, rinovírus, vírus 

sincicial respiratório, adenovírus, outros coronavírus, entre outros. Até o momento o 

tratamento é inespecífico, com adoção de medidas de suporte, levando em consideração o 

diagnóstico diferencial para adequar o manejo clínico. Recomendam-se medidas de 

precauções padrões e isolamento de casos suspeitos para controle dainfecção. 

Como unidade hospitalar de referência para a região do Potengi, temos o Hospital 

Regional Dr. Giselda Trigueiro/RN, conforme alinhamento feito com a Subcoordenadoria de 

Vigilância Epidemiológica da SESAP. 

Assim o presente plano tem como objetivos: 

 
1. Estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos padronizados para a resposta de 

doença respiratória aguda (COVID 2019) no município de Riachuelo/RN, em conformidade 

com a SESAP e Ministério daSaúde; 

2. Instituir medidas para evitar a disseminação e promover o controle da doença nas unidades 

básicas de saúde e hospitalar domunicípio; 

3. Qualificar os profissionais para atuarem no manejo clínico e controle epidemiológico junto 

aos casos suspeitos ou confirmados de doença respiratória aguda(COVID 2019); 

4. Promoverestratégiasdeeducaçãoemsaúdeentreosusuáriosdosserviçosedivulgação 



entre a população através dos canais midiáticos através de notas técnicas e boletins sobre 

casos de doença respiratória aguda (COVID 2019); 

5. Garantir o abastecimento adequado nas unidades básicas de saúde e hospitalar para 

atendimento aos casos suspeitos e confirmados que cheguem ao serviço, bem como dar o 

suporte aos profissionais com uso de EPI e insumos necessários ao controle dadoença. 

 
Nesse percurso, a Secretaria Municipal de Saúde de Riachuelo/RN propõe as 

seguintes ações/atividades definidas por áreas de atuação: 

 

NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
1. Acompanhar os dados epidemiológicos sobre a circulação de doença respiratória aguda 

(COVID 2019); 

2. Emitir alerta para os profissionais de saúde e direção das unidades de saúde existentes no 

município; 

3. Elaborar e divulgar os Boletins Epidemiológicos semanalmente e outras análises 

necessárias conforme demanda da gestão dasunidades; 

4. Construir protocolos internos de atendimento e coleta de material, conforme diretrizes da 

SESAP-RN eMS; 

5. Articular junto aos laboratórios de referência regional a oportunidade na liberação de 

resultados na rede estadual de laboratórios centrais(LACEN). 

6. Estabelecer parcerias intersetoriais através de reuniões periódicas com colaboradores 

internos eexternos; 

7. Orientar os profissionais de saúde para adesão aos cursos sobre Atualização do Manejo 

Clínico e Coleta de Amostras(Swab); 

8. Realizar a vigilância integrada com outros setoresafins; 

9. Orientar quanto às notificações de casossuspeitos; 

10. Alimentar os Sistemas de Informações emSaúde. 

 
A vigilância de doença respiratória aguda (COVID 2019), tem como propósito 

orientar os serviços de Vigilância em Saúde e a Rede de Atenção à Saúde do SUS para 

atuação no ambito da identificação, notificação e manejo oportuno dos casos suspeitos e 

confirmados do novo coronavírus a fim de conter o risco de transmissão em todo território 

nacional. 
 

NOTIFICAÇÃO 
 

 

Todo caso suspeito de doença respiratória aguda (COVID 2019) deve ser 

notificado de forma imediata pelo meio de comunicação mais rápido possível, em até 24 

horas, a Rede CIEVS estadual por meio telefônico ou eletrônico, conforme critérios clínicos e 

epidemiológicos abaixo para as seguintes definições de caso suspeito: 



 

 
 

É importante ressaltar que, atualmente, o Ministério da Saúde considera 27 países 

como área de transmissão ativa para definição de caso suspeito: 

 

1. Alemanha 

2. Austrália* 

3. Canadá* 

4. China* 

5. Coreia do Norte* 

6. Coreia do Sul* 

7. Croácia* 

8. Dinamarca* 

9. Emirados Árabes Unidos* 

10. Espanha* 

11. Estados Unidos* 

12. Finlândia* 

13. França* 

14. Grécia* 

15. Holanda* 

16. Indonésia* 

17. Irã* 

18. Itália* 

19. Japão* 

20. Malásia* 

21. Noruega* 

22. Reino Unido* 

23. San Marino** 

24. Singapura* 



Contatos do CIEVS-RN: telefones pelo 0800 281 2801/ 98102-5948 (Vivo) ou 

e- mail (cievsrn@gmail.com). 

25. Suíça* 

26. Tailândia* 

27. Vietnã* 

OBS: Além deles, Filipinas e Camboja, que não têm transmissão local, mas estão na região 

afetada. 

*Países com transmissão local, segundo a OMS. 

**San Marino está em análise pelo Ministério da Saúde. 

 

CONTATOS 
 
 

 

 

SEGURANÇA DO PACIENTE/COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES 

RELACIONAIS A ASSISTENCIA A SAÚDE 

 
A implementação de precauções padrão constitui a principal medida de prevenção 

da transmissão entre pacientes e profissionais de saúde e deve ser adotada no cuidado de 

todos os pacientes (antes da chegada ao serviço de saúde, na chegada, triagem, espera e 

durante toda assistência prestada) independentemente dos fatores de risco ou doença de base, 

garantindo que as políticas e práticas internas minimizem a exposição a patógenos 

respiratórios, incluindo oCOVID 2019. 

Como atualmente não existe vacina para prevenção de infecção por COVID 2019, 

a melhor maneira de prevenir é evitar a exposição ao vírus, devem ser reforçadas ações 

preventivas diárias que possam auxiliar na prevenção de propagação de vírus respiratórios: 

 

 Higiene frequente das mãos com água e sabão ou preparaçãoalcoólica. 

 Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienização adequada dasmãos. 

 Evitar contato próximo com pessoasdoentes. 

 Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, com cotovelo flexionado ou utilizando-se de um 

lençodescartável. 

 Ficar em casa e evitar contato com pessoas quando estiverdoente. 

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados comfrequência. 

 

Casos suspeitos ou confirmados e acompanhantes devem ser orientados e, assim, 

utilizar como proteção: 

 

 Uso máscaracirúrgica; 

 Uso lenços de papel (para tosse, espirros, secreçãonasal); 

 Praticar a etiquetarespiratória; 

 Higienizar as mãos frequente com água e sabonete líquido ou preparaçãoalcoólica. 

 
Os profissionais de saúde que estejam responsáveis pelo atendimento de casos 



suspeitos ou confirmados, devem utilizar das seguintes EPIs e ações: 

 
 Higienização das mãos com preparação alcoólica frequentemente, conforme orientação da 

Organização Mundial de Saúde, que por sua vez, a OMS recomenda que aconteça em 5 

momentos: 

 Momento 1: antes de contato com opaciente; 

 Momento 2: antes da realização deprocedimento; 

 Momento 3: após risco de exposição a fluidosbiológicos; 

 Momento 4: após contato com opaciente; 

 Momento 5: após contato com áreas próximas ao paciente, mesmo que não tenha tocado o 

paciente. 

 Gorro; 

 Óculos de proteção ou protetorfacial; 

 Máscaracirúrgica; 

 Avental impermeável de mangaslongas; 

 Luvas deprocedimento. 

 
Deverão ser utilizadas máscaras de proteção respiratória (respirador particulado) 

com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3µ (tipo N95, N99, N100, 

PFF2 ou PFF3), sempre que realizar procedimentos geradores de aerossóis como, por 

exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação 

cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, coletas de 

amostras nasotraqueais e broncoscopias. 

Para realização de outros procedimentos não geradores de aerossóis, avaliar a 

disponibilidade da N95 ou equivalente no serviço. Não havendo disponibilidade é obrigatório 

o uso da máscara cirúrgica. 

Os profissionais de apoio (limpeza, manutenção, nutrição e outros) deverão 

utilizar dos seguintes meios de segurança: 

 

 Higiene das mãos com preparação alcoólicafrequentemente; 

 Gorro; 

 Óculos de proteção ou protetorfacial; 

 Máscaracirúrgica; 

 Avental impermeável de mangaslongas; 

 Luvas deprocedimento. 

 
Caberá ao Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde do município de  

Riachuelo/RN, monitorar e orientar no tocante a realização dessas medidas. 
 

PRECAUÇÕES PADRÃO 
 

 

A implementação da precaução padrão constitui a principal medida de prevenção 

da transmissão entre pacientes e profissionais de saúde e deve ser adotada no cuidado de 



ATENÇÃO!!! 

Ressaltamos que a máscara PFF2 (N95) é de uso individual, deve ser descartada 

imediatamente após o uso se molhar, sujar, mal funcionamento ou qualquer 

intercorrência na máscara. 

todos os pacientes, independentemente dos fatores de risco ou doença de base. 

 
A precaução padrão compreende: 

 

 Higienização das mãos conformeorientação; 

 Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI): Avental (caso seja necessário) e luvas 

ao contato com sangue esecreções; 

 Uso de óculos e/ou máscara facial, se houver risco derespingos; 

 Fazer o descarte adequado de resíduos, de acordo com o regulamento técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços desaúde. 

 

PRECAUÇÕES PARA GOTÍCULAS 
 

 

Além da precaução padrão, deve ser instituída a precaução para gotículas para 

todo caso suspeito de infecção pelo Coronavírus (COVID 2019). 

Recomenda-se assim: 

 
 Uso de máscara cirúrgica ao entrar no quarto, a menos de 1 metro do paciente e substituí- 

la a cada contato com opaciente; 

 Higienização das mãos antes e depois de cada contato com o paciente (água e sabão ou 

álcoolgel); 

 Uso de máscara cirúrgica no paciente durantetransporte. 

 

No caso de procedimentos que gerem aerossóis (partículas < 5 μm, que podem 

ficar suspensas no ar por longos períodos) tais como: intubação, sucção, nebulização, 

recomenda-se: 

 

 Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI): avental e luvas, óculos e máscara 

facial tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3 pelo profissional de saúde durante o procedimento de 

assistência ao paciente e para o profissional que entrar no quarto. 

 Manter paciente preferencialmente em quartoprivativo. 

 Uso de máscara cirúrgica no paciente durantetransporte. 
 
 

 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES 
 

Não há recomendação diferenciada para a limpeza e desinfecção de superfícies 

em contato com casos suspeitos ou confirmados pelo COVID 2019. Os princípios básicos 

para talaçãoestãodescritosnoManualparaaLimpezaeDesinfecçãodeSuperfícies,da 



ANVISA, destacando-se: 

 
 Medidas de precaução, bem como o uso do EPI, devem ser apropriadas para a atividade a 

ser exercida e necessárias aoprocedimento; 

 Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de microrganismos que 

são veiculados pelas partículas de pó. Utilizar varredura úmida que pode ser realizada com 

mops ou rodo e panos de limpeza depisos; 

 Para a limpeza dos pisos devem ser seguidas técnicas de varredura úmida, ensaboar, 

enxaguar e secar. Os desinfetantes com potencial para limpeza de superfícies incluem aqueles 

à base de cloro, alcoóis, alguns fenóis e iodóforos e o quaternário deamônio; 

 É recomendado o uso de kits de limpeza e desinfecção de superfícies específicos para 

pacientes em isolamento decontato; 

 Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de trabalho, ainda 

com os profissionais usando EPI e evitando contato com os materiaisinfectados; 

 A frequência de limpeza das superfícies pode ser estabelecida para cada serviço, de acordo 

com o protocolo dainstituição. 

 

LABORÁTORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL 
 

 Atentar quanto aos critérios de coleta armazenamento e envio das amostras para o 

laboratório; 

 Garantir os insumos para coleta de material para diagnóstico do COVID 2019 e outros vírus 

respiratórios; 

 Acompanhar o resultado do diagnóstico laboratorial para COVID 2019 e outros vírus 

respiratórios; 

 Garantir o transporte das amostras até oLACEN; 
 

PROCEDIMENTOS PARA COLETA, CADASTRO E ENVIO DE AMOSTRAS 

BIOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DO NOVO 

CORONAVÍRUS(COVID 2019) 

 

 COLETA DE AMOSTRAS 

 

 A técnica de diagnóstico preconizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para 

identificação laboratorial do COVID 2019 é o RT-PCR (Reação em Cadeia mediada da 

Polimerase em Tempo Real) a partir de amostras do tratorespiratório; 

 As amostras de secreções respiratórias são as mais recomendadas para a pesquisa do 

agente e devem ser coletadas preferencialmente do 3º terceiro ao 7º sétimo dia, após o início 

dossintomas; 

 A coleta de amostras deve ser realizada exclusivamente com "Kit" dispensado pelo 

LACEN-RN; 

 O processamento das amostras de secreção respiratória dos casos suspeitos será realizado 

peloLACEN-RN,queencaminharáomaterialpararealizaçãodediagnósticoespecíficono 



Laboratório de Referência Nacional determinado pelo MS; 

 A solicitação para diagnóstico laboratorial em casos suspeitos deverá ser realizada através 

do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) com o cadastro da pesquisa PCR - 

Influenza, com preenchimento do campo "Agravo/Doença" selecionando a opção "Influenza" 

ou "Vírus Respiratórios". Descrever ainda no campo "Observação “que Amostra de paciente 

que atende definição de caso suspeito para novoCoronavírus”. 

 

 BIOSSEGURANÇA 

 
Observar as normas de biossegurança estabelecidas para manejo de casos 

suspeitos relacionados a este novo agente (uso de luvas, óculos de proteção, máscara e jalecos 

descartáveis). 

 

 TÉCNICA PARA A COLETA DE AMOSTRAS 

 

Swabs combinados (nasofaringe e orofaringe). Na técnica de swabs combinados 

de nasofaringe e orofaringe, deve ser utilizado exclusivamente swab de Rayon (fornecido no 

kit de coleta), seguindo as orientações: 

 

 Para a coleta de orofaringe, inserir o swab na porção superior da faringe (após a úvula) e 

realizar movimentos circulares para obter células da mucosa, evitando tocar em qualquer 

parte daboca; 

 Proceder a coleta de nasofarínge com os outros dois swabs que serão inseridos em cada 

narina, até atingir a região média da coana nasal, realizando movimentoscirculares; 

 Os três swabs devem ser colocados no mesmo frasco contendo meio de transporte viral e 

as hastes excedentesretiradas; 

 Identificar o tubo com nome completo do paciente, data e local da coleta de forma legível. 

Após a coleta este material não poderá ser congelado e deve ser mantido sob refrigeração (2- 

8°C) até a entrega ao LACEN, que poderá ser realizada em até 48 horas, após este período 

orientamos que seja acondicionada em botijão de nitrogênio líquido e/ou utilizar gelo seco 

para transporte. As amostras devem ser acompanhadas pela ficha denotificação. 

 

 

     ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA UNIDADE DE PRONTO ATEMDIMENTO 

DE URGENCIA E EMERGÊNCIA 

 

 Garantir estoque estratégico de medicamentos noalmoxarifado; 

 Disponibilizar medicamentos e orientar sobre organização do fluxo de serviços 

farmacêuticos nohospital; 

 Realizar solicitação dos medicamentos necessários para tratamento do novocoronavírus. 

 Intensificar o monitoramento do estoque de medicamentos no âmbitohospitalar. 



NOTA IMPORTANTE!!! 

O caso suspeito do novo Coronavírus (COVID 2019) poderá ser detectado na 

classificação de risco no Pronto Socorro já que o período de incubação é de até 14 dias 

e eventualmente ele também pode não ter sido detectado nos pontos deentrada. 

PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E UNIDADES 

BÁSICAS DE SAÚDE 

 
 Identificar precocemente pacientes suspeitos; 

 Oferecer máscara cirúrgica aos pacientes suspeitos, desde o momento em que forem 

identificados na classificação de risco até sua chegada ao local deisolamento; 

 Aos profissionais de saúde que estão em contato como caso suspeito deve utilizar EPI 

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

que gerem aerossóis; eventualmente máscara cirúrgica em exposições eventuais de baixo 

risco; protetor ocular ou protetor de face; luvas;capote/avental). 

 Realizar sempre a higienização dasmãos; 

 Os insumos como sabão líquido, álcool gel à 70% e EPI, deverão ser providos pela 

Instituição; 

 Em alguns casos confirmados ou suspeitos para o novo coronavírus podem não necessitar 

de hospitalização, podendo ser acompanhados em domicílio. Sendo necessário avaliar cada 

caso, levando-se em consideração se o paciente é capaz de seguir as medidas de precaução 

recomendadas pela equipe desaúde; 

 Nos casos em que se recomende isolamento ou internação hospitalar, deverão seguir o  

fluxo habitual de internação e remoção. Em casos que precise a regulação do acesso, contatar 

a referência hospitalar na 3ª Região de Saúde (Hospital Regional Giselda Trigueiro e 

Maria Alice Fernandes ) 

 

 
 

Depois de identificado, deverá ser isolado imediatamente nas melhores 

condiçõespossíveis e oferecer máscara cirúrgica, desde o momento em que for identificado na 

triagematé sua chegada ao local de isolamento, que deve ocorrer o mais rápido possível. Caso 

opaciente apresente sinais de gravidade, o profissional deverá contactar o Hospital 

deReferência (Hospital Regional Giselda Trigueiro e Maria Alice Fernandes) para solicitar 

internação, elogo que liberado a vaga o mesmo deverá ser removido, utilizando medidas de 

precauçõesno transporte. Se o paciente não apresentar sinais de gravidade, deverá proceder 

aoisolamento domiciliar até a melhora dos sintomas, com as recomendações e medidas 

deprecaução e monitorar oscontactantes. 

Notificar imediatamente ao Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde do 

município, bem como para o Núcleo Estadual de Vigilância Epidemiológica que, por sua 

vez, notificará o Ministério da Saúde. 
 

EDUCAÇÃO PERMANENTE MUNICIPAL 

 

 Promover capacitações para os profissionais com ênfase à notificação, fluxo de 

atendimento, coleta e manejoclinico; 



 Realizar articulação com instituições de ensino para fortalecer a discussão sobre a 

temática; 

 Promover a difusão setorial sobre o protocolo e fluxo de atendimento a pacientes com 

suspeitas de novo Coronavírus(COVID 19). 

 

COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE 

 
 Divulgar informações epidemiológicas e boletins epidemiológicos para 

parceiros/colaboradores e para aimprensa; 

 Monitorar as redes sociais (instagram, facebook) para esclarecer rumores, boatos e 

informaçõesequivocadas; 

 Monitorar notícias para identificar fatos novos e necessidades relacionadas aotema; 

 Divulgar informações sobre prevenção e controle dadoença; 

 Divulgar material sobre etiqueta respiratória e higiene das mãos para população emgeral. 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

Caso suspeito? 

 

NÃO – Dar seguimento a fluxo clínico e 
laboratorial de acordo com odiagnóstico 

sindrômico. 

 

Isolar o paciente 
 

Uso de EPIs + coleta de Swab 

ANEXO 1 – FLUXO DE ATENDIMENTO AOS CASOS SUSPEITOS NA UNIDADE 

MISTA DE SAUDE  Drª.  SANDRA LUCIA PEREIRA” 
 

 

 
 

 

 
 

SIM 
 
 
 
 

1) Notificação Imediata ao CIEVS-RN (Tel. p/ contato: (84)98102-5948/0800-281-2801); 
2) Notificação Imediata ao Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de 

Saúde de Riachuelo/RN (Tel. p/ contato: (84) 99863-6033). 
 
 
 
 

 
 
 

Pneumonia: leve, grave ou SRAG 
Definir gravidade do paciente 

 
 
 

 
 

Doença não complicada 

 

Hospital Regional Dr. Giselda Trigueiro 
e Maria Alice Fernandes 

(Natal/RN) 
 
 
 

Quarentena domiciliar por 14 dias ou até os fins dos sintomas; acompanhamento pela UBS 
adscrita no território; acompanhamento do Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde da 

 

 

Desde o primeiro contato, fornecer máscaras cirúrgicas às pessoas com casos suspeitos e 
encaminhá-la para uma área separada ou sala de isolamento. 



 

Caso suspeito? 
NÃO – Dar seguimento a fluxo clínico e 

laboratorial de acordo com 
odiagnóstico sindrômico. 

Notificação Imediata ao CIEVS-RN (Tel.p/ 
contato: (84)98102-5948/0800-281-2801) 

 

SIM 

Notificação Imediata ao Núcleo Técnico de 
Vigilância em Saúde da SecretariaMunicipal 

de Saúde (Tel. p/ contato: (84) 99863-6033 

 

Uso de EPI’s 

 

Encaminhar a Unidade de Pronto atendimento de Urgência e Emergência 
Drª. Sandra Lúcia Pereira 

 
Definir gravidade do paciente 

 

Pneumonia: leve, grave ou SRAG 

ANEXO 2 – FLUXO DE ATENDIMENTO AOS CASOS SUSPEITOS NAS 

UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hospital Regional Dr.  Hospital Giselda 
Trigueiro e Maria Alice Fernandes 

(Natal/RN) 
 
 
 
 

Quarentena domiciliar por 14 dias ou até os fins dos sintomas; acompanhamento pela UBS 
adscrita no território; acompanhamento do Núcleo Técnico de Vigilância Epidemiológica 

 
 

Desde o primeiro contato, fornecer máscaras cirúrgicas às pessoas com casos suspeitos e 
encaminhá-la para uma área separada ou sala de isolamento. 

 

Doença não complicada 



ANEXO 3 - LISTA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS 
 
 

Item Unid. 

Máscara cirúrgica Unid. 

Máscara N95 Unid. 

Aventais descartáveis Unid. 

Óculos de proteção Unid. 

Luvas de Procedimentos (tamanhos P, M e G) Unid. 

Álcool gel 70% Litro 

Sabão Líquido Litro 

Papel Toalha Fardo 

Luvas cirúrgicas (tamanhos 7.0, 7.5 e 8.0) Par 

Soro Fisiológico 0,9% com 500 mL Unid. 

Soro Glicosado 5% com 500 mL Unid. 

Soro Ringer com Lactato Unid. 

Soro Ringer Simples Unid. 

Scalp nº 19 Unid. 

Scalp nº 21 Unid. 

Scalp nº 23 Unid. 

Gelco nº 20 Unid. 

Gelco nº 22 Unid. 

Equipo descartável Unid. 

Esparadrapo Unid. 

Gazes Rolo 

Cateter nasal tipo óculos Unid. 

Dipirona 500 mg/mL Amp. 

Tramadol Amp. 

N-Butil Brometo de Escopolamina Amp. 

Aminofilina 500 mg Amp. 

Hidrocortisona 100 mg Amp. 

Hidrocortisona 500 mg Amp. 

Ceftriaxona 1g Amp. 

Cefalotina 1g Amp. 

Ácido Ascórbico Amp. 

Complexo B Amp. 

Metoclopramida 5 mg/mL Amp. 

Bromoprida 5 mg/mL Amp. 

Ondrasetona 2 mg/mL Amp. 

Sais para reidratação oral Pacote 



ANEXO 4 - PROTOCOLO CLÍNICO PARA MANEJO DE PACIENTES 

COMSUSPEITA/CONFIRMAÇÃO PARA INFECÇÃO HUMANA PELO 

NOVOCORONAVÍRUS (COVID 2019) 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Coronavírus é um vírus que causa a síndrome respiratória aguda grave afetando 

principalmente o trato respiratório superior em seres humanos, em animais pode causar lesões 

nos sistemas nervosos respiratório, hepático, gastrointestinal e neurológico. 

Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a 

moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Alguns coronavírus podem causar doenças 

graves com impacto importante em termos de saúde pública, como a Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SARS), identificada em 2002 e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio 

(MERS), identificada em 2012. 

Para a infecção humana pelo novo coronavírus (COVID 2019), o espectro clínico 

não está descrito completamente, bem como os conhecimentos sobre o padrão de letalidade, 

mortalidade, infectividade, e transmissibilidade são limitados. 

Ressaltamos que diferentemente do vírus influenza, para o novo Coronavírus 

ainda não há medidas efetivas de prevenção, ou seja, além das recomendações para minimizar 

a transmissibilidade não há vacina ou medicamento específico disponível nomomento. 

Diante da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) por 

doença respiratória, causada pelo novo coronavírus (COVID 2019) e considerando-se as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), as equipes de vigilância dos 

estados e municípios, bem como quaisquer serviços de saúde, devem ficar alertas aos casos de 

pessoas com sintomatologia respiratória e que apresentam histórico de viagens para áreas de 

transmissão local nos últimos 14 dias. 

Nessa perspectiva, a Secretaria Municipal de Saúde de Riachuelo/RN lança este 

documento para subsidiar os profissionais de saúde que trabalham nos serviços de saúde de 

atenção básica e Pronto Atendimento de Urgência e Emergência    para o manejo clínico do 

usuário que, porventura, chegue ao serviço com critérios clínicos e epidemiológicos para 

suspeita do COVID 2019. 

Vale ressaltar ainda que este documento passará por atualizações à medida que 

novas informações epidemiológicas, sobre o COVID 2019, forem surgindo. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. GERAL 

 

Subsidiar teoricamente os profissionais de saúde do Pronto atendimento de 

Urgência e Emergência  e das Unidades Básicas de Saúde para o manejo clínico de usuários 

com suspeita e/ou confirmação para infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID 2019). 



Situação 1: Febre1 (acima de 37,8ºC) E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, 

dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) e 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: Febre1 (acima de 37,8ºC) 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 2019), nos últimos 14 dias anteriores 

ao aparecimento dos sinais ou sintomas; 

Situação 3: Febre1 (acima de 37,8ºC) OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório 

(tosse, dificuldadepara respirar, batimento das asas nasais entre outros) E contato próximo de 

caso confirmado de coronavírus (COVID 2019) em laboratório, nos últimos 14 dias 

anteriores ao aparecimento dos sinais ousintomas. 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

 Atualizar os profissionais de saúde do Pronto Atendimento deUrgência e Emergência e 

Unidades Básicas de Saúde, baseados  nas evidências técnicas e científicas nacionais 

e/ouinternacionais; 

 Evitar transmissão do vírus para profissionais de saúde e contatospróximos; 

 Evitar que os casos confirmados evoluam para o óbito, por meio de suporteclínico; 

 Orientar sobre a conduta frente aos contatospróximos; 

 Acompanhar a tendência da morbidade e da mortalidade associadas àdoença; 

 Produzir e disseminar informaçõesepidemiológicas. 

 
3. DEFINIÇÕES IMPORTANTES PARAO  COVID 2019 

Para um adequado manejo clínico, é preciso considerar e diferenciar cada caso. 

Para isso, seguem algumas definições importantes: 
 

 

CASOSUSPEITO 

 

 

OU 
 

 

OU 
 

 

Entende-se como contato próximo uma pessoa envolvida em qualquer uma das 

seguintes situações: 

 

1. Estar a dois metros de um paciente com suspeita de caso por COVID 2019, dentro da 

mesma sala ou área de atendimento (ou aeronaves ou outros meios de transporte), por um 

período prolongado, sem uso de equipamento de proteçãoindividual. 

2. Cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médicaou, 



ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver em uso do EPI 

recomendado. 

 

CASO PROVÁVEL DE INFECÇÃO HUMANA 
 

Caso suspeito que apresente resultado laboratorial inconclusivo para COVID 

2019 OU com teste positivo em ensaio de pan-coronavírus. 

 

CASO CONFIRMADO DE INFECÇÃO HUMANA 

 

Indivíduo com confirmação laboratorial conclusiva para o novo Coronavírus 

(COVID 2019), independente de sinais e sintomas. 

 

CASO DESCARTADO DE INFECÇÃO HUMANA 

 

Caso que se enquadre na definição de suspeito e apresente confirmação 

laboratorial para outro agente etiológico OU resultado negativo para COVID 2019 

 

CASO EXCLUÍDO DE INFECÇÃO HUMANA 

 

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

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

 
4. CORONAVÍRUS 

 

4.1. DESCRIÇÃO 

 

Os coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e 

animais; sendo que a maioria das infecções por coronavírus em humanos são causadas por 

espécies de baixa patogenicidade, levando ao desenvolvimento de sintomas do resfriado 

comum, no entanto, podem eventualmente levar a infecções graves em grupos de risco, idosos 

ecrianças. 

Previamente a 2019, duas espécies de coronavírus altamente patogênicos e 

provenientes de animais (SARS e MERS) foram responsáveis por surtos de síndromes 

respiratórias agudas graves. 

Em relação à Doença pelo Novo Coronavírus 2019 (COVID-19), a clínica não 

está descrita completamente, como o padrão de letalidade, mortalidade, infectividade e 

transmissibilidade. Ainda não há vacina ou medicamentos específicos disponíveis e, 

atualmente, o tratamento é de suporte einespecífico. 

 

4.2. AGENTE ETIOLÓGICO 

 
Família: CORONAVIRIDAE. 



Os nomes oficiais são: 

Doença: doença de coronavírus (COVID-19); 

Vírus: síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2). 

 
4.3. RESERVATÓRIO E MODO DETRANSMISSÃO 

 
Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies de 

animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus animais 

podem infectar pessoas e depois se espalhar entre elas, como aconteceu com o MERS- CoV e 

SARS-CoV. 

Quando da disseminação de pessoa para pessoa que ocorreu com MERS-CoV e 

SARS-CoV, acredita-se que tenha ocorrido principalmente por meio de gotículas respiratórias 

produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, semelhante à maneira como a 

influenza e outros patógenos respiratórios se espalham. 

Tendo sido identificado também transmissão por aerossóis em pacientes 

submetidos a procedimentos de vias aéreas, como a intubação oro traqueal ou aspiração de 

vias aéreas. Na população, a disseminação de MERS-CoV e SARS-CoV entre pessoas 

geralmente ocorre após contatos próximos, sendo particularmente vulneráveis os profissionais 

de saúde que prestam assistência a esses pacientes. Nos surtos anteriores de SARS e MERS os 

profissionais de saúde representaram uma parcela expressiva do número de casos, tendo 

contribuído para amplificação das epidemias. 

É importante esclarecer para melhor entendimento quanto ao risco associado ao 

(COVID 2019), que a facilidade com que um vírus se espalha de pessoa para pessoa pode 

variar. Alguns vírus são altamente transmissíveis (como sarampo), enquanto outros são menos 

transmissíveis. 

 
4.4. PERÍODO DEINCUBAÇÃO 

 
O período médio de incubação da infecção por coronavírus é de 5.2 dias, com 

intervalo que pode chegar até 12.5 dias. Vale salientar que, número crescente de pacientes 

supostamente não teve exposição ao mercado de animais, indicando também a ocorrência de 

disseminação de pessoa para pessoa. 

 
4.5. PERÍODO DETRANSMISSIBILIDADE 

 
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 2019) 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. 

 
4.6. SUSCETIBILIDADE E IMUNIDADE 

 
A suscetibilidade é geral, por ser um vírus novo. Quanto a imunidade, não sesabe 



se a infecção em humanos que não evoluíram para o óbito irá gerar imunidade contra novas 

infecções e se essa imunidade é duradoura por toda a vida. O que se sabe é que a projeção em 

relação aos números de casos está intimamente ligada à transmissibilidade e suscetibilidade. 

 
4.7. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 
O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar de 

um simples resfriado até uma pneumonia severa. No entanto, neste novo coronavírus não está 

estabelecido completamente o espectro, necessitando de mais investigações e tempo para 

caracterização da doença. 

Segundo os dados mais atuais, os sinais e sintomas clínicos referidos são 

principalmente respiratórios. O paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para 

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

COVID 2019 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%), rinorréia (4%), dor no peito (2%), diarréia (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. Também houve registros de linfopenia em outro estudo realizado com 41 

pacientes diagnosticados com COVID 2019. 

 
4.8. COMPLICAÇÕES 

 
As complicações mais comuns são Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG 

(17-29%), lesão cardíaca aguda (12%) e infecção secundária (10%). A letalidade entre os 

pacientes hospitalizados variou entre 11% e 15%. 

 
4.9. DIAGNÓSTICOS 

 
4.9.1. DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 
O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como síndrome gripal, no 

entanto, casos iniciais leves, subfebris, podem evoluir para elevação progressiva da 

temperatura e a febre serem persistentes além de 3-4 dias, ao contrário do descenso observado 

nos casos de Influenza. O diagnóstico depende da investigação clínico-epidemiológica e do 

exame físico. 

É recomendável que em todos os casos de síndrome gripal seja questionado o 

histórico de viagem para o exterior ou contato próximo com pessoas que tenham viajado para 

o exterior. Essas informações devem ser registradas no prontuário do paciente para eventual 

investigação epidemiológica. 



4.9.2. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 
O diagnóstico laboratorial para identificação do vírus COVID 2019 é realizado 

por meio das técnicas de RT PCR em tempo real e sequenciamento parcial ou total do genoma 

viral. Outras informações importantes como: indicação e técnica de coleta, acondicionamento 

e envio das amostras estão descritas no tópico de Vigilância Laboratorial do Boletim 

Epidemiológico nº 2 que se encontra disponível no Portal do Ministério da Saúde. 

 
4.9.3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 
As características clínicas não são específicas e podem ser similares àquelas 

causadas por outros vírus respiratórios, que também ocorrem sob a forma de surtos e, 

eventualmente, circulam ao mesmo tempo, tais como influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus 

sincicial respiratório, adenovírus, outros coronavírus, entre outros. 

 

4.10. TRATAMENTO 

 
Até o momento não há medicamento específico para o tratamento da Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus (COVID 2019), no entanto, medidas de suporte devem ser 

implementadas. 

No atendimento, deve-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 nos pacientes com risco 

aumentado de complicações, conforme protocolo de tratamento deInfluenza. 

Todos os pacientes que receberem alta durante os primeiros 07 dias do início do 

quadro (qualquer sintoma independente de febre) devem ser alertados para a possibilidade de 

piora tardia do quadro clínico e sinais de alerta de complicações como: aparecimento de febre 

(podendo haver casos iniciais afebris), elevação ou recrudescência de febre ou sinais 

respiratórios, taquicardia, dor pleurítica, fadiga, dispnéia. 

Casos suspeitos ou confirmados para COVID 2019 que não necessitem de 

hospitalização e o serviço de saúde opte pelo isolamento domiciliar, o médico poderá solicitar 

RX de tórax, hemograma e provas bioquímicas antes de serem dispensados para o domicílio a 

depender da avaliação clínica do paciente. Estes pacientes deverão receber orientações de 

controle de infecção, prevenção de transmissão para contatos e sinais de alerta para possíveis 

complicações e um acesso por meio de comunicação rápida deve ser providenciado para 

eventuais dúvidas ou comunicados. A presença de qualquer sinal de alerta deverá determinar 

retorno e hospitalização imediata do paciente. Porém, é necessário avaliação de cada caso, 

considerando também se o ambiente residencial é adequado e se o paciente é capaz de seguir 

as medidas de precaução recomendadas pela equipe de saúde responsável pelo atendimento. 

Para os pacientes imunocomprometidos, recomenda-se hospitalização e avaliar 

possibilidade de repetir o PCR (teste molecular) antes da alta hospitalar ou eventual 

transferência para quarto de enfermaria sem isolamento, devido à possibilidade de excreção 

prolongada. 

Pacientes que necessitarem de internação prolongada por outras comorbidades, 



devem ter também PCR (teste molecular) repetidos para eventual liberação de isolamento, 

independente de ausência de febre e sintomas hospitalares. 

 

4.10.1. MEDIDAS TERAPÊUTICAS 

 
Como não há medicamento específico conhecido, as medidas terapêuticas visam à 

manutenção das funções vitais do enfermo e o suporte clínico adequado. 

Portanto, recomenda-se: 

 

 Oxigenoterapia suplementar – iniciar com fluxo de 5L/min, objetivando manter a SpO2 ≥ 

90%. Em gestantes, manter SpO2 entre 92-95%. Em crianças, ≥ 94%. Monitorar com 

oxímetro depulso; 

 Antimicrobianos empíricos – prescrever esquema antimicrobiano indicado para pneumonia 

adquirida na comunidade, conforme protocolo de cada instituição (cefalosporina de 3ªgeração 

+ macrolídeo ou fluorquinolona, por exemplo); 

 Hidratação venosa – reposição volêmica adequada comcristaloides; 

ATENÇÃO! Cuidado com a hiper-hidratação, pois pode piorar a oxigenação por 

congestão pulmonar; 

 Controle das comorbidades pré-existentes, principalmente doenças pulmonares, cardíacas, 

hipertensão arterial sistêmica ediabetes; 

 Monitorar sinais clínicos que indiquem evolução para gravidade e necessidade de terapia 

intensiva; 

 EM CASO DE NECESSIDADE DE TERAPIA INTESIVA, ENCAMINHAR PARA A 

UNIDADE HOSPITALAR DE REFERÊNCIA, APÓS REGULAÇÃO DA VAGA DO 

LEITO. 



5. CLASSIFICAÇÃO DOS CASOS 
 

 

 

 
6. CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO 

 
Com exceção dos casos de doença não complicada, todos os demais devem ser 



 Permanecer em seu domicílio enquanto perdurarem ossintomas; 

 Higienizar as mãos frequentemente com água e sabão (na presença de sujidade visível) ou 

álcool emgel; 

 Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com a parte interna do cotovelo flexionado ou 

com um lenço de papel, descartando-o em lixo imediatamente após e higienizando as mãos 

emseguida; 

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados comfrequência; 

 Evitar contato próximo (menos de um metro) com outras pessoas que apresentam 

sintomasrespiratórios; 

 Não compartilhar objetos que entrem em contato com vias aéreas (talheres, porexemplo); 

 Retornar ao serviço de se saúde se houver piora do quadroclínico. 

Os casos de sepse, choque séptico e síndrome da angústia respiratória aguda devem ser 

manejados em unidades de terapia intensiva. 

internados.  Para tanto, pessoas em acompanhamento ambulatorial devem ser orientadasa: 
 

 

 

 

7. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE NO AMBIENTE DOS 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADE PRONTO 

ATENDIMENTO. 

 

As medidas de proteção e controle são fundamentais para diminuir a chance de 

disseminação da doença para outras pessoas, incluindo para os profissionais da saúde. 

Precauções padrão como higienização das mãos e uso adequado de equipamentos de proteção 

individual (EPI) que evitem contato com sangue, secreções e lesões cutâneas sempre devem 

ser adotadas, bem como medidas que diminuam o risco de acidentes com materiais 

perfurocortantes. 

 

8. COLETA DE AMOSTRA PARA EXAMES 

 
A coleta de exames é essencial para o diagnóstico definitivo, devendo-se ser 

colhidos o mais rapidamente possível, porém não podem retardar o início do tratamento. 

Recomenda-se os seguintes espécimes: 

 
 Aspirado de nasofaringe ou swab combinado (nasal e oral). Quando possível, secreções de 

vias aéreas inferiores devem também ser colhidas (escarro, lavado broncoalveolar, aspirado 

traqueal). Solicitar painel de vírus respiratórios e enviar ao LACEN-RN (02amostras); 



 Hemoculturas para bactérias (1 par, pelomenos); 

 Radiografia simples de tórax ou tomografia computadorizada (considerar risco inerente ao 

deslocamento); 

 Outros exames para diagnóstico e manejo de complicações podem ser necessários: 

hemograma, ureia, creatinina, gasometria arterial, lactato, eletrólitos, enzimas hepáticas, 

coagulograma e outros a critériomédico. 
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